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Sumari
PORTADA
Marc Duran ha creat la cara de
Pep Maso amb els logotips de
Tots per Argentona i CiU

6. Eleccions 2007
En aquestes pagines es recullen els resultats de les
eleccions del 27 de maig. Tambe ens apropem a
la figura i a les propostes de futur del nou alcalde
d'Argentona, Pep Maso, i mostrem les cares dels
1 7 regidors que conformen el nou consistori
argentonf.

11. Rebrot
El Rebrot 2007, el 7e aplec de joves dels PaVsos
Catalans, es celebrara els dies 26, 27, 28 i 29 de
juliol a Argentona. El programa de concerts es
extens amb grups com Obrint Pas, Piperrak i
Habeas Corpus. A banda de la musica es portaran
a terme tallers i xerrades.

\ ^^ Primavera fotografica
Recull fotografic on es mostren algunes de les
principals activitats socioculturals d'aquesta
primavera.

Adeu al jutge Arenas
El jutge de pau Jaume Arenas marxa despres de 22
anys en el carrec. En aquestes pagines recollim les
seves paraules de comiat.

Joves reporters
En aquest article, els joves reporters de I'lES
expliquen la Jornada del 25 de maig on van
participar en el V Campionat Comarcal de
Scrabble entre diferents instituts.
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Editorial

Canvis substancials
Els resultats del 27 de maig han capgirat el panorama politic de la vila. L'agrupacio d'e
lectors Tots per Argentona, que es presentava per primer cop, va aconseguir ser la forga
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mes votada amb gairebe el 30% dels sufragis. Tots els altres partits, sense excepcio, van
L'agrupacio d'electors Tots per Argen-

registrar una baixada significativa de votants que va ser remarcable en el cas dels dos
grups que formaven el govern: I'Entesa i el PSC. Pel que fa als partits que no van ser

tona, que es presentava per primer cop

presents als comicis del 2003, ERC -que es presentava deslligada de I'Entesa- va acon
seguir un regidor i el CDS de Joan Noe es va quedar fora del consistori.

en uns comicis, va aconseguir ser la

L'endema de les eleccions van comengar els contactes entre els partits per aconseguir
una majoria de govern. La davallada de I'Entesa i el PSC feia impossible la reedicio

forga mes votada amb gairebe el 30%

d'un pacte d'esquerres ni tan sols si s'hi afegia ERC. Per la seva banda, i malgrat haver

dels sufragis. Tots els altres partits, sense

tenia a les mans la clau del futur govern municipal. Despres de poc mes d'una setma-

excepcio, van registrar una baixada sig-

da i, d'aquesta manera, donava I'alcaldia a Pep Maso, deTots per Argentona.

passat de cine a tres regidors, Convergencia i Unio esdevenia la forga frontissa que
na de negociacions, la federacio nacionalista decidia donar suport a la Ilista mes vota
Del nou cartipas en destaca I'aparicio d'una nova regidoria que portara per nom xarxa
nificativa de votants

i noves tecnologies i que conduira Assumpta Boba. CiU s'ocupara de cultura, esports,
patrimoni, promocio economica, manteniment, serveis municipals i les arees de serveis generals. Per la seva banda, Tots per Argentona es fara carrec de governacio, urbanisme, habitatge i administracio general, educacio, benestar social, sostenibilitat i agricultura, festes, joventut i comunicacio. Tot i el repartiment necessari, el nou govern
posa I'emfasi en que la gestio no es fara per arees incomunicades sino que el treball
sera transversal i en equip. Argentona obre ara una etapa de canvi impulsada per una
gran majoria d'argentonins a traves del seu vot. Un mandat que s'endevina clau per la
configuracio del futur de la vila.

Carta de I'alcalde
Comencem la nostra feina a I'Ajuntament
amb respecte
Ja ho deiem quan encara no erem al

Vull agrair a tots els argentonins i argentonines la confianga que han dipositat en Tots

govern, que Argentona te mancances en

del 27 de maig. La confianga que Esquerra Republicana tambe ens ha donat, ens fa

molts aspectes, i ara, quan tot just por-

acaba d'iniciar. Amb els companys, treballadors de I'Ajuntament, hem fet sessions de

per Argentona i Convergencia i Unio, i amb mi especialment, arrel de les eleccions
assumir un elevat grau de responsabilitat en aquesta etapa polftica que Argentona
treball per coneixer-nos una mica, i comengar a posar fil a I'agulla a noves formes
tem deu dies al govern es quan mes se'ns

d'organitzacio i relacio per facilitar tots els processos amb un objectiu principal: el de
donar el millor servei a tothom. Haig de dir que, a I'Ajuntament, tenim un magnific

evidencien

equip de persones, treballadores i motivades que esperen de nosaltres -els regidors i
I'Alcalde- un cop de ma en el desenvolupament de les seves tasques i potencialitats.
Ja ho deiem quan encara no erem al govern, que Argentona te mancances en molts
aspectes, i ara, quan tot just portem deu dies al govern es quan mes se'ns evidencien.
Les demandes dels ciutadans son contfnues. Es en aquest sentit que estem endegant
respostes a un nou Casal d'Avis, al polemic tema de Can Doro, al POUM (pla
d'Ordenacio Urbanistica) a I'aparcament de la plaga nova, a I'arranjament de voreres,... pero amb la base de participacio, transparencia, eficacia i proximitat a tots
vosaltres. Recordeu que sempre he dit que les portes del despatx de I'Alcalde serien
obertes per rebre a tots els ciutadans que vulguin expressar-me les seves idees, dubtes, problemes o inquietuds.
Encoratjo als regidors i regidores del nou govern, i els que estan a I'oposicio, a treballar de valent des del Hoc que han assumit per aconseguir que Argentona funcioni.
Ens properes edicions del Cap de Creus, tant jo com tots els regidors anirem informant
de les accions que estem duent a terme en les nostres arees de treball.
Desitgem-nos, tots plegats, molta sort en aquesta nova etapa que, aquells que constitui'm I'Ajuntament, hem asumit gestionar. Fins ben aviat.
Pep Maso, alcalde
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Cartes dels lectors
En Piu Ferrer

Mots de record

i el CIC

i agrai'ment

ca n'Hom. Despres ha estat itinerant. L'ultima
vegada s'ha ubicat a I'Hort de la Rectoria.
L'objectiu final era I'elaboracio d'una important
paella.

En Piu ens ha deixat d'una manera rapida i ines-

L'estima, la distincio, els exits en I'esport, no

La literatura i la musica han descrit aquest estat

perada. Com diu la can^o, trobarem a faltar el

pertanyen sols als triomfadors que escalen el

d'anim. Ens ho ha descrit Dickens en els papers

seu somriure, i tambe veure'l passejant pels

podium.

del club Pickwick. Son els ca^adors que musica

carrers i poder canviar amb ell impressions

Una bona part de les fulles de llorer dels cam

Webwe. Son els amics del gran Tartan deTarasco

sobre qualsevol tema relacionat amb el poble.

pions son ben merescudes i pertanyen als que

sortint de cacera.

Va ser el nostre primer delegat, i tambe va ser

d'una manera o altra hi han contribuft amb I'a-

Aquest grup de bona gent no els aixopluga cap

molt mes. Ens va donar suport i ens va ajudar en

jut que sigui, aplanant el camf per poder acon-

plataforma, ni ha rebut cap subvencio de la

tot: les jugadores, I'entrenador i ell formavem

seguir la meta escollida.

Diputacio, ni de TAjuntament ni de Brus-

un equip que s'esfor^ava per superar les dificul-

Recordem en Piu, en aquest cas addicte incan-

sel-les. Va esser un alcalde d'aquells que el tro-

tats que hi havia en aquells anys en el basquet

sable al progres de I'esport argentonf, preferent-

bavem a Testanc o a cal barber i que et dona-

femenf. Tots feiem de tot, per be que ell feia

ment en la bicicleta, bicitrial i en especial amb

va un copet a Pespatlla per dir-nos adeu. Parlo

moltes feines que des de fora no es veien pero

aquell basquet femenf CIC Argentona.

de fa 40 anys i parlo de I'alcalde senyor Du-

que, per tirar endavant I'equip, eren absoluta-

Anomenar Piu es recordar un personatge de

ran. Aquest personatge per guarnir la paella no

I'esport, encara que molt conegut, pero menys

demana el dictamen de cap enginyer agrfcola

en el seu treball realitzat a I'ombra.

per escollir la mena d'arros, si havia de ser

Esteve Canal

querra. No es va tustar la porta del Ministeri de

ment necessaries.
Tenfem la tranquil-litat que tot el que estava en

bomba o el que es cultiva a la dreta o a Tes-

les seves mans aniria be: el control de pilotes,
de pista, de propaganda, la relacio amb la federacio, amb els equips contraris... i les celebra-

Marina perque els aconselles per perjudicar

cions de tftols, que amb ell eren exit segur.

menys I'ecosistema de I'escamarla, la gamba o

Ha estat actiu, treballador, responsable, poliva-

I'aristocratic llagostf.

El per que de I'arros

Actualment aquesta manera de procedir sembla

el que podia.

A Argentona hi ha un grup de bona gent que

tan sols per clavar a la paret un clau de ganxo es

El nostre mes sentit condol a la seva dona i als

una vegada ha passat la Festa Major -la de Sant

busca el consell d'un arquitecte o tempora o

seus fills, i el nostre record per sempre.

Domenech- i que s'han tret de sobre tota una

mores!

lent, apassionat, i tambe sensible i de bons sen

una antigalla, acostumats que els ajuntaments

timents, i sempre s'oferia a ajudar tothom en tot

teoria de fills, nets i convidats, emprenen amb
Maria Giiell i les noies del CIC

undo i esperit obert Tascensio primer al bosc de

Rafel Bigorra i Rius

Guia del contribuent
L'Organisme de Gestio Tributaria (ORGT) de la Diputacio de Barcelona, per delegacio de I'Ajuntament d'Argentona, us informa sobre els impostos que es posaran
al cobrament en els propers dos mesos. Per a mes comoditat, els podeu domiciliar.

TENSlfr MAXIMM p
ARACTERS.

Per qualsevol dubte podeu trucar al telefon gratuTt 900 720 814 en horari de matf
i tarda -divendres de 8 h a 14 h- o entrar al web: www.orgt.diba.cat.
Que he de pagar i quan? (els dos propers mesos)
Taxa per recollida d'escombraries
1 a fraccio domiciliats
IBI. 3a fraccio domiciliats
IBI. Rustics
IAE

2/7-7/7
3/9-8/9
3/9-5/11
3/9-5/11

Taxa per recollida d'escombraries
No domiciliats

3/9-5/11
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m RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS 2007 PER DISTRICTES 1 TAULESl
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Districte Lloc

CiU

L'ENTESA

PSC

ERC

PP

Agr.Ar.

CDS

Blanc

Tota

157

80

82

38

39

16

34

0

23

469
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Ajuntament "A"

1.1

en
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1.1

Ajuntament "B"

158

66

58

45

32

29

67

4

17

476

1.1

Ajuntament "C"

178

61

62

41

35

19

58

6

18

478

1.2

Bernat Riudemeia "A"

139

115

87

37

65

48

19

4

27

541

1.2

Bernat Riudemeia "B"

106

103

75

48

49

61

27

6

25

500

1.2

Bernat Riudemeia "C"

104

106

94

38

53

24

16

4

26

465

1.3

El Cros "A"

98

20

23

67

13

5

8

2

7

243

1.3

El Cros "B"

103

38

19

88

12

9

7

0

15

291

2.1

Velcro "A"

113

89

100

67

44

23

15

3

15

469

O

2.1

Velcro "B"

149

94

66

60

47

30

24

2

30

502

2.2

Velcro "A"

54

49

42

34

35

16

11

11

9

261

u
u

2.2

Velcro "B"

74

74

60

29

31

20

11

11

6

316
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Els argentonins van decidir, el 27 de maig, que volien un canvi de govern donant la majoria dels vots a Tots per Argentona, que

u
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per ar?^nton/i

va ser la Ilista mes votada. Els altres partits van notar un descens respecte els comicis del 2003 mentre que I'abstencio va crei-

f

xer quatre punts. Els sis regidors deTots per Argentona i els tres aconseguits per Cill formen el nou govern pel mandat 20072011 despres de formalitzar un pacte basat en tres aspectes fonamentals: un model de poble comii, la intencio de millorar els
mecanismes de gestio de I'Ajuntament aixf com retornar la tranquil litat i fer d'Argentona un referent en molts ambits. Els altres
partits politics resten a I'oposicio tot i que Esquerra Republicana va recolzar el nomenament de Pep Maso com a nou alcalde

lift

^ ^ ^ ^^^

Electors censats-'^Vots emesos--Vots nuls-"^Vots valids—Abstencio (%)—-Participacio %•
8.857

que els hi deixa la porta oberta.

^

5.050

39

5.011

42,98 %

57,02 %

CANVI DE GOVE RN
L agrupacioTots per Argentona va ser la

comicis del 25 de maig de 2003. De

conformar un govern estable amb CiU i

tics i va dir que "la democracia s'ha de

guanyadora de les eleccions del 27 de

totes formes, la participacio argentonina

que mante "les portes obertes" a les

fer dia a dia i millorar-la pero tambe

maig amb 1.433 vots i sis regidors. La

esta per sobre de la mitja catalana situa-

altres formacions. El cap de Ilista de CiU,

celebrar-la en una Jornada com la d'a-

segona forga mes votada va ser CiU amb

da en el 53,80%. A Argentona es van

Ferran Armengol, va fer referenda al fet

vui". Pel que fa al pacte amb CiU, Maso

895 vots que li donen tres regidors, dos

registrar 218 vots en blanc i 39 vots nuls.

que les dues forces mes votades eren les

va dir que tenien punts de vista diferents

menys que en les darreres eleccions. Per

Pacte de govern. Precisament la partici

que formaven govern.

la seva banda, I'Entesa va aconseguir

pacio va ser un dels temes que van

pero que havien consensuat aspectes
com "un model de poble, I'ambicio per

768 vots i tres regidors, la meitat que en

comentar tots els candidats despres de la

Pie de constitucio. L'aforament de la sala

els comicis de 2007. El Partit dels

Jornada electoral coincidint en la neces-

de plens -137 persones- va quedar petit

I'Ajuntament un ens eficag i eficient i la

Socialistes (PSC) tambe va registrar un

sitat de trobar mecanismes per aconse

per tota la gent que va assistir, el 16 de

voluntat d'aconseguir una nova dinami-

que Argentona vagi mes enlla, fer de

descens en els resultats aconseguint 592

guir la implicacio dels ciutadans en els

juny, al pie de constitucio del nou ajunta

ca interna que retorni la calma". Maso va

vots amb dos regidors, un menys dels

sistemes i processos democratics. De

ment. La sala estava plena a vessar quan

dir que "tenim un programa ambicios" i

que disposaven formant govern amb els

totes formes, les mirades es centraven en

el regidor mes gran, Joaquim Casabella, i

va anunciar algunes de les feines que

agrair el seu suport mentre que va expli-

va recordar que "s'ha de seguir la legali-

regidors de I'Entesa. Per la seva banda,

els contactes entre els grups ja que Tots

la mes jove, Mfriam Agama, van iniciar el

tenen per endavant com la revisio del

car que portaria a terme una polftica de

tat en tots els processos". El regidor del

Esquerra Republicana de Catalunya, que

per Argentona necessitava pactar per

proces segons cada regidor va jurar o

PGOUM, fer de Can Doro una espai

ma estesa amb els grups de I'oposicio.

PSC, Salvador Casas, va mostrar la seva

es presentava en solitari en aquestes

conformar un govern estable. Les con

prometre el seu carrec. Despres es va

public, potenciar el transport public,

En el tram final del parlament va reco-

preocupacio "perque I'acord de govern

eleccions desvinculant-se de I'Entesa, va

verses es van focalitzar amb CiU pero

procedir als vots per triar alcalde segons

potenciar I'economia local, el turisme i

neixer la dedicacio i sacrifici realitzat per

parla mes de territori que de persones".

registrar 455 vots i un regidor. El Partit

tambe es van obrir les portes a d'altres

els quals Pep Maso va aconseguir-ne 10,

la formacio aixf com sol-lucionar deficits

I'Entesa i pel PSC i va dir que "ara sera

Popular (PP) va aconseguir 300 vots i un

grups. En aquest sentit ERC va mostrar-se

3 per Ester Merino, 2 per Salvador Casas,

del poble com la recepcio de les urba-

un nou govern, amb protocols de funcio-

regidor mentre que Agrupacio Argentona

molt interessada pero la darrera setmana

1 vot per Felix Rosa i un vot en blanc.

nitzacions i la reforma integral del barri

nament que volen canviar les coses pero

res accions que va fer I'equip de govern

va aconseguir 297 vots i tambe un regi

va decidir mantenir-se al marge tot i

Pep Maso, en el seu discurs d'investidu-

de Sant Miquel del Cros. Maso va anun

no sera el canvi pel canvi, donarem con-

va ser la instal-lacio de mes banes a la

dor. El Centre Democratic Social (CDS)

donar suport al futur alcalde. El pacte

ra, va demanar "disculpes als que estan

ciar que la solidaritat, el treball en equip,

tinuTtat als aspectes que estiguin be i

Plaga Nova. Just despres del pie del 16

va aconseguir 53 vots amb els que no

entre Tots per Argentona i Ciu es va for

drets perque nosaltres volfem fer el pie al

la transparencia i la frescor d'idees es tra-

millorarem molts d'altres". Per ultim va

de juny, tots els membres del govern i

disposa de representacio al consistori.

malitzar el dijous 14 de juny en un acte

Salo de Pedra pero I'alcaldessa no ens va

duiran en un mandat molt fructifer. Maso

tenir una paraules per a la seva famflia.

molts ciutadans van apropar-se a la Plaga

La participacio a Argentona va ser del

al Salo de Plens. En aquest acte, Pep

donar permfs". A continuacio va agrair el

va recordar, en el seu discurs, que per

Per la seva banda, Ester Merino va dir

Nova per participar d'aquest acte que

57,02%, quatre punts menys que en els

Maso va mostrar la seva satisfaccio per

suport rebut per ciutadans i partits poli

ERC "les portes estan obertes" i els hi va

que "us deixem un vaixell ben equipat" i

Maso va qualificar de "simbolic".

Els banes de la plaga. Una de les prime-
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"Estem conven^s
que aconsegi i m
els nostres probosits"
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LJespres de vuit anys d'un mateix

guin. No pot ser que una cosa tan senzi-

es que funcioni la gestio del dia a dia.

govern, la gent ha volgut un canvi. Pesa

lla com els banes que demanaven els

Com han estat les negociacions amb els

la responsabilitat?

avis no es posessin i aixo era un com-

altres partits?

Em fa molt de respecte i m'ha fet molta

promis meu de campanya que havia

Ha estat un proces de quinze dies, d'anar tent, un proces tranquil alhora que

il-lusio que els argentonins hagin confiat

agafat amb els avis del bane de la pla^a.

en Tots per Argentona i en la persona de

Sempre havien criticat el taranna de

laborios. En un primer moment s'havia
dit que CiU tenia altres ofertes i que li

Pep Maso, aixo m'omple de satisfaccio

I'anterior govern, quin sera el taranna

pero alhora em fa respecte. Ho afronto

de Pep Maso i del seu equip?

havien proposat I'alcaldia a Ferran

amb molta responsabilitat, amb una

El taranna de I'equip de govern ha de

Armengol pero nosaltres estavem tran-

mica de basarda, amb molta il-lusio i

basar-se en una gestio molt propera a la

quils tambe amb aixo perque veiem que

aixf crec que ho podrem demostrar des

gent, no han d'existir barreres perque

no podia ser. I si finalment hagues estat,

d'avui mateix. Estem conven^uts que

els argentonins que tinguin problemes

doncs hauria estat perque nosaltres no

amb esfor^, tenacitat i I'escalf de la gent

o vulguin manifestar les seves preocu-

podem controlar les emocions i les deci

aconseguirem els nostres proposits.

pacions ho puguin fer ja sigui via les

sions dels altres, ja es prou diffcil con

De fet s'han posat deures per avui ma

persones d'atencio al public de I'ajun-

trolar les propies. Pero estavem segurs

teix (16 de juny): aniran a posar banes

tament, els regidors o jo mateix. Aixo

que el poble aixo no ho volia i per tant

nous a la Pla^a Nova.

ha d'impregnar la politica del nou

ha esdevingut I'acord de govern entre

Efectivament, es un acte simbolic amb

govern. Aquest es el clam i la demanda

Tots per Argentona i CiU amb la

una importancia relativa pero es la mos-

que els argentonins ens han fet durant

col-laboracio d'ERC. Haguessim volgut

tra del que ha de ser la gestio d'aquest

aquests anys. Cert que s'han de fer

tambe la col-laboracio d'altres grups, de

equip de govern: fer que les coses de

grans coses, com nous equipaments,

fet la gent del PP, en Jesus Hita, va venir

cada dia tinguin importancia i es resol-

pero creiem que el tema mes important

a les reunions i va mostrar la seva pre-
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Pep Maso, de 55 anys, es el nou alcalde d'Argentona despres d'aconseguir 1.433 vots i sis regidors en la Jornada electoral del
27 de maig. Per formar govern, Tots per Argentona ha pactat amb Convergencia i Unio amb qui han consensuat un model de
poble i comparteixen I'ambicio per fer del municipi un referent en molts ambits com el social, I'educatiu, I'esportiu, el cultural
o I'economic, entre d'altres. Tambe s'han marcat I'objectiu d'aconseguir un Ajuntament eficag i eficient aixi com iniciar una
dinamica que retorni la calma al municipi. Han deixat la porta oberta a Esquerra Republicana de Catalunya qui va votar a Pep
Maso com alcalde.

disposicio a col-laborar pero creiem que

te d'avui esta pie d'emocions, i un cert

Aixo no sera un objectiu com es evi

el mes sensat era -arrel de la renuncia

desencfs, una certa preocupacio Than

dent, sera una eina per comengar a tre

d'ERC d'entrar en el pacte de govern-

de tenir, entenc que hagin manifestat

ballar cadascu amb les prioritats que

travar d'una manera forta i estable I'a-

que faran -i es cert que I'han de fer- una

marca cada regidoria. Cadascu tindra la

cord entre nosaltres i CiU. Ha estat un

oposicio dura, constant i propera. A mi

feina de situar-se en la seva area i

proces del que estem satisfets tots ple-

em fa goig i ho he recoil it perque es

comengar a treballar.

gats.
Com valora els discursos dels grups de

necessari disposar d'una oposicio treba-

Com celebrara I'inici d'aquesta nova

lladora I constant. Es cert que tambe per

I'oposicio?

part del PSC han avangat una serie d'a-

etapa?
Avui tot I'equip de govern anirem a dinar

Entenc que per part de I'Entesa, amb

conteixements dient que nosaltres no

plegats amb les respectives famflies i la

I'Ester Merino al capdavant, i en

pensavem en les persones, i aixo ha estat

setmana vinent vull tenir una trobada

Salvador Casas del PSC els hi hagi sabut

un discurs que no esta fonamentat en

amb els membres de Tots per Argentona

greu, no s'havien adonat que no feien

cap realitat, no te ni cap ni peus. I en

per assentar les bases i a partir d'aqui, ho

una bona polftica, que no ho feien be,

Salvador Casas i el PSC ja veuran la polf

celebrare treballant de valent i ho cele-

per tant ha estat una bona batzegada el

tica social que farem perque la gent es el

brare mes d'aquf a 4 anys quan hagi tra-

fet de no haver guanyat les eleccions,

mes important per nosaltres.

vat una bona relacio amb els argentonins

crec que no s'ho esperaven de cap

Quines seran les prioritats del govern

i si hem donat resposta a tots els seus

manera. Nosaltres ja els hi deiem que no

per aquest mandat?

problemes, perque la gent no ve a

ho feien be pero ells creien que sf i per

Primer prendre consciencia del que es

I'Ajuntament o no t'atura quan tot va be,

tant no s'ho esperavem i ha estat una

I'Ajuntament com a estructura, coneixer

I'administracio ha de sol-lucionar els

batzegada important.

I'organigrama funcional. Coneixer les

problemes dels ciutadans i portar a terme

Entenc tambe que aquest moment, I'ac-

persones amb les qui hem de treballar.

projectes per millorar la seva vida.

o
o

—

El nou Ajuntament

03
u
c
ID

Govern municipal

en

C

O
u
u

a;
CD

^^Ka^ci Collet^ • Mfr
(Tots per Argentona)
Alcaldia,
administracio general,
comunicacio
i governacio.

(CiU)
1r tinent d'alcalde,
Serveis Personals,
Mobilitat, Esports, Cultura
i Patrimoni.

(Tots per Argentona)
2n tinent d'alcalde,
Serveis Territorials,
Urbanisme, Obres
i Habitatge.

(Tots per Argentona)
3a tinent d'alcalde,
Joventut i Festes.

(CiU)
4t tinent d'alcalde,
Manteniment i Serveis
Municipals.

10
(Tots per Argentona)
5e tinent d'alcalde,
Serveis generals,
Recursos Economics i
Recursos Humans.

(Tots per Argentona)
Xarxes
i Noves tecnologies,
Sostenibilitat i
Participacio.

(Tots per Argentona)
Educacio, Benestar
Social i Sanitat.

(CiU)
Promocio Economica.

Oposicio

*€ster Merino^ ^M Cristinft Navarre ^H ^Marius Llore^^
(Entesa)

(Entesa)

(Entesa)

(PSC)

(ERC)

(PP)

(Agrupacio Argentona)

L organitzacio de joves independentistes revolucionaris Maulets organitza
cada any el festival Rebrot, un programa
que combina musica, tallers i xerrades.
Totes les edicions de Rebrot s'han portat
a terme a Berga pero despres de I'edicio
de I'any 2006 es va decidir canviar I'empla^ament de I'aplec. Un dels membres
de Maulets i membre de la Comissio
d'Organitzacio del Rebrot 2007, Eudald
Calvo, explica que "es va considerar que
el model de Berga s'havia de regenerar
amb noves idees; un altre factor molt
important i necessari era trobar un municipi mes ben comunicat amb
Barcelona". Argentona va ser un dels
municipis del Maresme que es van posar
sobre la taula i des de I'organitzacio es
va contactar amb els responsables de
PAjuntament, que van donar suport a la
proposta despres de coneixer amb profunditat el programa i la infraestructura
necessaria.
El programa. El gruix de les activitats son
els concerts que es faran a la zona esportiva, al solar que hi ha entre el camp de
futbol, el poliesportiu i el half de skate.
Els concerts comen^aran a les 22 h amb

Rebrot argentonf

els tres primers classificats del concurs

11

Esclat per a grups novel Is. A continuacio
els Babadoc. A banda dels concerts, un

la Festa Major d'Argentona, pero no hi

Sound, Sistema, Insershow i Antiheroi^

dels objectius de I'organitzacio es abor-

havia una altra possibilitat per temes de

el dijous 26 de juliol; Rabia Positiva,

dar temes que preocupen els joves. En

calendari", comenta Calvo.

actuaran els grups Arabascia, Pi rat's

Trikizio, Obrint P^s i Gadegant el diven-

aquesta Ifnia s'han programat xerrades i

dres 27 de juliol, i el darrer dia sera el

tallers al voltant de les drogodependen-

torn de Los Draps, Piperrak, Habeas

cies i la problematica de I'habitatge i

Rebrot 2007 tenen la possibilitat d'a-

Acampada i seguretat. Els assistents al

Corpus i Deskarats. Aquests concerts,

destruccio del territori. Tambe es faran

campar en una zona habilitada per a I'o-

que es faran a la zona esportiva, son de

tallers i es portaran a terme un correfoc,

casio. En el cas de la vila d'Argentona,

pagament i les entrades es poden com-

demostracio de pi lota valenciana, bitlles

les tendes es podran instal-lar a la zona

prar al local Nota Negra del carrer Gran.

catalanes i ball de bastons.

de la Font Picant, on hi haura serveis

El preu dels abonaments va des dels 32

Les dates del Rebrot 2007 coincideixen

basics com lavabos.

euros si es compra abans del 15 de juny

amb els darrers dies de la Festa Major de

Pel que fa a la seguretat, la Policia Local

fins a 44 euros si es compra a taquilla.
Pero a banda d'aquests concerts, tambe

Mataro, pero aquest tema no preocupa
els organitzadors perque, diuen, "el

juntament per vetllar per la tranquil-1itat

n'hi ha d'altres que son oberts a tothom.

public es molt diferent i crec que

de tots els vilatans. D'altra banda, I'or

L'escenari d'aquests concerts gratuits

poques persones es trobaran amb el pro-

ganitzacio contracta seguretat privada

sera la pla^a Nova, on el divendres 27

blema de decidir; de totes maneres ens

pel recinte de I'acampada.

de juny actuara Cesk Freixas i Filibusters

sap greu que per tema de dates sigui tan

Per mes informacio es pot consultar el

i el dissabte 28 de juny el grup Belda i

a prop de la Festa Major de Mataro i de

web: www.rebrot.org

i els Mossos d'Esquadra treballaran con-

Argentona agafa el relleu a Berga acollint el Rebrot 2007, el 7e aplec de joves dels Paisos Catalans, que es celebrara els dies 26,
27, 28 i 29 de juliol. El programa de concerts es extens amb grups com Obrint Pas, Piperrak i Habeas Corpus. A banda de la
musica es portaran a terme tallers i xerrades centrades en dos grans temes: el primer bloc centrat en la lluita contra I'especulacio, la destruccio del territori i la manca d'habitatge, i un altre dedicat al fenomen de les drogodependencies. La majoria dels
concerts son de pagament pero les activitats, les xerrades, els tallers i determinats concerts son oberts a tota la poblacio.
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COSES DE LA VILA
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Les Ginesteres

^Jo tambe menjo
fruita"

L Ajuntament d'Argentona ha millorat

L Ajuntament d'Argentona i les escoles

Botiguers, van donar peces de fruita de

I'enllumenat de Les Ginesteres. Els tre-

del municipi van participar en la cam-

temporada com peres, platans, mandari
nes, pomes i taronges.

Mes Hum a

O

U

14

escoles, un obsequi. L'Ajuntament
d'Argentona va tenir la col-laboracio
desinteressada de les fruiteries de la vila
que, amb la coordinacio de la Unio de

balls faran possible un estalvi de 22.400

panya "Jo tambe menjo fruita", promo-

euros/any en la factura de I'enllumenat

guda per la Federacio Catalana d'Entitats

public d'aquesta urbanitzacio que alhora

contra el Cancer i I'Agencia de Salut

aconsegueix uns nivells luminics de mes

Publica de Catalunya per sensibilitzar i

qualitat. Les actuacions de millora en

informar la poblacio sobre els beneficis

I'enllumenat de la urbanitzacio argento-

del consum diari de fruita i verdura. En el

nina de Les Ginesteres han tingut un

cas d'Argentona la campanya "Jo tambe

Reconeixement

al Pla estrategic

pressupost de 95.601 euros. S'ha substi-

menjo fruita" es va iniciar el dimarts 10

tui't la lluminaria de mercuri amb 90,5

d'abril a tots els centres d'educacio

tl Pla estrategic d'Argentona ha estat
inclos en el Ilibre anual de I'Observatori

kW per una lluminaria de vapor de sodi

infantil i primaria (CEIP) del municipi i

amb 37,95 kW. Tambe s'ha implantat un

va finalitzar el dissabte 14 d'abril amb

Internacional de la Democracia Parti-

sistema de telegestio d'aquest enllumenat

una festa. L'activitat, que va tenir Hoc a

cipativa (OIDP). En aquest document es

amb I'objectiu de controlar remotament

les escoles participants -CEIP Bernat de

recullen bones practiques portades a ter-

el seu funcionament. El consum anual

Riudemeia, CEIP Francesc Burniol, CEIP

mes a diferents indrets del mon en mate-

abans de la instal-lacio de la nova llumi

Les Fonts i CEIP Sant Miquel del Cros-,

ria de participacio ciutadana. L'Obser-

naria de vapor de sodi era de 392.708

va ser un taller d'una durada aproxima-

vatori Internacional de la Democracia

kW/hora mentre que ara aquest consum

da de 45 minuts que es va fer a les clas

Participativa (OIDP) ha inclos el Pla

sera de 113.957 kW/hora. Pel que fa al

ses de P5 i, en el cas de I'escola de Sant

estrategic d'Argentona en el Ilibre de

cost economic, abans la factura anual

Miquel del Cros, tambe a 1 r de primaria.

I'OIDP Bona practica en participacio

pujava a 31.639 euros mentre que ara

La primera part del taller consistia en la

Ciutadana, que recull un total de 39 pro-

sera de 9.206 euros.

narracio d'un conte on s'explicaven els

jectes d'arreu del mon. La distincio es

avantatges de menjar fruita i verdura per

una iniciativa per reconeixer i donar visi-

fer una dieta saludable i equilibrada. El

bilitat a les experiences innovadores en

vocabulari estava adaptat a I'edat i el

el camp de la democracia participativa

contingut era molt didactic. A continua-

en I'ambit local. El Pla estrategic

cio, els alumnes van crear un imant en

d'Argentona es va iniciar I'any 2004

forma de fruita per penjar a la nevera

amb el plantejament de definir el futur

que servira de recordatori a casa.

de la vila amb una perspectiva de 15

LJn total de 190 membres del Club de

Despres dels tallers, el dissabte 14 d'a

anys tenint en compte les opinions i la

Basquet Argentona van assistir el 19 d'a-

bril, a les 1 7 h al Centre Parroquial, es va

implicacio de tota la poblacio i els actors

bril al partit entre el Bar^a i la Penya que

celebrar una festa popular per a totes les

socials. El Pla estrategic no es una finali-

es va disputar al Palau en la 30a Jornada

families. En primer Hoc es va portar a

tat en si mateix sino un instrument per

de la Iliga ACB. Els assistents argentonins

terme un espectacle on s'escenificava

gestionar canvis, un proces per pensar

mes petits, els de I'escola de basquet, es

amb titelles el conte ja treballat a les

estrategicament, des de la logica de la

van pocler fer una fotografia amb els seus

escoles. En finalitzar I'espectacle, els

ciutadania amb la cooperacio i la

idols. Una Jornada marcada pel bon

assistents van rebre una pe^a de fruita,

col-laboracio de tots.

comportament de tots els assistents i

un fulleto informatiu i, els nens i nenes

sob re tot pel bon basquet.

que havien participat en els tallers a les

El CBA amb
els grans

La Fira del Ca^ador

i el Gos
La Societat de Ca^adors d'Argentona va
organitzar, el 20 de maig, una nova edicio de la Fira del Caqador i el Gos amb
una prova de ca^a Iliure, una exposicio
d'especies per a la reproduccio de la
ca^a, la III Trobada d'Ocells de Cant i
una arrossada popular.

COSES DE LA VILA
Diners per
Nicaragua

CD
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Museu del Cantir. En el taller van parti-

QJ

cipar una vintena de nens i nenes que es
Eloi Aymerich

van poder emportar a casa el seu plat.
Els visitants tambe van poder rebre

LIs diners recaptats en les darreres 12
Hores contra el Racisme i la Xenofobia
han arribat al Col-lectiu de Dones de

Joves

material promocional de la vila com
bolfgrafs, punts de Ilibre i un trfptic

Matagalpa. En total son 3.412 euros que

de Dones de Matagalpa (Nicaragua) ha
fet saber als organitzadors de les 12

Dimissio a la
Companyia d'Aigiies

d'Argentona que han rebut I'aportacio

tl President de la Companyia d'Aigues

economica que els van enviar. En total es

d'Argentona i regidor de Serveis Mu

van recollir 3.412 euros entre les aporta-

nicipals, Joan Vaque, va dimitir el 13 d'a

cions de tots els argentonins que van

bril el seu carrec a la companyia. Vaque

assistir a aquesta festa que s'organitza a

va enviar una carta a I'alcaldessa, Esther

principis de gener entre la Regidoria de

Merino, notificant-li la seva renuncia

Festes i Joventut i que disposa de la parti-

irrevocable. En aquest escrit, Joan Vaque

cipacio voluntaria d'un gran grup de

notificava que havia signat un contracte

joves.

entre la Junta de Compensacio de la

•

total, ningu vol marxar de casa els pares

I

tins passada la trentena, que aixo de

v

comprar-se o llogar un pis es massa car

s
I

i no ens permetria pagar-nos tres o quatre cubates seguits a la discoteca de

',

amb alero o la furgoneta Volkswagen

::

ta artesanal de Hi o de coto. Que ies

"

carreres universitaries ja no serveixen

)

la nostra hedonista felicitat postadoles-

torn, ni pagar-nos a terminis el cotxe
amb Ilitera i fogo de buta, ni la samarre-

per aprendre un ofici, sino per allargar
cent, que les diplomatures i Ilicenciatures ja no s'acaben en quatre anys, sino

urbanitzacio Can Raimf i la Companyia

que sempre s'allarguen amb perfodes

d'Aigues d'Argentona el 23 de setembre

Catalunya (SITC)

U

Ara diuen que pots ser jove tins als 35,

Hores contra el Racisme i la Xenofobia

Argentona al Salo
Internacional de
Turisme de

O

compensats

informatiu.

es destinaran a donar suport a un projecte de teatre social i educatiu. El Col-lectiu

en

d'estudis a I'estranger -un Erasmus, un

de I'any passat. Segons Vaque, aquest
contracte el va signar "per aconseguir
resoldre la problematica que hi ha en
aquest ambit", ja que Can Raimi te un
deute historic amb la companyia. Aquests
documents, pero, haurien d'haver estat
aprovats, anteriorment, pel Consell d'Administracio. Joan Vaque va dimitir perque

L Ajuntament d'Argentona va estar a

no vol "que hi hagi sensacio de mal fer de

I'estand de la Diputacio de Barcelona

la companyia". La dimissio va ser accep-

amb el Consorci Costa del Maresme. El

tada per I'alcaldessa, qui passara a ocupar

dissabte 21 d'abril es va portar a terme

el carrec de presidenta de la Companyia

un taller infantil de pintura anomenat

d'Aigues d'Argentona.

"Fes un Picasso". L'activitat consistia a

Tots els partits polftics a I'oposicio van

pintar un plat a I'estil Picasso per pro-

coincidir a dir que aquest es un error

mocionar la vila i I'espai Picasso del

molt greu.

Socrates, un Seneca- i aprotitem per fes>

tejar amb altres estudiants despreocu-

4

pats durant tant de temps com puguem.

;

I quan tornem, ens agafem un anyet
sabatic, per al 16 de reflexionar sobre les
coses, no fos cas que de tant estudiar
ens poguessim tornar ximpies. Que
total, la feina es una merda amb mil
eurets al mes per tantes hores com facin
falta, pero no m'atilio a cap sindicat ni
m'intormo dels meus drets laborals per
que, al cap i a la ti, si m'espremen com
una tarongina i despres puc anar al bar
a pensar que no ha estat res ja em compensa. Perque si despres a I'estiu puc
marxar de vacances exotiques a I'fndia
o la Xina o Marroc o Senegal o Mexic o
Tailandia o Costa Rica compensa, compensa perque m'adono que la meva
vida sense pis sense feina digne sense
una implicacio real per canviar les
coses compensa en un mon meravellos
pero que s'ensorra. Som uns joves com
pensats. I per eleccions ens abstenim o
ens obi idem d'anar a votar o votem
cjualsevol papanatd que ens promet la
lluna en un cove. Total, res es pot can
viar ni res canvia i canviar en tot cas per
a que^ I ja se sap, com diuen alguns
veils -a qui no farem ni puto cas. Tal
faras, tal trobaras.
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Cap a una nova etapa de consens i dialeg

c

tl trente aniversari de les primeres eleccions legislatives es motiu de pompa als mitCrup Municipiti rots^>irArgentona

jans politics i periodistics. Quan parlem de democracia formal ens referim al sistema
de partits que opten a unes eleccions i a una societat que es governa per I'Estat de
Dret, i aixo ens porta a fer una rememoracio que ens retrotrau fins I'any 1975.

C/5

El 1975 s'esperava, tal com aixi va ser, que el ciutada recuperes la Ilibertat perduda

CL

durant quaranta anys, entrant en una etapa que es va coneixer com la Transicio cap
Consens i dialeg son eines de la De

ob

a la Democracia. El protagonisme social no nomes el van portar formalment els par
tis politics com a institucio "de vanguarda social" sino que una part va recaure tambe

mocracia que ens cal reinventar a tots,

en gran mesura en la institucio del sindicat com a "reraguarda de masses".

comengant pels consells de regidoria,

Transicio el ciutada tenia la sensacio de que tot allo que era just, es podia defensar

Pels lectors que no hi ereu encara I'any 1986, hem d'aclarir que durant tota la
sortint al carrer i demanant-ho. Des del 86 enga, els actors que intervenien en I'esper aconseguir una societat i una vila

cena politica s'han redu'it als partits politics oficials. Els moviments socials i els sindicats -per dir-ho rapidament- han dimitit del seu paper.

mes participativa i mes justa

Que ha passat, doncs? La societat ha perdut la seva ideologia?
No. El que ha perdut es la seva intencio de participacio en la politica arrel del desencis motivat pel retail dels canals socials de participacio.
Fins l'11 -M amb el trafic de missatges SMS i la convocatoria de manifestacions espontanies per aquesta via, no s'ha tornat a recuperar, almenys momentaniament la parti
cipacio social. Aquest fet posa sobre el tapet que, donades unes vies alternatives a la
politica formal s'aconsegueix la participacio social, i les eleccions municipals son un
bon punt de partida, ja que les realitats son a tocar de I'elector.
Tots per Argentona ha estat una d'aquestes vies, grades als argentonins, i tant de bo
arribi a ser el punt d'inici d'una redefinicio de la democracia, la "Democracia 2.0",
basada en la participacio constant del ciutada i en el control de la gestio dels seus
representants. Consens i dialeg son eines de la Democracia que ens cal reinventar a
tots, comengant pels consells de regidoria, per aconseguir una societat i una vila mes

16

participativa i mes justa.

Volem estar a prop de les persones
tn primer Hoc des del Grup Municipal de Convergencia i Unio volem felicitar i agrair a
Grup Municipal de Convergencia
i Unio (CiU)

tots els vilatans i vilatanes que varen exercir del seu dret a votar i d'una manera molt espe
cial als que ens varen fer confianga.
Amb I'exercici d'aquest dret, van manifestar una voluntat de canvi.
Els resultats van fer que Convergencia i Unio fos decisiva alhora de dur-lo a terme.
Finalment entenent que recollfem la voluntat del poble, varem fer un bon acord de

Els resultats van fer que Convergencia i

govern amb la forga guanyadora de les eleccions.
Aixi doncs avui, despres de vuit anys d'estar a la oposicio, ens adrecem als vilatans

Unio fos decisiva alhora de dur-lo a

d'Argentona com a grup de govern, i ho fern amb molta il-lusio per tirar endavant una
manera de fer basada en el dialeg i la participacio de tothom, vilatans i vilatanes, enti-

terme. Finalment entenent que recollf-

tats, grups de I'oposicio...
Volem estar a prop de les persones, tenim clar que I'administracio ha d'estar al seu ser-

em la voluntat del poble, varem fer un

vei i no a la inversa, per aixo crearem mecanismes de participacio efectius, volem treba-

bon acord de govern amb la forga gua-

d'Argentona perque no troben habitatge al seu abast, per aixo aquest govern aposta per

nyadora de les eleccions

vis que ha estat promes una i altre vegada els darrers vuit anys...

llar pel benestar de tothom, entre tots hem d'aconseguir que els joves no marxin
I'habitatge social de lloguer. Hi ha altres reptes pro, com ara tirar endavant un casal d'aNo cal dir que tambe tirarem endavant el model de poble que hem vingut defensant
durant els ultims quatre anys des de I'oposicio. Un model que mante el poble endregat,
que respecta el marge esquerra de la riera, que no contempla pisos a la zona esportiva,
que respecti el centre historic i que no contempli el creixement pel creixement, en definitiva un model que ens permeti seguir sent poble.

La masoneria

U
c

Volem agrair, per comen^ar, la confian^a de les persones que votaren a I'Entesa i el
seu projecte i model de poble. Les cojuntures i els resultats electorals han variat la

Entesa per Argentona (L'Entesa)

composicio de I'ajuntament. El nostre partit ha patit els efectes de la segregacio
d'ERC, a causa dels espuris interessos de partit, la crua realitat de la llei d'Hondt i el

^n

desgast de vuits anys de govern. Sempre haviem defensat aquella maxima carregada
de rao de que la unio fa la for^a. L'Entesa n'era un exemple evident. Nomes a traves

La gent de Tots per Argentona tenen la

d'aquesta formula s'han trencat unes dinamiques determinades a la vila d'Argentona.
L'Entesa ha desembarcat a Port Oposicio pero ha deixat un vaixell equipat i molt

CL
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legitimitat dels vots pero continuen uti

sofisticat amb un desti i objectiu clar. Podra la nova, nombrosa i heterogenia tripulacio guiar-lo?. En tenim dubtes perque el timo el voldran agafar diverses mans, a la

litzant les falsedats i les mentides per

cuina els menus seran indigeribles i molts hauran de fer de vigia per no xocar amb
els esculls. Qui vigilara que ningu vulgui saltar abans d'hora?.

justificar-ne els objectius i la propia exis

La gent de Tots per Argentona tenen la legitimitat dels vots pero continuen utilitzant
les falsedats i les mentides per justificar-ne els objectius i la propia existencia. El Sr.

tencia. El Sr. Maso es I'alcalde pero, per

Maso es I'alcalde pero, per nosaltres, no es el millor alcalde. La utilitzacio sistematica de la mentida i de les mitges veritats, els fets de la Jornada de reflexio i del dia de

nosaltres, no es el millor alcalde

les votacions, la impostura i I'ambiguitat ideologiques, details com la peticio de posar
un pantalla gegant per retransmetre la seva entronitzacio o la seva Ilibreteta magica
on entenem que apunti el forat de la vorera pero no els tics populistes, ens ericen com
als felins.
No es pot governar des de la mentida ni saltant-se les lleis. Tots els oferiments i promeses no poden ser complerts. Durant les negociacions d'aquests darrers dies ja han
mentit per justificar resultats i, tot sembla, que en aquest aspecte no seran gasivers.
Perque aquests missatges i actituds ens fan malpensar? Fa uns anys a la comarca hi va
haver un alcalde que es va guanyar el malnom del Sisi. Tot eren sis per acontentar als
interlocutors. La historia es ciclica: sera una segona part? i ja se sap que la majoria de
les segones parts son un nyap.
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Nova etapa per Argentona
/\mb la constitucio del nou ajuntament el passat dia 16 de juny, Argentona enceta una nova etapa, una etapa que suposa que aquells que han fet oposicio durant
aquests darrers anys, ara tindran la oportunitat de governar, i per tant, de demostrar

Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

si tenien rao o no.
Per altra banda, i en el nostre cas, hem entes be el que ens han dit els argentonins
i argentonines, i exercirem el paper que Argentona ens ha atorgat per aquest nou
mandat amb tota la dignitat, tal com vam dir el dia de la presa de possessio,.

Del nou govern se n'espera molt, van

Des de la oposicio, serem vigilants, serem actius, serem honestos i serem lleials.
Farem propostes i promourem el dialeg, pero no permetrem que el nou govern mal-

dibuixar durant la campanya i els mesos

barati la feina feta, els hem deixat un munt de projectes i diners al calaix per durlos a terme.
Ara que el nou govern ja comen^a a signar documents oficials, els animem a refle-

previs una vila irreal, una vila imagina

xionar sobre Argentona, les seves possibilitats i els seus projectes, d'ells depen ara

da, una vila utopica, ara els toca cons-

aprofundir en les ferides que han ajudat a obrir o posar-hi remei per guarir-les. Si
opten pel segon cas, nosaltres els ajudarem.

tru'ir una vila real, una vila per a les per

Del nou govern se n'espera molt, van dibuixar durant la campanya i els mesos previs una vila irreal, una vila imaginada, una vila utopica, ara els toca construTr una

sones, una vila de veritat, ara els toca

vila real, una vila per a les persones, una vila de veritat, ara els toca despertar del
somni que han viscut, i els toca sobretot no rebaixar ni un mil-lfmetre les espectatives que van crear.
El Grup Municipal Socialista no serem per al nou govern una pedra a la sabata pero
tampoc els hi riurem les grades, serem un grup critic i responsable que aprofita la
primera oportunitat que ens brinda el Cap de Creus per felicitar el nou govern i el
nou alcalde.

despertar del somni

—
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Esquerra, una garantia per preservar el territori
Lsquerra, despres de molts anys, torna a ser a I'Ajuntament com a formacio polftica proGrup Municipal Esquerra Republicana
de Catalunya

fianga i la il-lusio de desenvolupar, en els propers anys, la tasca de servei a les persones que
contemplavem en el nostre programa. Pero tambe som conscients que els electors han

en

expressat, amb claredat, que volien un canvi profund en el consistori.

CL

I es per aixo que hem votat a favor de la investidura d'en Pep Maso com a alcalde. Era diffI es per aixo que hem votat a favor de la

DJD

pia. Estem contents pel suport que hem rebut de les 455 persones que ens han donat la con

cil, despres de I'important suport popular que ha rebut, no donar-li el nostre vot de con
fianga. I hem votat a favor, a mes, perque hem pogut arribar a un acord d'investidura amb

investidura d'en Pep Maso com a alcalde.

7bts per Argentona i amb Convergencia i Unio que ens satisfa plenament.
Un acord que contempla bona part de les questions del nostre programa: la proteccio defi-

Era dificil, despres de I'important suport

nitiva de Sant Jaume de Traia i de tot el marge esquerre de qualsevol actuacio urbanistica;

popular que ha rebut, no donar-li el nos-

envolupament racional, equilibrat i sostenible del territori; el desenvolupament de I'agenda

la voluntat de revisar el POUM amb un veritable proces participatiu que permeti un des
21 com a eina basica de gestio ambiental; la transformacio de la Font Picant en un espai
tre vot de confianga

ludic; la conversio de can Doro en un espai public preservant la font i la mina, la realitzacio de programes que impulsin el catala com a llengua vehicular i d'us social... i moltes
altres coses.
Pero aquest vot a la investidura no pot convertir-se en un xec en blanc per als propers quatre anys. Des I'inici de legislatura Esquerra estara atenta al desenvolupament de I'acord programatic signat. La prudencia ens ha fet ajornar la decisio d'entrar al govern municipal.
Aquesta decisio restara condicionada al contingut i a la confeccio del pressupost per al
2008. El pressupost ha de ser I'instrument que permeti desenvolupar I'acord signat a la
investidura.
Hi ha un bon conjunt de temes, especialment els que fan referenda a la preservacio del
territori i a la sostenibilitat, en els quals la presencia i la incidencia d'Esquerra pot ser la
garantia necessaria per fer d'Argentona un espai amb mes qualitat de vida per a tothom.
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Farem una oposicio pensant en els vilatans
Voldria comengar aquest primer article de Cap de Creus donant les grades a tots el
Grup Municipal del Partit Popular (PP)

vilatans que varen confiar en el Partit Popular en les darreres eleccions municipals.
Com a regidor del nostre ajuntament estic a la disposicio de tots el veins per tal de
solucionar els problemes del dia a dia i contribuir amb el nostre treball a millorar la
qualitat de vida del nostre entorn mes immediat. En segon Hoc vull agrair a tots els

El Partit Popular amb la seva representa-

companys de partit i de Ilista el treball desenvolupat durant la campanya i els mesos

cio estara a I'oposicio. Sera una oposi

cant perque tots hem mantingut d'il-lusio de treballar per Argentona. Estic segur que

previs. Fou un treball dur, novedos per molts de nosaltres pero a I'hora molt gratifien el futur seguirem essent un grup cohesionat, il-lusionat i que cada vegada sera mes
cio respectuosa pero alhora contundent.

nombros. El Partit Popular amb la seva representacio estara a I'oposicio. Sera una
oposicio respectuosa pero alhora contundent. Una oposicio que vol contribuir a

Una oposicio que vol contribuir a millo-

millorar la Vila a millorar el clima politic que durant tant de temps ha estat contaminat i brut i a tirar endavant el programa amb que el PP es va presentar a les eleccions.

rar la Vila

Nosaltres contribuirem amb les iniciatives recollides en un programa pensat per a les
persones, que entre d'altres coses recull la necessitat de tenir especial cura amb el
microurbanisme, amb les coses petites del dia a dia. Millorar carrers, asfaltat, enllumenat, pares, jardins, etc.; cobrir la piscina, recuperar la zona esportiva de Les
Ginesteres,construir dos camps de futbol set, treure a concurs el servei de bar del
pavello, construir un nou mercat, un nou Casal de gent gran o crear la finestra unica
d'atencio als vilatans i portar endavant un programa d'atencio als nouvinguts.
En definitiva mantindrem els nostre compromfs vital amb els vilatans. Compromfs
amb el que es varem presentar a les eleccions i que es mante inalterable. Des d'aquestes premisses el nou equip de govern pot trobar la col-laboracio del Partit
Popular, pero tambe trobara la nostra oposicio si no es fan les coses com creiem que
s'han de fer. Aquest es el nostre talant. Respecte i treball.

—
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Compromis electoral 2007
tn primer Hoc volem donar les grades a totes les persones que ens han votat, demosGrup Municipal Agrupacio Argentona (Agr.Ar.)
Agr.Ar.

trant d'aquesta manera democratica la seva confian^a dipositada. Es per aixo que ens
veiem en I'obligacio de continuar i tirant endavant amb la nostra feina feta en aquest

u
c
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E

quatre anys, encara que per el que sigui no hem sabut explicar-la de manera que arri-

en

bes a tothom. De tota manera estem segurs que la nostre feina en defensa de les

CL

Urbanitzacions, el Cros, les infraestructures (clavegueram, depuradora, xarxes soterrades) Museu del Cantir, Pla General Urba, entre altres, no restara en el calaix.

Volem explicar tambe el perque ens hem

13

Volem explicar tambe el perque ens hem quedat a I'oposicio, i es que hem pres aquesta decisio perque d'entrada ens ha sobtat que Tots per Argentona, no s'hagi compro-

quedat a I'oposicio, i es que hem pres

mes en term amb un programa, fins que no es varen Iligar a un altre forga polftica com
aquesta decisio perque d'entrada ens ha

ha passat amb CiU.
Ens ha donat que pensar, com han buscat un pacte for^at per tenir la majoria, quan

sobtat que Tots per Argentona, no s'hagi

sempre han dit que totes les decisions serien consensuades.
Una de les seves promeses, que tambe ens va cridar I'atencio, va ser el vot individualitzat de cada regidor, cosa que despres em vist que amb CiU ha quedat clar que no es

compromes en ferm amb un programa,

aixf. Amb tot aixo, i altres coses mes, com ara es va veure que la Ilista mes votada en
una assemblea d'ells no va ser respectada; i fer el pacte amb CiU per intentar obtenir

fins que no es varen Iligar a un altre

un altre vegada el 9 contra 8. Ens ha portat a recordar aquella frase famosa ja de "vaifor^a polftica com ha passat amb CiU

xells sense honra o honra sense vaixells".
De tota manera, si que ens agradaria equivocant-se, i que tot funciones be, en benefici de tothom, si fos aixf des de Agrupacio d'Argentona reconeixerfem amb aquest
mateix mitja de comunicacio el nostre error. Volem que sapiguen que a data d' avui es
el nostre pensament mes sincer, doncs com sempre la relacio amb I'equip de govern
sera amb sinceritat, transparencia i donant sempre la cara, encara ens equivoquem.
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Patronat local de la
vellesa d'Argentona
Un any mes estem preparant el 58e. Homenatge a la Vellesa que, com sempre,

COSES DE LA VILA

sera el tercer diumenge del mes de setembrefdia 16).
Podeu fer les vostres aportacions a les entitats seguents:

L'arxiu municipal

veni el 27 d'octubre de 2004 per

es digitalitza

digitalitzacio del fons. Aquest pro

iniciar un proces de microfilmacio i
ces ha finalitzat i ja es pot consultar

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Cte. 2100 - 0354 - 12 - 0100769324
Caixa d'Estalvis Laietana
Cte. 2042 - 0050 - 31 - 3000086134
Caixa Catalunya
Cte. 2013 - 0850 - 76 - 0200178706

el fons de l'arxiu a la Casa Gotica.
tl fons documental de la parro-

Segons el compromfs, I'Ajuntament

quia de Sant Julia, composat basi-

d'Argentona s'ha fet carrec de les

cament per Ilibres sacramentals, es

despeses de microfilmacio i digita-

una eina essencial per al coneixe-

litzacio realitzada per I'Arquebisbat

ment de la historia d'Argentona.

de Barcelona. Per la seva banda,

Aquest fons s'ha conservat durant

I'Arquebisbat de Barcelona ha Iliu-

prop de cine segles tot i que durant

rat un copia dels microfilms a

la Guerra Civil Espanyola es van

I'Ajuntament d'Argentona i dues

patir perdues importants. El Centre

copies dels disquets que contenen

Caja Madrid

d'Estudis Argentonins Jaume

la digitalitzacio per Iliurar-les a

Cte. 2038 - 8979 - 65 - 6000037468

Clavell va copsar la necessitat de

I'Ajuntament i a l'arxiu parroquial,

preservar els Ilibres i facilitar la

respectivament. D'aquesta forma,
els estudiosos que vulguin consultar

Us donem les grades per endavant per la

consulta. Per aquest motiu van

vostra col-laboracio per tal que aquesta

posar en contacte a I'Ajuntament

les dades d'Argentona ho poden fer

diada entranyable tingui el resso que

d'Argentona, amb la parroquia de

sense necessitat de demanar hora a

mereixen els nostres avis i avies.

Sant Julia i I'Arquebisbat de

la rectoria i sense malmetre els

Barcelona que van firmar un con-

documents.
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El Museu del
Cantir d'Argentona
Intercanviara

activitats culturals
amb Mallorca i
Fran^a
tls municipis d'Argentona i Marratxf

dels ciutadans, els representants sindi-

es gestionen seguint el sistema de qualitat

cals van llegir un manifest i van formular

basat en la normativa ISO 9001:2000 en

una pregunta als candidats per saber qui-

el qual s'orienta el proces de satisfaccio

nes eren les seves propostes en aquesta

de I'usuari-alumne. Actualment s'esta tre-

materia.

ballant en les sol-licituds de nous cursos
de formacio ocupacional, concretament
en informatica de I'usuari (174 hores),

Acte de cloenda dels
cursos de formacio

ocupacional

dependent de corner^ (304 hores i 80
hores de practiques en empreses), infor
matica de I'usuari (114 hores) i auxiliar
d'ajuda al domicili (449 hores amb 100
hores de practiques en empreses).

(Mallorca), i la Communaute de Com

20

munes de Rabastinois, a la regio francesa

LJn total de 45 alumnes han participat

deTarn, van signar el 28 de mar^ un con-

en els cursos que s'han realitzat enguany:

veni de col-laboracio. Aquest conveni te

informatica de I'usuari nivell avan^at (94

com a objectiu afavorir els intercanvis

hores), nivell inicial (174 hores) i depen

culturals, la comercialitzacio de la cera-

dent de corner^ (274 hores). L'alcaldessa

mica i la formacio i produccio artesanal

d'Argentona, Esther Merino, i el regidor

entre municipis de I'euroregio. L'acte es

de Promocio Economica, Salvador Casas,

va duu a terme al Museu del Cantir i va

van participar en l'acte de cloenda dels

tenir la presencia de I'alcaldessa d'Ar

cursos de formacio ocupacional que ha

Catifes i
Medi Ambient

gentona, Esther Merino; el vicepresident

portat a terme I'Ajuntament d'Argentona

del Museu i regidor del PSC a I'Ajun-

durant el curs 2006-2007. Durant l'acte

tament, Salvador Casas; el director del

de cloenda del 18 d'abril els assistents

Museu, Oriol Calvo; el president de la

van rebre els diplomes de participacio i

Communaute de Communes de Rabas

Ilibres relacionats amb la formacio que

tinois, Casimir Belda; i I'alcalde de

han rebut. Els cursos de formacio ocupa

tl diumenge 3 de juny es va celebrar la
diada de la flor amb catifes a diversos

Marratxf, Jose Ramon Bauza, entre d'al-

cional van dirigits a persones en situacio

tres. El president de la comunitat france

d'atur, estan subvencionats pel Servei

indrets de la vila. Aquesta Jornada, orga-

sa, Casimir Belda, va exposar les caracte-

d'Ocupacio de Catalunya i el Fons Social

nitzada pels Amies de les Tradicions i la

rfstiques d'un dels pobles de la regio

Europeu i tenen com a objectiu millorar

Comissio de Veins, va finalitzar amb una

francesa amb mes tradicio de la cerami-

la qualificacio professional i les possibili-

festa i ballada de gegants, grallers i ani-

ca, Giroussans, on es pot trobar la Casa

tats d'insercio en el mon laboral dels par

macio infantil. D'altra banda, el Salo de

de Ceramica Contemporania. Per la seva

ticipants. El 80% dels alumnes partici

Pedra de I'Ajuntament va acollir una

banda, a Marratxf es duen a terme tallers

pants en aquests tres cursos han estat

mostra floral a carrec de les floristeries

de fang i fa mes de 15 anys que funciona

dones, amb carregues familiars que han

del poble. El mateix dia a les sis de la

I'Escola de Ceramica.

decidit millorar les seves competencies

tarda, al Centre Parroquial, es va organit-

professionals amb aquesta formacio per

zar una activitat infantil per celebrar el

Manifestacio
laboral
LJn grup de treballadors de I'Ajuntament d'Argentona van manifestar-se el
24 de maig per demanar millores en les
instal-lacions municipals i per demanar
el compliment dels acords del conveni
col-lectiu. Els treballadors van arribar al
Centre Parroquial on es celebrava el
debat electoral de Radio Argentona amb
els vuit candidats a I'alcaldia. En la segona part del debat, obert a les preguntes

poder iniciar un proces de recerca d'ocu-

Dia Mundial del Medi Ambient. Amb el

pacio.
Els cursos de formacio ocupacional que

titol Igrfgor, la terra s'escalfa es va fer una

porta a terme I'Ajuntament d'Argentona

tals actuals.

aproximacio als problemes mediambien-

COSES DE LA VILA
Cobertura
radiofonica

Programes de
Garantia Social

Kadio Argentona, al 104.6 de la FM, va

L Ajuntament d'Argentona ofereix

realitzar una cobertura de la campanya

dos programes de garantia social (PGS)

electoral, de la Jornada del 27 de maig,

pel curs 2007-2008, un d'auxiliar for-

de les converses posteriors i del pie d'in-

ner/a i I'altre d'auxiliar de muntatges

vestidura del 16 de juny. Els ciutadans

d'instal-lacions electrotecniques en

han pogut escoltar a traves dels serveis

edificis amb un total de 30 places per

informatius de Radio Argentona I'actua-

a joves. Els cursos, que combiner! la

litat de la polftica municipal.

teoria amb les practiques a empreses,

Campanya
informativa
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van dirigits a nols I noies d'entre16 i 25
anys que no disposin del graduat en
ESO. El PGS en auxiliar de muntatges

Visites escolars
a I'Ajuntament

d'instal-lacions electrotecniques sera

LJn total de 52 alumnes, acompanyats

acces a cicles formatius de grau mitja.

per tres mestres, van visitar el 26 d'abril

Dels 15 alumnes que han participat

les instal-lacions de I'Ajuntament. Les

durant aquest curs en el PGS, vuit

la vuitena vegada que es porta a terme
a la vila amb un exit pel que fa a la
insercio laboral dels alumnes o el seu

preguntes que van fer els alumnes de 3r

s'han presentat a les proves d'acces als

de primaria del CEIP Francesc Burniol a

cicles formatius i cine han aprovat. El

I'alcaldessa, Esther Merino, han estat

PGS en auxiliar de forner/a es la sego-

variades. Els nens i nenes volien saber

na vegada que s'ofereix. En la primera

quants habitants te el municipi, quantes

edicio van participar set joves i ara es

hores treballa I'alcaldessa i si li agrada la

vol arribar a cobrir les 15 places que

seva feina, quins projectes te previst fer al

s'ofereixen.

poble, si es tornaria a presentar a les elec-

L'objectiu general dels programes de

cions, de que treballava abans, qui va ser

garantia social es promoure i facilitar

el primer alcalde democratic i d'altres

la insercio laboral dels joves partici

relacionades amb els fanals i altres ele

pants aixf com fomentar I'interes dels

ments dels carrers de la vila. El 3 de maig

joves perque es presentin a proves

va ser el torn dels alumnes de 3r de pri

d'acces a cicles formatius de grau

maria del CEIP Les Fonts, que tambe van

mitja. Els professors tambe fan un gran

entrevistar-se amb I'alcaldessa, qui va

esforg perque els alumnes millorin en

explicar el funcionament de I'Ajunta

la seva adaptacio laboral, en el seu

ment i les decisions que es prenen a la

autoconeixement i en la seva adapta

Sala de Plens.

cio social.

tl Servei de Promocio Economica de
I'Ajuntament d'Argentona i la Unio de
Botiguers d'Argentona (UBA) va posar en
marxa, el 8 de juny, una campanya per
potenciar el comerg amb un aparcament
mes facil i comode al nucli urba. El regidor de Promocio Economica, Salvador
Casas, va recordar en la presentacio de
la campanya que "aquesta es una accio
mes que s'engloba dins del Pla de dinamitzacio comercial engegant amb la
col-laboracio entre la Unio de Botiguers
d'Argentona, I'Ajuntament i la Diputacio
de Barcelona". L'alcaldessa, Esther Me
rino, va explicar que "es tracta d'una
campanya informativa per recordar als
ciutadans que l'objectiu de la zona blava
es que hi hagi rotacio en els estacionaments" i va manifestar "la necessitat de
crear nous aparcaments a la vila". Per
ultim, la nova presidenta de la Unio de
Botiguers d'Argentona, Yasmina Andres,
va explicar que "es fonamental aconseguir un bon funcionament del sistema
perque aixo influeix en les vendes". Per
aconseguir aquesta rotacio s'han editat
3.000 rellotges horaris per repartir entre
els clients, que poden estacionar durant
una hora a la zona blava de forma gratuTta. Durant la campanya, que va del 8
al 30 de juny, els clients de les botigues
d'Argentona podran participar en un sorteig de punts de la targeta client. Per a
cada compra realitzada, el client rebra
un tiquet que entrara a les busties dels
establiments.
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Jaume Arenas i Mauri va neixer a Argentona el 20 de gener de 1925, esta

L^es de quin any es jutge de pau d'Ar
gentona?

casat amb Montserrat Ponsa, es pare de 4 fills i avi de 7 nets. Durant la seva

Des de I'any 1985 quan I'aleshores alcalde,
Josep Maria Gallifa, em va demanar que

trajectoria professional va crear la primera impremta de la vila, Riverma, que

substitufs Francesc Domenech en el carrec.
Jo, esperonat per la famflia, vaig acceptar

despres es va convertir en la Impremta Arenas, on va treballar durant gaire-

amb nomes una condicio: que tots els regidors de I'Ajuntament d'Argentona sabessin i

be tota la vida tot i que tambe va tenir un taller de bicicletes. Tambe va ser

acceptessin la decisio. L'endema tothom em
va venir a trobar i em van donar suport, de

fundador dels Amies d'Argentona, on treballava colze a colze amb Jaume

manera que ja va ser per unanimitat. Pensa
que aleshores aquest carrec es nomenava a

Clavell. Va ser en aquella epoca quan van revifar les catifes de Corpus, van

dit, al cap de 4 anys aixo va canviar, pero
quan jo vaig comen^ar era diferent: no hi

aconseguir els primers retols en catala i van iniciar la tradicio de la venda del

havia cap tipus de material de suport -jo
vaig anar a la Generalitat de Catalunya a

cantir de I'any per la Festa Major de Sant Domingo. Arenas s'emociona quan

informar-me- i tampoc hi havia relacio entre
els jutges dels diferents pobles. Per aquest

m'explica que el primer any van vendre 197 cantirs perque se'ls en van tren-

motiu, vaig comen^ar a iniciar un vincle
amb els jutges i ara ens reunim periodica-

car tres i que ara s'ha convertit en un esdeveniment conegut mes enlla de la

ment en jornades de treball practic on sempre convidem un advocat o jutge de primera

comarca. Entre les seves aficions destaquen viatjar, llegir i escriure.

instancia.
Quines son les tasques i funcions d'un jutge

Precisament en aquests moments Jaume Arenas esta ultimant els details d'un

de pau?

nou Ilibre de fets i gent que han deixat petja. Jaume Arenas ha estat jutge de

registre civil. En el tema penal hi ha els actes

Be, hi ha dos grans apartats: el penal i el
de conciliacio on el jutge de pau fa de
pau d'Argentona durant els darrers 22 anys, una epoca durant la qual s'ha

mediador entre dues persones que tenen un
problema entre elles, i els judicis de faltes on

enriquit com a persona, pero ara passa el relleu.

el jutge de pau ha de prendre una resolucio.

u

El jutge de pau Jaume Arenas
Aquesta darrera tasca es potser la mes

mes afecte?

delicada perque es tracta de gent del

El de la meva filla petita i el de la meva

municipi i cal fer una resolucio en base

neta Xantal, que va ser el meu casament

ra, que inspiri confianga a la gent, que

als testimonis i/o proves. Pel que fa al

numero 1.000. En total he fet 1.085 casa

sapiga escoltar, inconformista, que sapi-

registre civil, a grans trets, es tracta dels

ments, on calculo que hauran passat pel

ga reconeixer si s'ha equivocat...

naixements, els casaments i les defun-

Salo de Pedra unes 10.850 persones, amb

Alguna recomanacio pel seu succes

cions. En tots els casos la gent confia en

una mitjana de 100 convidats per cele-

sor/a.

tu perque saben que treballo respectant

bracio. En els casaments parlo d'Argen-

Jo nomes demanar que sigui una persona

sempre el secret professional.

tona i els convido a visitar el municipi i a

que compleixi els requisits que acabo de

Quins aspectes de ia vida son els que

coneixer el Museu del Cantir. Els nuvis

dir i que es deixi aconsellar pel secretari

comporten mes problemes entre la

reben un petit detail del Jutge Arenas, un

del Jutjat de Pau.

gent?
Potser els del veTnatge, pero t'he de dir

cantir, que va acompanyat d'un missatge:

Com troba que des de I'Ajuntament s'ha-

"Aquf dins s'hi posa el Ifquid mes clar,

gi iniciat el proces perque la Generalitat

que des que hi ha la figura del defensor

mes pur, mes net i mes transparent que

li concedeixi la Creu de Sant Jordi?

del vilata i vilatana que m'ho he notat.

surt de la Terra. Amb I'aigua ens rentem,

Em van venir a veure I'alcaldessa,

Abans el jutge de pau era el calaix de

amb I'aigua ens emmirallem i amb I'ai

I'Esther Merino, i la regidora Montse

sastre on acudia tothom i ara les queixes

gua ens alimentem, sense aigua no

Brugal. Em va fer molta il-lusio per ser

es reparteixen segons la seva naturalesa.

podem passar. Per que? Perque I'aigua es

una proposta de tots els grups munici

Quin balang fa d'aquests anys?

vida, al igual que vosaltres no podeu pas

pals, pero crec que no es solament un

El balang es extraordinari perque aques

sar I'un sense I'altre, perque sou vida. Per

reconeixement a la meva persona si no a

ta feina m'ha ajudat a creixer personal-

tant, signe de I'aigua: vida. Signe de la

un grup de gent d'una generacio que

ment, he conegut molta gent i crec que

vostra vida: amor. Entre aigua, amor i

vam fer moltes coses per revifar el muni

ells m'han donat mes a mi, que jo a ells.

vida que tingueu una llarga felicitat".

cipi en molts ambits: cultural, cfvic,

Quin es el casament que recorda amb

Quines qualitats ha de tenir un jutge de

esportiu, social...

-I—•

o
c

pau?
Ha de ser una persona honesta, acollido-
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La meva renuncia
ConstituTt el nou Consistori, un cop

vaig ser membre directiu durant quatre

M'adrego a les persones per les quals,

celebrades les eleccions municipals,

anys.
He donat tot el que he pogut de mi

pel que sigui, alguna vegada, les

he posat el carrec de jutge de pau a la
disposicio del nou ajuntament local

mateix, visitant pobles i jutges de tot

0les meves decisions potser no hagin

meves paraules, sovint apassionades,

que el poble ha votat.

Catalunya perque s'integressin a

estat prou encertades, els en demano

A partir d'ara seran els nous regidors i

I'Associacio per tal que, quants mes

disculpes o perdo.

regidores els qui escolliran la persona

fossim, mes forga tindrfem, mes autori-

Sempre he pensat que el mes impor

que creguin mes adient per desenvolu-

tat, mes poder i mes influencia per

tant es la tranquil-litat de consciencia,

par el carrec de jutge de pau. En reali-

demanar el que legftimament creiem

1en aquest aspecte, deixo el carrec

acabar el mandat pel qual vaig ser ele-

que ens correspon.
En el transcurs d'aquests anys tambe hi

amb la satisfaccio del deure complert.
Amb I'emocio que sento en acabar

git, ja que el nomenament es va pro-

hagut alguns moments amargs, en els

aquestes ratlles -en els meus ulls hi

duir el 13 de juny del 2006.

quals sort vaig tenir que em fes costat

apareixen algunes llagrimes, no se si

Despres de gairebe 22 anys d'estar al

la meva famflia, amics i jutges de pau,

son d'alegria o de tristesa-, rebeu I'a-

front del jutjat he de donar les grades,

multitud de gent del poble i sempre el

fecte i I'agraVment del jutge de pau

en primer Hoc, al poble que m'ha vist

suport de I'Associacio, que mai va dei-

d'Argentona que no vull deixar de ser

neixer i que, en tot aquest perfode,

xar de creu re en la meva persona, a

en Jaume Arenas. Perque els carrecs

m'ha anat renovant la confianga cada

tots vull agrair-vos, per mitja d'aques-

son effmers i passen, mentre que la

quatre anys. Aixf ho vaig comunicar

tes Ifnies, la vostra generositat i consi-

persona, si Deu vol, es queda. Jo, de

als companys del Maresme i entre ells

deracio que tinguereu. Ho tindre sem

moment, un xic nafrat de salut, em

pre present.
He dedicat part i temps de la meva

quedare com un ciutada mes al servei

directius.
D'enga del 1985 he passat moments

vida a treballar pel poble i per

dels meus amics.

I'Associacio de Jutges de Rau, pero soc

Aquf em teniu.

inoblidables, tant al meu poble com

conscient que, a vegades, amb bona

Una forta abragada d'en Jaume Arenas

formant part de I'Associacio de la qual

voluntat, es poden fer grans disbarats.

i Mauri.

tat, a mi encara em falten tres anys per

al president de I'Associacio Catalana
en Pro de la Justfcia i a uns quants

del meu poble, de la meva famflia i
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Campionat
de scrabble
a I'lnstitut

L Scrabble es un joe de taula i es juga

per una banda i per I'altra els de segon

sament la mateixa puntuacio que a la

amb un tauler i unes fitxes; cada fitxa te

cicle (3r i 4t), i passaven a la final els

partida de primer cicle, 169 punts.

una puntuacio corresponent i es tracta

guanyadors i les millors puntuacions. El

Marc Ferrer, igualment de I'lES Valeria

de sumar el maxim de punts possibles

professorat acompanyant dels alumnes

Pujol, va quedar sotscampio. Els juga

formant paraules valides que puguin

feia d'arbitre i resolia els dubtes i ques

dors de I'lES d'Argentona que van arri-

encabir-se al tauler. Aixo de formar

tions que poguessin sortir.

bar a la final no van tenir la sort de cara

paraules, i que siguin valides, li dona un

Despres de les semifinals, tots els parti

i es van haver de conformar amb pun

interes suplementari que ha fet que els

cipants van poder recuperar forces amb

tuacions mes discretes.

professors de llengua catalana fessin

un esmorzar, cortesia de I'Ajuntament

Els campions i els sotscampions van

servir el joe amb finalitats didactiques.

d'Argentona, consistent en coques, piz-

rebre unes magnifiques plaques grava-

Aixf, des de fa uns quants anys que a

zes, batuts, etc.

des de premi, gentilesa de I'Ajuntament,

I'lES Argentona es juga una partida

Durant totes les partides del Campionat

i que va Iliurar el regidor d'Educacio,

mensual a les classes de llengua catala

es va apreciar I'alt nivell entre els juga

Ricard Aymerich. La resta de partici

na i es mante una classificacio anual

dors, nivell que es va fer evident a les

pants tambe van ser obsequiats amb

que determina qui seran els represen-

finals, que van resultar molt disputades

diversos presents. Des d'aquestes ratlles

tants al Campionat. De cada nivell dels

i seguides per la resta de jugadors amb

s'agraeix la col-laboracio i el suport que

cursos d'ESO surten els dos millors

molt d'interes i tensio. Finalment, el

es va tenir de I'Ajuntament, tant

jugadors, es a dir, vuit jugadors en total,

campio de la final de primer cicle fou

d'Educacio com de Joventut, i especial-

i a ells s'afegeix un suplent.

David Mir, de I'lES Valeria Pujol, amb

ment al Casal de Joves.

El Campionat va comen^ar abans de les

un marcador de 169 punts. Fiorella

deu del matf i es van jugar sis partides

Scotto, de I'lES Cristofol Ferrer, va acon-

simultaniament per establir una seguent

seguir el sotscampionat.

Ferran MERINO, participant al

La final de segon cicle va ser guanyada

' Campionat de Scrabble

havia jugadors dels tres instituts, agru-

per Alberto Domenech, tambe de I'lES

i alumne del credit variable Mitjans de

pats els de primer cicle (1r i 2n d'ESO)

Valeria Pujol, que va aconseguir curio-

comunicacio de I'lES Argentona

ronda de classificacio. A cada partida hi

El passat divendres 25 de maig es va celebrar a Argentona, al Casal de Joves, el V Campionat Comarcal de Scrabble entre IES. Hi
van participar TIES Cristofol Ferrer, de Premia de Mar, I'lES Valeria Pujol, de Premia de Dalt, i I'lES d'Argentona. L'origen d'aquest Campionat esta en unes primeres trobades on participaven tambe un Institut del Masnou i on va collaborar Marius Serra,
I'expert enigmista i escriptor, habitual collaborador en diversos mitjans de comunicacio. La seu del Campionat es variable: cada
any li toca a un IES muntar-lo de la millor manera possible.
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Can Vives, penultim
testimoni
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, al nostre entendre, el

.

, la famflia adquireix

Hoc que mes ha sofert el canvi radical,

Aquelles que covaven, les que cuidaven

mes rellevancia economica potser fent

impressionant, que per be o per mal ens

la niada, les que comengaven a volar, i

realitat aquell refrany que diu: "en casa

ha tocat viure. Ha desaparegut la masia

amb malenconia deia: "potser quan tor-

que es treballa mai no falta pa ni pal la".

de Can Portell (la primera a caure a

nin en la proxima primavera jo ja no hi

En aquesta epoca s'aixeca I'actual edifi

cops de piqueta), Can Negoci, ha des

sere". Evidentment ell no hi es, ni la

ci pero es objecte d'importants reformes

aparegut el Sorrall, encara que d'aques-

bonica casa... tampoc han tornat les

a la segona meitat del segle XIX, que

ta masia n'ha quedat I'alta torre cilfndri-

afectaren les faganes de migjorn,

ca, obra de Puig i Cadafalch que

orenetes.
Pero deixant a banda la impressionant

anomenaven "geganta" i que servia,

finca de Can Garf, algun testimoni

de I levant, que encara te les finestres

amb la forga d'una maquina de vapor,

encara ens parla de temps passats. Es el

amb Ilindes, ampits i brancals de pedra

per elevar l'aigua(1). D'aquesta casa en

cas de la masia-residencia de Can

i en un angle, una garita de defensa.

va sortir un fill anomenat Bado que va

Vives. Diuen els historiadors que

Pero pocs cultius queden al seu voltant

donar nom a una masia del terme de

durant segles havia estat una petita

mig escanyats per I'autopista, camins i

Mataro, avui complex esportiu. Va des-

masia patrimoni de la famflia Gual,

carreteres i es que, a Can Vives, tambe

apareixer el vef edifici del Molf, un d'a-

famflia que sempre va ser present en

com les desaparegudes masies del

quells seculars molins del qual podfem

tots els esdeveniments de la nostra vila.

Cros, li ha tocat un nou i alie vematge i

ponent i tramuntana, deixant intacta la

fer gala i en el qual en un sol dia van

Hi havia Guals com a capitans del

"no hi ha pitjor vef que terra proa de

espoliar els seus carreus de treballada

Sacramental de la parroquia d'Ar-

camf".

pedra, etc., etc. I no queda la masia de

gentona, altres com a administradors

Les Mateves, on jo recordo de la meva

de confraries, i un Jaume Gual alia pels

(1)Les masies del Maresme. L. Bonet i

joventut que, embadalit, escoltava I'avi

volts del 1400, procurador del senyor

Garf

de la casa, invident, que m'explicava fil

del castell de Sant Viceng, es trobat

(2)Diccionari argentonf (inedit). Josep

per randa i pel que sentien les seves

assassinat entre els termes del castell de

Llado

finques

Gil Pares
Disposem de la mes extensa
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seleccio d'immobles en venda
a la zona d'Argentona
CANSALADERIA

Tel. 93 7971013

CARNISSERIA

C/ Gran, 52 (davant I'Ajuntament)

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

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

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

Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA
Tel. 93 797 05 03 - Fax 93 756 06 49
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BUSCO PIS
Per testes brutals amb els nois
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.
Mascola peluda I bavosa
dotada de poderoses arpes
i mandibules incloses.

Oficines a prop seu:
DELEGACIOAARGENTONA
C/JoanXXIII,7, baixos - 08310 ARGENTONA
Tel. 93 756 07 62
JOAN VIDAL GARCIA AGENT DASSEGURANCES
Num. registre 2659

(g) MAPFRE
td. en Assegurances d'Autombtxl
Numero Tj
Adre^a electronica: Vidalgj@mapfre.com

Re

ZONA D'APARCAMENT COMERCIAL
HORARI LIMITAT
Maxim 1 Hora
Disc horari

Feiners de 9 a 13 h i de 17 a 20 h

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

Empresaris i jubilacid
Actualment tant els treballa-

de Jornada (un minim del 25% i un maxim del 85%),

dors per compte alie com per

en relacid a la d'un treballador a temps complet

compte propi tenen dret a la

comparable. L'import de la pensid de jubilacid es

pensid per jubilacid als 65

reduira en un percentatge igual al de la Jornada de

anys. Ara be, es planteja una

treball que es realitzi, a mes les cotitzacions efec-

important problematica en el

tuades en les activitats realitzades, poden suposar

cas de titulars i administra-

una millora de la pensid, una vegada produit el

dors d'un negoci. La nor-

cessament en el treball, donat que es realitzaria un

mativa ens assenyala que

recalcul de de la pensid. Tambe poden disminuir o,

tindran dret a percebre la

si escau, suprimir el coeficient reductor que s'hagues

pensid els treballadors per

aplicat, en el moment de causar el dret a la pensid

compte a^^ie i- els socis treballadors de societats

de jubilacid anticipada per tenir o no la condicid de.

mercantils capitalistes, encara quan siguin membres

mutualista.

Joan Carles Codina
Sod Director

del seu organ d'administracid, si I'acompliment
d'aquest carrec no comporta la realitzacid de les

Val a dir, que no es perd la condicid de pensionista

funcions de direccid i gerencia de la societat ni

a efectes del reconeixement i la percepcid de pres-

posseeixin el seu control. Es a dir, que la titularitat

tacions sanitaries.

d'un negoci es compatible amb la jubilacid, ara be,
a efectes juridics s'ha d'entendre que tenir la titula

Per acollir-se a aquesta modalitat el pensionista de

ritat es unicament tenir la possessid del titol de

jubilacid, abans d'iniciar les activitats realitzades

propietat perd vuit de tota facultat de direccid o

mitjangant contracte a temps parcial, haura de

disposicid, en els supdsits que no es cumpleix aixd,

comunicar tal circumstancia a I'Entitat gestora res-

la inspeccid d'ofici ha procedit a I'interrupcid de la

pectiva.

pensid, i ha donat d'alta al pensionista, car s'ha
entes que la persona tenia el control efectiu de

La minoracid de la quantia de la pensid tindra

I'empresa, i per tant continuava treballant. Es pre-

efectes des del dia que comenci la realitzacid de

sumira, excepte prova en contrari, que el pensionista

les activitats.

posseeix el control efectiu de la societat quan es
tracti de consellers i administradors de societats

La falta de comunicacid en els termes indicats tindra

mercantils capitalistes, i concorri alguna de les

com efectes: El caracter indegut de la pensid, en

seguents circumstancies:

l'import corresponent a I'activitat a temps parcial,
des de la data d'inici de les corresponents activitats,

1.Que, almenys, la meitat del capital social per a

i per tant, I'obligacid de reintegrament de I'in-

la qual presti els seus serveis estigui distribuit entre

degudament percebut, sense perjudici de les san-

socis, amb els quals convisqui i a qui es trobi unit

cions que procedeixin d'acord amb el previst en la

per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat,

Llei sobre infraccions i sancions en I'ordre social.

afinitat, o adopcid, fins a segon grau.
2.Que la seva participacid en el capital de la societat

Compatibilitats:

sigui igual o superior a la tercera part del mateix.

La pensid de jubilacid flexible sera incompatible

3.Que la seva participacid en el capital social sigui

amb les pensions d'incapacitat permanent que

igual o superior a la quarta part del mateix, si te

poguessin correspondre per I'activitat desenvolupa-

atribu'ides funcions d'adrega i gerencia de la societat.

da, amb posterioritat al reconeixement de la pensid

Donat que hi ha treballadors que no desitgen finali-

causin aquelles.

de jubilacid, qualsevol que sigui el Regim que es
tzar la seva activitat laboral, s'ha formulat la possibilitat d'acollir-se a I'anomenada jubilacio flexible,

La percepcid de la pensid de jubilacid flexible sera

que es la derivada de la possibilitat de compatibili-

compatible amb les prestacions d'incapacitat tem

tzar, una vegada causada, la pensid de jubilacid

poral o de matemitat, derivades de I'activitat efectuada

amb un contracte a temps parcial, dintre dels limits

a temps parcial.
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