Publicació bimestral de l’Ajuntament d'Argentona
Número 90 - Agost 2007 - 3.900 exemplars
Direcció, redacció, administració, publicitat
i distribució: edifici Velcro - Argentona.
Edita: Ajuntament d'Argentona. Regidoria de Mitjans
de Comunicació.
President: Pep Masó.
Directora: Maria Rosa Martínez.
Consell de redacció: Per determinar.
Tots els grups amb representació en el ple poden
participar en el consell de redacció.
Col·laboradors: Grups Municipals de Tots per
Argentona, CiU, L'Entesa, PSC, ERC, PP i Agrupació
Argentona.

Fotocomposició i impressió: Gràfiques Lloreda
C/ Girona, 56. Granollers
Dipòsit Legal: B-44.775-91

Sumari
6. Llei de millora de barris
El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya ha triat
el projecte de millora de Sant Miquel del Cros en
la quarta convocatòria de la Llei de millora de
barris.

8. Font de Sant Domingo i mines protegides
La mina antiga i la mina nova de la Font de Sant
Domingo així com el conjunt construït d’aquesta
deu i de la capella han estat catalogats com a
Béns Culturals d’Interès Local.

10. Arriba la Festa Major
Del 2 al 6 d’agost, Argentona es convertirà en vila
d’acollida de tots els visitants de la Fira del Càntir
i dels participants en la Festa Major.

22. Vacances en Pau
Quatre infants sahrauís han vingut aquest any a
Argentona a passar unes Vacances en Pau. Aquest
és el nom amb el qual es coneix un projecte que
consisteix a acollir nens i nenes del Sàhara durant
els mesos d’estiu i que serveix també per
conscienciar la població sobre la situació
política d’aquest poble.

24. Resultats esportius
Els diversos equips argentonins van acabar
la temporada amb resultats molt diferents, però
la pitjor notícia va arribar del sènior masculí A
del CBA, que va baixar de categoria.

cap de creus

PORTADA
Marc Duran vol simbolitzar les
millores que Sant Miquel del Cros
tindrà en els propers 4 anys.

Cap de Redacció: Irene Cortijo.
Redacció: Irene Cortijo, M. Rosa Martínez, Elisenda
Fernàndez.
Rúbriques: Lluís S. Morgan, Pere Anglada.
Fotografies: Arxiu, Irene Cortijo, Marçal Vaquer.
Disseny: Núria Cusachs.
Idea: David Carmona i Núria Cusachs.
Comercial: Anna Alonso i Ester Garcia.

sumari

Cap de Creus

3

cap de creus

Editorial
Encara millor
Però sense desmerèixer tot allò realitzat
fins ara pels veïns i pel mateix consistori amb millores puntuals com la restauració de les façanes o l’enjardinament
de la rotonda d’entrada, la injecció de
capital que suposa rebre la Llei de
millora de barris farà canviar Sant
Miquel del Cros en els propers quatre
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anys d’una forma substancial

Segons el diccionari, un barri o un veïnat és qualsevol de les parts en què es divideix
un poble gran, una vila, una ciutat. Però més enllà d’aquesta definició, un barri és la
suma de molts ingredients com són els seus edificis, les zones verdes, els equipaments de què disposa, el comerç, les escoles, els serveis, l’arbrat, les associacions,
el transport públic, les connexions amb altres municipis o amb el nucli urbà del
mateix poble, l’hostaleria, la seva indústria, però sobretot, un barri és la seva gent. I
els veïns de Sant Miquel del Cros són treballadors, actius i participen de la vida associativa del municipi, són persones lluitadores que volen aconseguir millores en molts
aspectes i per aquest motiu ara es mostren satisfets amb la notícia de ser un dels
barris “triats” per la Generalitat per millorar-lo. De totes maneres, volen deixar clar
que el barri ja ha millorat, en els darrers anys, amb els esforços dels mateixos veïns.
Però sense desmerèixer tot allò realitzat fins ara pels veïns i pel mateix consistori amb
millores puntuals com la restauració de les façanes o l’enjardinament de la rotonda
d’entrada, la injecció de capital que suposa rebre la Llei de millora de barris farà canviar Sant Miquel del Cros en els propers quatre anys d’una forma substancial, impossible només amb les tasques municipals i/o veïnals. Seran quatre anys de treballs en
molts àmbits que potser provocaran molèsties puntuals com passa amb totes les
obres de millora però aquestes significaran una millora substancial per Sant Miquel
del Cros, pels seus veïns i per tots els argentonins. Una bona notícia que es pot celebrar, per exemple, durant aquesta Festa Major. Una oportunitat única de trobada
entre els veïns per gaudir del bon temps i de la programació ludicocultural prevista.
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Carta de l’alcalde
Bona Festa Major i bones vacances!
Bones vacances perquè tots plegats agafem energies per començar el nou curs
amb empenta i ganes de treballar per la
nostra vila

La trucada del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va
ser una d’aquelles notícies que t’alegren el dia. Aquella trucada representava que la
Generalitat de Catalunya havia triat el barri de Sant Miquel del Cros per millorar-lo
en els propers 4 anys amb una inversió de 800.000 euros, el 50% del cost total del
projecte integral presentat pel consistori. Després d’aquesta bona notícia, ara és el
moment de posar-se a treballar per implementar les millores i que aquestes reverteixin en el dia a dia dels argentonins que viuen en aquest veïnat.
D’altra banda, aquests dies el municipi es prepara per celebrar la Festa Major i la Fira
Internacional de Ceràmica i Terrissa, dos esdeveniments que converteixen la vila en
un referent i en centre de peregrinació de molts maresmencs. Són dies on els treballadors de l’Ajuntament però també els membres de les entitats de la vila, voluntaris
i persones contractades eventualment treballen de valent perquè tothom pugui gaudir d’uns dies de festa on els carrers i places es transformen en un lloc de trobada
ideal per ballar, riure, observar, aprendre i sobretot per parlar amb amics, familiars i
veïns. Des d’aquest espai us vull convidar a participar en tots els actes i us vull desitjar una molt bona Festa Major.
I, després d’aquests dies, molts argentonins aprofiten per marxar o fer vacances.
Bones vacances perquè tots plegats agafem energies per començar el nou curs amb
empenta i ganes de treballar per la nostra vila, per fer d’Argentona un municipi cada
dia millor.
Pep Masó Nogueras
Alcalde d’Argentona

I a la tercera...

Al públic el vaig veure amb cara d’il·lusió i

La tercera vegada que s’ha presentat el projecte

els feien de tot cor.

de Sant Miquel del Cros a la Llei de barris de la

El meu desig és que tot el que va dir es com-

Generalitat,

esperança, per què no dir-ho, i els aplaudiments

Aquest any
“FEM 40 anys”

total

pleixi, que l’oposició actuï, per davant de tot,

No creus que és motiu de celebració?

d’1.600.000 per invertir al barri i per això ens

mirant els interessos del poble; que Esquerra

Uns quants amics ens hem posat “les piles” per

hem d’alegrar.

Republicana entri a formar part del govern, i

organitzar una trobada... eh que pot ser “maco”?

Ara bé, he llegit el projecte d’intervenció inte-

que l’abraçada entre vostè i el sr. Francesc

Bé, doncs, pren nota si aquest any fas o ja has fet

gral que el 2007 ha presentat l’Ajuntament

Xavier Collet duri fins a la fi del vostre mandat.

40 anys:

d’Argentona i he tret certes conclusions:

Atentament,

I, a més, vas fer l’EGB a Argentona,

aconseguit

un

Per aquest projecte han utilitzat les fotografies

O vas néixer a Argentona... però ja no hi vius,

amb façanes i cobertes sense arranjar, que no

Eusebi Traby Ysalgué

O vius a Argentona de tota la vida,

són actuals, hem d’aclarir que fa gairebé un any

Les Ginesteres

O potser ets un nouvingut i veí d’aquesta vila, i

que les obres estan acabades i pagades pels

et sents interessat per conèixer la gent de la teva

veïns. Com diu l’informe, som un veïnat creat

edat que viu en aquest poble...

Mal comencem...

APUNTA-T’HI, doncs...

gent que va venir a Catalunya des de diferents
indrets, sí; on viu gent immigrada des d’altres

Ja han passat les eleccions municipals i ja s’han

26 d’octubre a les 22.00 h

països, també; que la llengua materna de bona

produït també tot un seguit de reaccions per part

A Can Baladia (Argentona)

part dels habitants és el castellà, correcte; però

dels diferents grups polítics, que van sortir

Per a més informació:

considerar que som gent amb un nivell socioe-

publicades al darrer Cap de Creus.

Tel. 600595459 / Imma Caro

conòmic baix, que la realitat econòmica de la

L’anterior Equip de Govern es va veure seriosa-

Tel. 610247572 / Oriol Collet

gent del barri no evoluciona, que segons l’infor-

ment agredit per unes organitzacions que van

O al correu electrònic: argentona_40anys@hot-

me la gent jove del barri pateix risc d’exclusió

fer ús i abús de la democràcia per abocar con-

social, que els que vivim aquí no tenim mitjans

mail.com

tra els seus components insults, faltes de respec-

per viure en altres llocs i que tots aquests aspec-

Confirmacions abans del 15 de setembre

te i afirmacions d’il·legalitats que vàrem consi-

tes fan aflorar tensions entre els diversos grups

Si tens la possibilitat de contactar amb gent que

derar del tot reprovables dins del que podem

socials, em sembla molt fort. Potser no s’entén

ja no viu al poble..., si us plau, fes-li arribar

considerar ètic políticament.

que malgrat els problemes d’infraestructures,

aquest escrit (és interessant que hi siguem tots)

Dit això, permeteu que mostri la meva sorpresa

equipament i transports, la gent que vivim aquí

US HI ESPEREM...

per l’escrit de l’Entesa, que fa el mateix ús polí-

estem a gust. Ens calen coses, com per exemple,

tic abans esmentat. És a dir: han caigut en la

tancats als parcs infantils, endreçar la plaça Sant

mateixa manera de fer que, tots plegats, vàrem

Miquel, un poliesportiu cobert, un casal d’avis,

criticar en el passat. D’altra banda s’haurien de

etc.; però desitjo que aquesta subvenció de la

fer la reflexió que jo em faig i a la qual no acabo

Generalitat i l’Ajuntament faci de Sant Miquel

de trobar resposta: malgrat el poc estil polític

del Cros un millor lloc on viure.

que varen demostrar part dels que ara ens gover-

als anys setanta, allunyat de la vila, i format per

nen, varen guanyar les eleccions. El poble els va
Esther Martín Nat

votar majoritàriament. I no es pot criticar ara
aquesta victòria ja que seria tant com dir que el
poble no ha votat amb prou criteri, o fins i tot

Farem un “sopar-piscolabis” el proper divendres

El primer Festival
Fotogràfic Alfons Güell
i el Cap de Creus
En el passat núm. 89 d’aquesta revista, vaig
comprovar el poc ressò que s’ha fet d’aquest
Festival i de totes les seves activitats que, al llarg

Benvolgut senyor
alcalde,

que, als vilatans, se’ls pot manipular i enganyar

El passat dissabte 16 de juny vaig assistir al Ple

ceït? Aquesta és la pregunta, i potser valdria la

de l’Ajuntament on es nomenaven els nous regi-

pena començar una profunda reflexió (sembla

dors i l’alcalde.

que la paraula “autocrítica” fa por) per esbrinar

Hi havia molta gent, estava ple. Jo, que des de fa

els motius de tot i rectificar el que calgui.

aparadors de moltes botigues d’Argentona i el

5 anys assisteixo a tots els plens, mai no ho

Respecte a l’escrit del PSC, res a dir. El conside-

ral·li fotogràfic, amb més de 50 participants foto-

havia vist així. Ni tan sols el dia que va haver-hi

ro un escrit sensat, seriós, respectuós recalcant

grafiant pels carrers i places.

el problema de Can Doro en el qual va interve-

la crítica que, sens dubte, es mereix part de l’ac-

Sincerament, crec que activitats com aquestes

nir la Policia Local.

tual Equip de Govern i amb prou talla política

haurien de ser més ben rebudes pels mitjans de

Jo, que no el vaig votar –dic això perquè ara

com per acabar felicitant els guanyadors.

comunicació locals i, sobretot, els públics, els

tothom l’haurà votat–, vull dir-li sr. Masó que el

I, en referència de nou a l’escrit de l’Entesa, vol-

quals haurien de tenir un paper de notari, dei-

seu discurs em va agradar, tant pel seu contingut

dria dir abans d’acabar que, amb l’afany de

xant constància dels esdeveniments que es pro-

com per la seva expressió. Però francament, sr.

voler personalitzar amb algú, amb el títol Maso-

dueixen a la vila, ja que a més dels actes polítics

alcalde, no calia fer retrets ni celebracions sim-

neria (potser amb el guionet s’entendrà millor),

les entitats, amb molt d’esforç i dedicació, van

bòliques. Crec que vostè, que busca el suport i

han faltat al respecte a tota una família, sense

fent una notable tasca i, en definitiva, són els

la concòrdia de tot el poble, no va ser tan

tenir cap dret a fer-ho. Poder caldria que rectifi-

que fan que el poble estigui viu.

correcte com podia haver sigut, ja que ha de

quessin.

Espero que algú en prengui nota.

Mateu Piñol i Carrió

Pep Padrós i Marfany

amb facilitat, afirmació de la qual discrepo
totalment. Tenim un poble intel·ligent que sap el
que vol i a on va. Llavors, què és el que ha suc-

de més de dos mesos, ha omplert de fotografies
i de públic els carrers i sales d’exposicions d’aquesta vila, exposicions com les d’en Francesc
Català Roca, l’Alfons Güell i Serra, la de les postals d’Argentona i les d’en Miguel Parreño i Sergi
Reboredo, a més de l’aparador de l’Alfons, i els

tenir en compte que la sra. alcaldessa i l’anterior
govern representen un sector de la població.
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MILLORA INTEGRAL DE
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l barri de Sant Miquel del Cros va construir-se entre les dècades dels seixanta i
setanta, en un indret allunyat del nucli
urbà d’Argentona. Es tracta d’un barri
residencial que acull una població d’uns
1.000 habitants aproximadament. Està
situat molt a prop de la riera d’Argentona
i està encerclat pels accessos a dues autopistes, la C-32 i l’AP-7, i per polígons
industrials. Actualment, Sant Miquel del
Cros disposa d’un teixit associatiu ampli i
de diferents equipaments municipals
com l’Escola Bressol Cargol Treu Banya,
un CEIP, un centre obert, un consultori
mèdic, un centre obert per a joves i un
camp esportiu. L’Ajuntament d’Argentona ha potenciat el teixit associatiu del
Cros però el barri necessita un major
impuls que amb el suport d’altres administracions seria més eficaç. Per aquest
motiu, l’Ajuntament d’Argentona ha presentat el projecte d’intervenció integral
de Sant Miquel del Cros a la Llei de barris
des de la seva creació, l’any 2004. En les
tres darreres convocatòries, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va
triar altres projectes d’arreu de Catalunya
segons els criteris que aplica com són l’atenció a les àrees que pateixen dèficits en
equipaments, problemes demogràfics
com l’envelliment de la població o problemes de desenvolupament econòmic,
entre d’altres. En data del 27 de juny de
2007, la Generalitat va fer públic els projectes triats entre els quals es troba Sant
Miquel del Cros. Aquesta bona nova va
ser molt ben rebuda pels responsables
municipals i per membres d’entitats i
associacions de Sant Miquel del Cros.
L’alcalde d’Argentona, Pep Masó, va

manifestar que “hi ha una part importantíssima en infraestructures que encaixa
perfectament amb el programa i amb l’acord de govern entre Tots per Argentona i
Convergència i Unió. És sobretot refer o
urbanitzar de nou la plaça de Sant
Miquel del Cros, hi ha temes de xarxa de
clavegueram, d’aigües, enllumenat...”, i
afegeix que “segurament que el govern
sortint se n’ha de fer partícip i nosaltres
els en farem partícips, tant és així que la
primera trucada que vaig fer va ser a
l’Esther Merino, tot i que no la vaig poder
localitzar, i la segona a Salvador Casas.
Vaig parlar amb ell i va estar molt content. A partir d’aquí hem de treballar tots
junts, no només el govern, ells també,
que hi estan molt implicats, i segur que
els farà molta il·lusió de col·laborar”. La
regidora de l’Entesa a l’oposició, Esther
Merino, va explicar que “la veritat és que
és una satisfacció que finalment ho
haguem aconseguit encara que ho gestioni un altre equip de govern. Però el que
és important és que hagi arribat a Argentona i que el Cros en pugui gaudir. És
un projecte que, des que va sortir la Llei
de barris, l’equip de govern de l’Entesa i
el PSC tenia claríssim que hi havíem
d’optar i que era una possibilitat i una
millora importantíssima pel Cros que
d’una altra manera no podíem aconseguir. Hi vam posar la banya i a la quarta
va la vençuda”. El regidor del PSC a l’oposició, Salvador Casas, va dir que “és un
projecte que té les dues potes: una pota
més tècnica i urbanística i una altra més
social en la qual hi ha projectes d’integració, de cohesió social, de conciliació
de vida familiar i professional, de desenvolupament professional de les persones,

de l’activitat comercial, etc. També és un
molt bon pla perquè resol bona part de les
mancances actuals del barri del Cros però,
a més a més, fa una incidència molt especial en les persones i en el desenvolupament social del mateix barri”.
L’opinió dels veïns. Un cop rebuda la notícia oficialment a través d’una trucada del
conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, aquesta va córrer entre els carrers d’aquesta part de la vila
d’una forma ràpida. El president de
l’Associació de Veïns del Cros, Bernabé
Arregui, va dir: “per nosaltres és una notícia molt bona perquè, en principi, el que és
la rehabilitació de la plaça i moltes altres
coses, finalment es podran fer. Portem un
grapat d’anys demanant la rehabilitació, i
després de tres intents amb la nova Llei de
barris finalment ho hem aconseguit”.
Eixos bàsics del Projecte d’Intervenció
Integral. Acabar amb les deficiències d’infraestructures i equipaments, augmentar la
qualitat de vida dels veïns amb cursos
d’integració social i formació laboral i
millorar la relació que hi ha entre el barri i
la resta del municipi en les dues direccions
són els tres eixos bàsics que persegueix el
Projecte d’Intervenció Integral per a Sant
Miquel del Cros. Les actuacions previstes
s’han de portar a terme des de mitjan
2007, un cop rebuda la notificació per
part del govern català, i fins a mitjan 2011.
Les conclusions de la descripció urbanística i socioeconòmica determina que hi ha
una necessitat d’integrar el sector a les
dinàmiques de desenvolupament local de
la vila, que es produeix una degradació
progressiva dels edificis, dèficits d’urbanit-

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha triat el projecte de millora de Sant
Miquel del Cros en la quarta convocatòria d’aquestes ajudes que promouen la rehabilitació global de barris per evitar-ne la
degradació i millorar les condicions de vida i de treball dels seus habitants, afavorint-ne així la cohesió social. Les aportacions
de la Generalitat de Catalunya van destinades a cofinançar el projecte de Sant Miquel del Cros, que té un cost global aproximat
d’1.600.000 euros. Per tant, el govern català aportarà uns 800.000 euros per a la realització de les actuacions en els propers 4
anys. Mitjançant el Projecte d’Intervenció Integral es pretén assolir tres objectius complementaris. D’una banda, es vol acabar
amb les deficiències d’infraestructures i equipaments existents més de 30 anys després de la construcció del barri. També es vol

Sant Miquel del Cros

SANT MIQUEL DE CROS

augmentar la qualitat de vida dels veïns amb cursos d’integració social i de formació laboral per a permetre cohesionar el barri
i augmentar les sortides professionals dels seus habitants. Finalment, també es vol millorar la relació que hi ha entre el barri i la
resta d’Argentona en les dues direccions, per fer que el Veïnat del Cros sigui, realment, un barri més d’Argentona.

Accions concretes. La instal·lació de plaques fotovoltaiques al CEIP Sant Miquel
del Cros, la reposició i la col·locació de
nou arbrat, la instal·lació de sistemes de
telegestió de l’enllumenat públic, Internet
als edificis municipals, l’inici de programes d’equitat de gènere, d’integració
social i cultural, la supressió de barreres
arquitectòniques i obres de millora al
local de l’associació de veïns són les
actuacions previstes en primer terme en el
projecte. (*)
A tot Catalunya. El Departament de
Política Territorial i Obres Públiques ha
adjudicat els ajuts previstos de la quarta
convocatòria de la Llei de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial a 24 projectes
de 23 municipis catalans. Els ajuts adjudi-

(*) Actuacions Projecte d’Intervenció Integral
Sant Miquel del Cros
Millora de l’espai públic i dotació
d’espais verds
• Actuació en espai lliure entre
blocs
• Reurbanització de la plaça
• Reposició i col·locació nou arbrat
• Implantació sistema de telegestió
en l’enllumenat públic
• Col·locació i reposició mobiliari
urbà
• Obres de conversió en zona de
vianants
• Creació d’espais per a contenidors
• Reordenació i millora xarxa de
sanejament
• Renovació i millora subministrament aigua
• Adequació i urbanització c/Argentona i Mediterrani
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
• Millora instal·lacions comunes
aigua
Provisió equipaments per a l’ús
col·lectiu
• Millores local Associació Veïns
• Incorporació tecnologies de la
informació en els edificis
• Xarxa de veu i dades

cats arriben fins els 99 milions d'euros,
que es dediquen a finançar els projectes
seleccionats fins a la meitat del seu pressupost. Sumant-hi les aportacions de

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
• Instal·lació plaques solars fotovoltaiques
• Mesures per aconseguir reciclatge
residus
Equitat de gènere en l’ús de l’espai
urbà i dels equipaments
• Servei per conciliar vida familiar i
professional
• Fons bibliogràfic sobre dona i urbanisme
• Formació de tècnics i tècniques
municipals
Programes que comportin la millora
social, urbanística i econòmica
• Dinamització de l’activitat comercial
• Programa del foment del treball
• Foment integració social i cultural
del barri
• Programa participació ciutadana
• Programa gestió execució del projecte
Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques
• Supressió de barreres
• Arranjament carril bici i connexió

cada ajuntament, es generarà una inversió global de 198 milions d'euros.
Irene Cortijo
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zació pel que fa al clavegueram, l’enllumenat i la pavimentació, mínima vida
comercial, economia submergida, baixos
nivells educatius, laborals i econòmics,
augment de la immigració extracomunitària, problemes de comunicació i un
emplaçament desafortunat entre autopistes i fàbriques dels polígons industrials. La
implantació del Projecte d’Intervenció
Integral es portarà a terme a través d’una
oficina de gestió directa municipal per
mitjà d’una organització especial. Aquest
organisme restarà en contacte directe
amb l’Alcaldia, il·lustrant el caràcter central que el projecte suposa pel consistori,
garantint la màxima agilitat i jerarquia en
la presa de decisions, i per tal de facilitar
l’execució i la coordinació de les múltiples actuacions sectorials que un projecte
d’aquestes característiques ha d’integrar.

7

notícies

Les mines i la Font
de Sant Domingo:
Béns Culturals
d’Interès Local
La mina antiga –que va quedar al descobert amb les excavacions de Can Doro de la
primavera del 2006– i la mina nova de la Font de Sant Domingo així com el conjunt
construït d’aquesta deu i de la capella han estat catalogats com a Béns Culturals
d’Interès Local, cosa que representa la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya. Una altra de les conseqüències d’aquesta
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mesura és la possibilitat de millorar els accessos a la font o d’altres aspectes però
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sense modificar el seu emplaçament actual.

L’equip de govern ha volgut protegir
íntegrament les mines antiga i nova de la
Font de Sant Domingo així com el conjunt de la font i de la capella declarant
aquests elements com a Béns Culturals
d’Interès Local (BECIL). Fins ara la Font
de Sant Domingo ja estava declarada
com un BECIL però no quedava clar
quins elements s’incloïen en aquesta
protecció i quins no. El regidor de Serveis Territorials, Urbanisme, Obres i Habitatge, Xavier Collet, explica que
“aquest és el primer pas per fer de Can
Doro un espai públic, que és un dels
nostres objectius”, i afegeix que “amb
aquesta protecció la font es mantindrà en
el mateix emplaçament actual però això
no impedeix fer algun tipus de millora
com per exemple fer un accés per a persones amb mobilitat reduïda”. Respectar
la font en el mateix emplaçament actual
era una de les lluites de la Plataforma en
Defensa del Centre Històric, ja que l’anterior equip de govern tenia previst un
projecte d’urbanitzar la zona on la font
s’enlairava lleugerament. El projecte
guanyador va ser el presentat pels arquitectes Kathy Lindstrom i Iñaki Ozcáriz,
on la font pujava de nivell tot i que
aquesta quedava integrada en un espai
enfonsat on s’accedia a través d’uns pendents suaus. (vegeu Cap de Creus 71)
El president de la Plataforma en Defensa

del Centre Històric, Quim Brugés, explica: “durant aquests anys hem batallat
perquè el projecte de construcció del
pàrquing i els habitatges no es fes però
per altra banda per conservar el que hi
havia, després de l’enderroc només ha
quedat la font i les mines i hem demanat
al consistori, amb el suport de més de
2.000 firmes, que aquestes es protegissin”, i afegeix: “estem molt contents perquè entenem aquesta mesura com el primer pas perquè el projecte del pàrquing
i els habitatges no es faci i la zona sigui
un espai públic”.
Història de la Font i de les mines.
Segons els informes entregats pel Centre
d’Estudis Argentonins Jaume Clavell i pel
tècnic de Patrimoni de l’Ajuntament, la
Font de Sant Domingo apareix esmentada al segle XIII i després descrita en la
seva ubicació actual en un document
del patrimoni reial de Catalunya datat de
l’any 1751. La font actual disposa de dos
brocals situats a uns quatre metres per
sota del nivell del carrer. A la part superior de la Font hi ha una capelleta on es
troba la figura de Sant Domènec realitzada entre els anys quaranta i cinquanta
però “de poc valor artístic”, segons l’informe de Patrimoni. La mina vella va ser
feta a cel obert recobrint les parets amb
pedres de granit i la coberta està feta

amb grans lloses de granit. Segons el
Centre d’Estudis Argentonins Jaume
Clavell, la mina vella “és molt interessant a nivell constructiu”.
Aquesta mina va quedar en desús l’any
1883 quan la font es va assecar completament perquè alguns veïns havien excavat a l’entorn de la mina. Aquesta situació de sequera a la font va provocar els
fets de la nit de Tapapous, quan sembla
que uns veïns indignats per la nova
situació van entrar a les cases dels
argentonins que havien “usurpat” l’aigua que alimentava la font i d’aquesta
manera l’havien deixat seca. Després
d’aquests incidents es va construir la
nova mina excavada en el sauló a més
profunditat i la font es va situar en la
seva ubicació actual a la qual s’ha d’accedir mitjançant unes escales.
En gran part aquesta mina es troba recoberta de rajoles en els laterals i de peces
ceràmiques cuites en la volta. En alguns
punts, la mina nova disposa de pous verticals que connecten amb la mina vella.
La darrera reforma en profunditat de la
font data de l’any 1958 quan es va posar
una nova barana de ferro, es va canviar la
capelleta i la figura del sant. En aquests
temps, l’aigua que raja de la font és de la
xarxa d’abastament general, ja que l’aigua de la mina està contaminada per
nitrats.

notícies
D’esquerra a dreta, la Fira d’Entitats Tradicionals i la Fira d’Entitats del Cros.

La crisi de participació que viuen les
associacions d’arrel tradicional és el que
va motivar quinze entitats argentonines
a agrupar-se en un Consell d’Entitats
Tradicionals i organitzar la primera Fira
d’Entitats Tradicionals d’Argentona, una
iniciativa que pretén convertir-se en
anual. A banda de les entitats locals,
l’organització també va voler convidar
una entitat d’una població veïna. Els
escollits van ser els Trabucaires de
Llinars del Vallès. La Fira es va celebrar
el diumenge 17 de juny a la plaça Nova.
A banda dels estands de les entitats, es
van organitzar diversos tallers i, també,
una cercavila. El miler de visitants que
va rebre la mostra va convertir-la en tot
un èxit de participació.
Per la seva banda, el Barri del Cros
també va celebrar la seva particular
mostra d’entitats el passat 8 de juliol. Les
set entitats participants van donar a
conèixer la seva tasca i van organitzar
activitats infantils, jocs, exposicions i un
aperitiu. Davant d’aquestes mostres evidents de dinamisme associatiu, l’Ajuntament d’Argentona ha posat en marxa
diverses iniciatives encaminades a donar suport a la tasca de les entitats.
En primer lloc, s’ha iniciat un programa
de formació que té per objectiu facilitar
instruments de gestió i treball a les entitats del municipi. El primer curs, que es

va celebrar el passat 6 i 7 de juliol, va
abordar la comunicació que han de portar a terme les entitats per fer arribar a
tota la població les activitats que realitzen i la seva tasca. En total hi van participar sis entitats de diferents àmbits
d’actuació. Després d’aquest primer
curs, el programa de formació ha preparat un seminari pel mes de setembre
sobre “El pla de treball i la memòria”. En
concret es realitzarà el 21 de setembre,
de 6 de la tarda a 8 del vespre, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament. El programa
tractarà les tècniques i les estratègies
per desenvolupar un pla de treball amb
qualitat i en tot el procés i la confecció

de la memòria. Les inscripcions es
poden realitzar fins el proper 14 de
setembre.
En segon lloc, l’Ajuntament, amb el
suport de la Diputació de Barcelona,
vol endegar un portal associatiu on tinguin cabuda totes les entitats de la vila.
L’objectiu és que cadascuna tingui una
pàgina web pròpia per difondre les
seves experiències i activitats. Les entitats interessades s’hauran de posar en
contacte amb la Regidoria de Participació. La iniciativa es posarà en funcionament a partir del mes de setembre.
Maria Rosa Martínez

Les entitats
Dins la Comissió d’Entitats Tradicionals d’Argentona s’hi troben: la Comissió
de la Festa de la Flor, la Colla de Geganters i Grallers, els Veïns per l’Aplec
de Sant Jaume, els Amics del Tramvia, el Col·lectiu de Puntaires, els Amics
de la Sardana, l’Esbart Dansaire, la Coral Càntir d’Or, la Coral Llaç d’Amistat,
el Centre Parroquial, els Amics de la Vinya i el Vi, la Colla de Diables, els
Amics de la Poesia, els Amics del Pubillatge i el Correllengua.
Les entitats del Barri del Cros són: la Comissió de Festes de Sant Miquel del
Cros, l’Associació de Veïns del barri, l’Associació de Mares i Pares de l’Escola
Sant Miquel del Cros, l’Escola Bressol Cargol Treu Banya, l’Espai Jove, el
Centro Cultural Sentimiento Andaluz i el Centre Infantil l’Esquirol.

L’arribada del bon temps ha animat les entitats argentonines a organitzar mostres per donar-se a conèixer. Primer va ser la Fira
d’Entitats Tradicionals celebrada a la plaça Nova el 17 de juny i, després, la Fira d’Entitats del Barri del Cros, el 8 de juliol. A
aquestes iniciatives s’hi han afegit ara les propostes municipals de cursos de formació i d’elaboració de pàgines web. Tot plegat
evidencia el dinamisme social que viu Argentona.
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Les entitats surten al carrer
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festa major 2007
El format de la Festa Major de Sant Domingo continua prenent força any rere any amb activitats esportives, culturals, infantils
i lúdiques per a tots els públics. Durant cinc dies –del 2 al 6 d’agost– Argentona es convertirà en una olla amb diferents ingredients com són la 57a Festa del Càntir, la Garrinada, la 3a Mostra de Cinema i Vídeo sobre Ceràmica, els artesans, els balls i
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concerts de Festa Major i tot tipus d’ingredients per a aquest plat gustós i refrescant que s’espera cada any amb candeletes.
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F E S TA M A
E

l dijous 2 d’agost ja comença l’activitat amb la inauguració de l’exposició
“25 Anys” de Pep Suari, cinema a la fresca i l’obra de teatre El petit príncep a
càrrec dels alumnes de l’Aula de Teatre
de Mataró. El 3 d’agost s’iniciarà el dia
amb la ja tradicional plantada de plantes
al carrer Gran, un dels elements de
decoració d’aquests dies quan la plaça
Nova també es transforma en una imatge festiva. Aquell matí es tornarà a fer la
xeringada i s’iniciarà el Tastargentona.
Aquesta darrera activitat és iniciativa de
la Unió de Botiguers, que enguany torna
a participar en el concurs d’aparadors on
es premia la proposta més original i creativa. A la tarda, els gegants van de gresca amb la xaranga Los Labradores, la Cia
Espaghetti farà un espectacle infantil i
torna, després de dos anys de descans, la
Suite Poemàtica Musical d’Argentona
creada amb els poemes de Josep Lladó i
la música de Pere Gonzàlez. Després
d’aquesta actuació cultural, que disposa
de grans veus solistes –els membres de la
Coral Càntir d’Or i voluntaris argentonins–, arriba la gresca amb la nit boja,
ball amb La Salseta del Poble Sec i les
matinades per arribar desperts al gran
dia de Festa Major.
4 d’agost. El càntir d’enguany és la
reproducció d’un exemplar realitzat
l’any 1916 a Quart (Gironès) per l’escul-

tor noucentista Juli Martí. La Posta de
Càntirs és l’activitat més matinera que va
seguida de la concentració dels
Domingos, l’ofici solemne, la benedicció de les aigües i una cercavila amb els
gegants de la vila. De forma paral·lela,
durant tot el matí, el carrer dels Rosers
s’omple de puntaires en la 17a Trobada
de Puntaires. A la plaça de l’Església,
nens de totes les edats poden participar
en els jocs al voltant del càntir tot esperant l’acte més mediàtic de la Festa del
Càntir: la Gran Aixecada de Càntirs. A la
tarda, mitja audició de sardanes a la
plaça del Molí amb Blanes Cobla
Orquestra, l’espectacle infantil Caixalada 5 components, de la Cia Pentina el
Gat, i concert de Festa Major amb la
Blanes Cobla Orquestra, que també serà
l’encarregada del ball de festa major
precedit pel Gran Castell de Focs
d’Artifici.
Després d’una jornada intensiva, els
més esportistes podran participar, el 5
d’agost, en la XXVIII Cursa Popular. A la
tarda, al Centre Parroquial, hi haurà
concentració de pubilles, hereus,
dames, fadrins, pubilletes i hereuets,
que seran nomenats en el ball de la nit,
amenitzat per l’Orquestra Cimarrón. A
la tarda, la Font Picant serà l’escenari
d’una ballada de sardanes –acompanyada de síndria– amb la Cobla Contemporània. Aquesta tarda s’ha convertit

en una trobada intergeneracional entre
les famílies amb fills petits que arriben
en cercavila a la Font Picant i la gent
gran que es troba ballant. Una altra de
les propostes per aquesta jornada és l’obra de teatre Sólala, de la Companyia
Pez en Raya. El darrer dia de Festa Major
també comença amb esport, amb la IX
Pedalada Popular. A les 11 h, hi haurà la
presentació del catàleg i explicació del
procés creatiu del Memorial als vençuts
a càrrec de l’autor de l’obra, el ceramista Claudi Casanovas. Un dels plats forts
de la programació arribarà a les 23 h, a
la plaça de l’Església, amb el concert
Cants de foc. Es tracta d’un espectacle a
càrrec de Michel Moglia amb instruments de foc, element indispensable per
a la creació de peces ceràmiques.
Moglia estarà acompanyat de músics
locals amb instruments de percussió fets
amb ceràmica. La 9a Repicatronada,
sardanes amb la Cobla Genisenca, un
espectacle de circ amb la companyia
René i San Basílio, havaneres i ball amb
l’Orquestra Girasol són els altres actes
d’aquesta darrera jornada festiva.
El Museu del Càntir i la Casa Gòtica
acolliran l’exposició “Terres Extremes”
amb obres de quatre grans ceramistes
europeus: Arnold Annen (Suïssa),
Bernard Dejonghe (França), Torjörn
Kvasbö (Noruega) i Joan Serra (Catalunya). Al Museu del Càntir es podrà

festa major 2007
visitar l’exposició temàtica “Els Càntirs
Modernistes”, la Parròquia de Sant Julià
acollirà una exposició de goigs
d’Argentona i el Saló de Pedra, un recull
de pintures de Pep Suari.
La Garrinada. Les activitats organitzades
pels joves començaran durant la tarda
del 4 d’agost amb una cercavila amb
Always Drinking Marxing Band fins a
l’escenari principal de La Garrinada:
l’escola Bernat de Riudemeia. La música
prendrà protagonisme aquella mateixa
nit amb les actuacions dels grups Ràbia,
Xazzar i Sabor de Gràcia. L’endemà, 5
d’agost, més música amb Lost Soul,
Xerramequ Tiquis Miquis i Lyricson però
acompanyada de la ja tradicional caipirinyada. El darrer dia, 6 d’agost, espetec
final amb l’espectacle Buscando a
Youcali, d’Alba Sarraute i Roc Sala,
sopar popular i més música amb December Quintet, Pirat’s Sound Sistema,
La Gossa Sorda i Insershow.
3a Mostra de Cinema i Vídeo sobre
Ceràmica. En aquesta tercera edició
s’han programat tres propostes de diferents estils però totes d’una gran qualitat
per apropar el públic a diferents aspectes
del món de la ceràmica. Les projeccions,
com en les darreres edicions, es podran
veure al Centre Parroquial i l’entrada
serà gratuïta. Una de les tòniques del

certamen és que cada film es projecta
en dues sessions el mateix dia, a les 16
h i a les 18 h. Les dues sessions estan
obertes a tothom però la primera està
pensada perquè els ceramistes i terrissaires participants a la fira de la vila puguin
assistir-hi. Després de la primera sessió
s’obre un debat amb els creadors dels
films.
El dissabte 4 d’agost es projectarà Paso
doble, un film per descobrir la performance entorn del fang que van fer
Miquel Barceló i Joseph Nadj en la 60a
edició del Festival de Teatre d’Avinyó
l’estiu del 2006. Els dos artistes van
recrear de forma conjunta una obra
artística que conjuga la dansa de l’un
amb la creació ceràmica de l’altre. Paso
doble, una realització de Bruno
Delbonnel, és un quadre en viu on es

lluita amb un mural d’argila fresca,
deformant-la, modelant-la fins donar
lloc a la seva pròpia obra d’art. La segona peça que es podrà veure, el 5 d’agost, és Artigas, un film sobre la vida i
l’obra d’un dels millors ceramistes dels
nostres temps, Llorens Artigas. El llargmetratge documental ha estat realitzat
pel seu nét, Isao Llorens, que ha recopilat imatges dels anys trenta, seixanta i
alguna NODO dels anys cinquanta on
es pot veure Llorens Artigas creant. En
aquesta producció es podrà veure la
relació professional amb Joan Miró, el
japonès Shoji Hamada, el cineasta
Buñuel, entre altres molts artistes de l’època. La projecció d’aquest film és l’estrena absoluta així com del darrer del
certamen, que es projectarà el 6 d’agost,
Indian Activity. Ceràmica: sis mesos voltant per l’Índia. Aquesta darrera peça,
dirigida per David Naranjo, és un documental que mostra l’activitat ceràmica
de diferents comunitats terrissaires de
l’Índia i el Nepal enregistrades en un
viatge que va fer l’autor des de la tardor
del 2006 fins a la primavera del 2007.
Una veritable allau d’imatges de Nepal,
Khajuraho, Kumbharwada i Orissa que
revelen la rutina diària d’aquestes
comunitats terrissaires amb les seves
tècniques ancestrals.
Irene Cortijo
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Ferran Armengol,
regidor de Cultura
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La seva primera Festa Major com a
regidor de Cultura, com la pensa viure?
Intensament, de ben a prop, participant i
gaudint-ne tant com em sigui possible.
De fet totes les festes majors les he viscudes sempre a Argentona, no vaig de
vacances fins que la Festa Major s’ha
acabat.
Quins són els aspectes de la Festa Major
que més li agraden?
Tots, costa decidir-se perquè tots són
prou lluïts, i destacar-ne algun podria
donar a pensar que els altres no estan
prou bé, i no és pas així. No obstant
això, ja que m’ho pregunta li contestaré
que el que m’agrada és la simultaneïtat
de la Festa Major i la Fira del Càntir,
trobo que l’una realça l’altra, i en aquests

moments són esdeveniments tan consolidats que gent de tot arreu mostra el seu
interès per venir.
I els que troba millorables?
Millorables ho poden ser tots, del que es
tracta és d’aconseguir compaginar cost,
qualitat i acceptació popular per cada un
dels actes, i això no sempre és possible.
Hem de treballar perquè uns actes tan
consolidats com són els de la Garrinada,
per exemple, trobin el “seu espai” que
permeti que la seva fórmula exitosa no
quedi ofegada per limitacions horàries i
alhora es respecti el descans dels veïns.
Una de les seves intencions és la de
recuperar actes de la cultura tradicional, aquesta idea com es reflectirà en
l’agenda cultural del 2008?

Encara és d’hora per respondre amb concreció aquesta pregunta. I dic que és
d’hora perquè tot just fa tres setmanes
que vaig fer-me càrrec de la regidoria i
aquest temps ha estat majoritàriament
destinat a posar-me al dia dels temes que
ja estan endegats i atendre el dia a dia.
Tot i això, com vostè diu, la intenció és
de donar més presència de la cultura i
les tradicions pròpies en l’agenda cultural del 2008 i per aconseguir-ho he de
començar demanant la col·laboració de
les entitats que defensen la cultura i les
tradicions del nostre país.
Sense la implicació d’aquestes, sense
gent compromesa que tiri de determinades activitats no es pot fer res. D’acord
amb el que elles puguin aportar des de
l’Ajuntament posarem els mitjans necessaris perquè bastoners, castellers, esbarts
dansaires, poesia, corals, obres de teatre
d’autors catalans, etc., acompanyin les
sardanes i els geganters, dins els actes
festius i les programacions culturals de la
vila.
També recuperarem la publicació de llibres i la convocatòria de premis literaris
relacionats amb els costums, vivències,
història i tradicions del nostre poble.
Per començar aquest any per la Festa
Major gaudirem altra vegada de la Suite
Poemàtica d’Argentona, que a partir
d’ara programarem almenys una vegada
l’any. És la nostra intenció patrocinar la
publicació del llibret de la mencionada
suite.
Com s’han trobat la Sala i quan creu que
es podrà obrir al públic?
La Sala ha estat l’exemple més gran de la
incapacitat de l’últim govern municipal
per gestionar obra pública. Hi portem
gastats 6.700.000 €, i encara s’han de
gastar més de 2.000.000 € per poder
acabar-la.
La varen obrir al públic fent creure que
ja estàvem a la recta final, tot formava
part de la seva campanya electoral, la
realitat era una altra. Anant bé no crec
que es pugui obrir abans de l’any 2009.
El Museu del Càntir és un dels emblemes del municipi, com valora l’oferta
que ofereix?
Molt bona, i amb bones perspectives de
futur, la gent que el porta està carregada
d’idees, de bones idees i manifesten una
gran capacitat de treball i il·lusió pel projecte.
Des de l’equip de govern continuarem
donant suport al Museu del Càntir, tot i
que com en totes les coses vives sempre
calen retocs.
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del consistori argentoní però afronta el
seu càrrec amb l’experiència d’haver
estat quatre anys a la Comissió de Festes
de Sant Miquel del Cros. Professionalment ha estat vinculada al món de la
cultura i les festes ja que fins fa un any
era ballarina professional i ha participat
en obres teatrals, com a amateur. Amb
motiu de la Festa Major 2007, el Cap de
Creus ha volgut entrevistar Míriam
Agama per saber què opina d’aquesta
cita anual i del calendari de festes de la
vila.
És la seva primera Festa Major com a
regidora de Festes, com la pensa viure?
Amb molta il·lusió i ganes d’anar a tots
els actes per comprovar de primera mà
quina és la resposta de la gent. A diferència dels altres anys, viuré la Festa
Major amb una visió més analítica per
comprovar quins aspectes es poden
millorar i si els actes arriben a tots els
sectors de la població.
Quins actes no es perdia en anys anteriors?
Anava al ball de Festa Major, passava per
la Garrinada... sobretot als actes de nit
tot i que també em passejava per la Fira
del Càntir. Depenia de l’any però sempre
m’ha agradat la Festa Major i sempre he
programat les vacances per poder estar
aquí encara que només siguin uns dies,
com va passar l’any passat.
En aquests moments s’estan ultimant els
detalls, com creu que anirà?

Míriam Agama,
regidora de Festes
Nosaltres ens hem trobat una Festa
Major ja organitzada pel que fa a temes
de contractació i programa. Ara és el
torn de coordinar i controlar tot el tema
de logística, personal, organització i
decoració, entre d’altres.
Amb quin equip s’ha trobat?
Crec que tinc un bon equip amb gent
preparada i que s’implica molt en la
seva feina.
Quin acte o esdeveniment li agrada
més? Quin menys?
Personalment m’agraden més els actes
que impliquen la joventut però clar, s’ha
de mirar des de tots els punts de vista
perquè hi hagi una oferta variada per a
tots els públics. També m’agraden els
actes infantils perquè veus que la canalla s’ho passa bé. Aquest any ho veurem
perquè ho analitzaré des d’una altra
perspectiva, comprovant si arriba a tots
els públics.
I creu que, a hores d’ara, és una festa
per a totes les edats?
Jo crec que sí, que hi ha força varietat:
amb orquestra per la gent gran, la
Garrinada pels joves, actes infantils, els
actes de la Festa del Càntir... crec que
arriba a tot el ventall d’argentonins.

De cara a l’any vinent, quins canvis o
millores vol introduir?
Això s’ha de veure, sí que tenim propostes pensades i d’altres que ens arriben de
ciutadans però s’han de polir molt. Ara
és moment d’acabar de lligar tots els
aspectes logístics i d’organització perquè
puguem gaudir d’una bona Festa Major.
Alguna recomanació pels argentonins i
argentonines?
Que tothom participi i que visqui cada
moment, cada acte i cada esdeveniment
perquè són diferents. Són pocs dies i cal
viure’ls plenament. També m’agradaria
mostrar el meu agraïment a les entitats,
a l’anterior equip de govern i als membres de la Comissió de Festes perquè
sense la seva feina els argentonins i argentonines no podrien gaudir d’aquesta
festa.
Alguna novetat en el calendari de festes
de l’any 2008?
Encara no hem parlat del calendari de
festes de l’any vinent, ara estem molt
implicats amb la trobada del Rebrot i
amb la Festa Major, són dies de molta
feina. De totes maneres crec que anirà
com fins ara amb alguns canvis i alguna
festa nova.

cap de creus
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Revetlla sense
incidents greus
La Policia Local va efectuar, el 23 de
juny, la vigilància de les diferents fogueres de Sant Joan durant la seva crema. En
aquest sentit, es van retirar set sacs amb
fibra de vidre i polietilè expandit de la
foguera de Sant Miquel del Cros perquè
la crema d’aquesta materials podrien
haver comportat riscs per a la salut.
També es van registrar queixes de diferents veïns sobre actes vandàlics portats
a terme per determinats grups joves. En
aquesta línia es va procedir al decomís
preventiu i es van aixecar un total de
cinc actes. Protecció Civil va actuar ràpidament en l’extinció del foc provocat a
dos contenidors –un de paper i l’altre de
vidre– als carrers Badalona i Sudamèrica, respectivament. Els danys materials
van ser menors per la ràpida actuació
dels membres de Protecció Civil. Entre
les incidències també es van produir,
amb petards, el trencament del vidre
posterior d’un cotxe estacionat al carrer
Abat Escarré i del vidre d’una cartellera
d’expressió ciutadana situada al carrer
Bellavista. També es va registrar un accident de trànsit a la cruïlla de Cirés amb
Bellavista entre un turisme i un ciclomotor per motiu de desobediència del senyal de stop del primer implicat. El conductor d’aquest últim vehicle va ser
traslladat per una ambulància del 061 a
urgències de l’Hospital de Mataró.

Les entitats es formen
L’Ajuntament d’Argentona ha elaborat
un programa de formació associativa per
a l’any 2007 amb l’objectiu de facilitar
instruments de gestió i treball a les entitats del municipi. El primer curs, que es
va celebrar el 6 i 7 de juliol, va abordar
la comunicació que han de portar a
terme les entitats per fer arribar a tota la
població les activitats que realitzen i la
seva tasca. En total hi van participar sis
entitats de diferents àmbits d’actuació.
Després d’aquest primer curs, el programa de formació ha preparat un seminari

pel mes de setembre sobre “El pla de treball i la memòria”. En concret es realitzarà el 21 de setembre, de 18 a 20 h, a
la Sala d’Actes de l’Ajuntament. El seminari preveu abordar les tècniques de planejament, l’elaboració i l’execució del
pla de treball de l’entitat i la memòria
d’avaluació de les activitats. El programa
tractarà les tècniques i estratègies per
desenvolupar un pla de treball amb qualitat i en tot el procés i la confecció de la
memòria. Les inscripcions es poden realitzar fins el proper 14 de setembre.

gració de les persones amb disminució
psíquica. Els joves argentonins i els
Catacracks van compartir diverses activitats i van disputar alguns partits on el
més important no era precisament el
marcador. El vicepresident del CBA,
Andreu Arregui, va assenyalar que
aquesta iniciativa serveix per fer realitat
una de les màximes de l’esport, que és
educar: “són gent que t’ho donen tot a
canvi de res, és molt maco que es relacionin, per això juguem barrejats i ens
recolzem mútuament. Cal aprendre d’aquesta gent que s’ha d’esforçar moltíssim
per poder practicar l’esport que els hi
agrada”. Aquest és el quart any que els
Catacracks participen a la jornada de
bàsquet al carrer.

Bona nota en
la selectivitat
La nota mitjana de la selectivitat dels
El Catacracks amb el
Campus de Bàsquet
El 4 de juliol, l’equip de bàsquet de la
Fundació Maresme, el Catacracks, van
participar en una jornada de bàsquet
amb els membres del Campus d’estiu del
CBA. Les activitats van començar a primera hora del matí amb una cursa d’orientació per tot el poble. A les 11, van
arribar els Catacracks, l’equip de la
Fundació Maresme dedicada a la inte-

estudiants argentonins ha estat de 5,97.
Aquesta xifra és quatre dècimes superior
a la mitjana catalana. Pel que fa als aprovats, dels alumnes de l’Institut d’Argentona que es van presentar a la selectivitat
un 93,8% han aprovat. La mitjana catalana és de 87%. Referent a l’examen
amb la nota més alta, a Argentona ha
estat d’un 7,1. Quant a la mitjana entre
l’examen i l’expedient acadèmic, la nota
més alta ha estat d’un 7,8. I per matèries,
els argentonins han coincidit amb la
resta de catalans, ja que les assignatures
amb notes més baixes han estat matemàtiques i química.

I n f o r m a c i ó d e s e rve i s
Horaris de visita de l'alcalde
i regidors de l'Ajuntament
Josep Masó
Alcaldia, administració general, comunicació
i governació.
Ferran Armengol
1r tinent d’alcalde, Serveis Personals,
Mobilitat, Esports, Cultura i Patrimoni.
Xavier Collet
2n tinent d’alcalde, Serveis Territorials,
Urbanisme, Obres i Habitatge.
Míriam Agama
3a tinent d’alcalde, Joventut i Festes.
Joaquim Casabella
4t tinent d’alcalde, Manteniment i Serveis
Municipals.
Josep Emili Olivas
5è tinent d’alcalde, Serveis generals,
Recursos Econòmics i Recursos Humans.
Assumpta Boba
Xarxes i Noves tecnologies, Sostenibilitat i
Participació.
Enric Ureña
Educació, Benestar Social i Sanitat.
Miquel Mendoza
Promoció Econòmica.

Horaris dels tècnics municipals
Arquitectes: Ricard Domènech
i Xavier Roca Pigem
Aparelladors: Ramon Galí i Susanna Camí
Medi ambient: Joan Pujol
Enginyer: Xavier Valls

Per demanar hora per entrevistar-se amb els
regidors o tècnics telefoneu al 93 797 49 00

Bústia del consumidor
Ajuntament d'Argentona - C/ Ramon Par, 1.
De 9.30 a 13.30 h. Tel.: 93 797 49 00

Arxiu municipal
Plaça de l’Església, 4 1a. Tel: 93 797 27 32

Parròquia de Sant Julià
Informació i acollida: dt. i dv. de 7 a 20.30 h
Tel.: 93 797 01 59

deixalleria
Pol. Ind. Nord, c/. Can Carmany, s/n
Tel.: 93 756 14 48
Horari: De dimats a divendres: de 10 a 13 h
i de 16 a 19h.
Dissabte: de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Diumenge: de 10 a 14 h.

Jutjat de Pau
Despatx al públic
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Entrevistes personals amb el jutge
Dimarts i divendres de 12 a 13.30 h.
Tel. 93 797 17 03

Horaris ABS Argentona
Joan Fuster, 1 - Tel. 93.756.10.92 i 93.756.11.38
HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
ARGENTONA (de 8 a 21 h)
Dra. Maria Alegre
• Dilluns de 8 a 19h
• Dimarts, dijous i divendres de 8 a 15h
• Dimecres de 14 a 21h
• Un divendres de cada cinc de 14 a 21h
Dr. Antonio Casanova
• De dilluns a dijous de 14 a 21h
• Un divendres de cada cinc de 14:a 21h
Dr. Oriol Martí
• Dilluns, dimarts, dimecres, i divendres de 9 a 15h
• Dijous de 14 a 21h
• Un divendres de cada cinc de 14 a 21h
Dr. Miquel Àngel Martínez
• De dilluns a divendres de 8 a 12.30h
• Un divendres de cada cinc de 14 a 21h
Dra. Mònica Papiol
• Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 11 a 15h
• Un divendres de cada cinc de 14 a 21h
Dra. Mercè Paret
• Dilluns de 15 a 18h
• Dimecres de 9 a 12h
• Dijous de 15 a 19h
Dr. Xavier Pugés (pediatria)
• Dilluns de 9.30 a 11.30h
• Dimarts, dijous i divendres de 10.30 a 12.30 h
• Dimecres de 14.45 a 16.45h
Dra. Mònica Álvarez (pediatria)
• Dilluns de 15 a 17h
• Dimarts de 15 a 20h
• Dijous de 17.30 a 20h
Dra. Cabot (pediatria)
• Dimecres de 9 a 14h

quest horari cal posar-se en contacte amb el seu infermer/ra de referència
• Horari de tarda de infermeria: de 14 a 21 h
• Infermers /es pediàtrics: els mateixos horaris que els
pediatres.
Caps de setmana i festius
• Dosrius: injectables i cures de 9 a 9,30 h
• Argentona: injectables i cures de 12 a 13h
HORARIS D’INFERMERIA SANT MIQUEL DEL CROS
• Dilluns tarda de 15 a 17h
• Dimarts, dimecres, dijous 8 a 11h
• Divendres de 10.30 a 11.30h
• Extraccions: dimecres de 8 a 9h
ATENCIÓ A DOMICILI
Per sol·licitar atenció a domicili a Argentona i Òrrius,
cal trucar al telèfon 93 756 10 92, al consultori de
Miquel del Cros al telèfon 93 791 90 84; a Dosrius al
telèfon 93 791 90 84
ATENCIÓ CONTINUADA:
nits (21-8h),caps de setmana i festius
Els dies laborables al CAP d’Argentona, (telèfon 93
7561092) hi ha un equip mèdic de les 21 h fins a les 8 h
del dia següent. Els caps de setmana i festius hi ha un equip
mèdic les 24 h. Hi ha infermeria tots els dies fins les 00h.
Per fer consultes telefòniques o demanar un domicili
urgent trucar al mateix número.

Atenció primària
SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA:
Carrer Enric Granados, 5. Tel. 93 797 04 86
Treballadora social, educadora social i psicòloga:
Cal demanar dia i hora de visita de 9 a 13 h
al telèfon 93 797 04 86 o directament a
les oficines del carrer Enric Granados, 5
Centre Obert L’Esquirol:
Av. Mediterrània, s/n. Sant Miquel del Cros.
Tel. 93 757 00 86

Telèfons d’interès

Dra. Gemma Sampere (odontòloga)
• Dilluns,dimecres i divendres de 9 a 14 h

Ajuntament.......................... 93 797 49 00

Dr. Basarski (ginecòleg)
• Dimarts de 15 a 20h

Barnabus ............................. 93 593 11 12

Sra. Fina Navarro (llevadora)
• Dilluns de 8.30 a 19h
• Dimarts de 8.30 a 13h
• Dimecres de 8.30 a 14 h
• Divendres de 8.30 a 14 h

Creu Roja Argentona ........... 93 797 16 56

Sra. Elena Fernández (treballadora social)
• De dilluns a divendres de 9.30 a 16 h.

Oficina de Correus .............. 93 756 12 17

Sant Miquel del Cros

Policia Local........................ 93 797 13 13
Taxis .................................... 93 799 14 14
Ambulància ......................... 93 757 88 88
Ambulància Creu Roja Maresme (24 h)

904 100 318

FECSA-ENDESA ................... 900 77 00 77
Aigües d'Argentona ............. 93 797 06 03
Gas Natural .........................

900 760 760

Farmàcia Guillen ................. 93 797 12 62
Dra. Mònica Papiol
• Dilluns de 15 a 18h
• De dimarts a divendres de 8 a 11 h
Dra. Mònica Álvarez (pediatra)
• Dilluns de 9 a 10.30h
• Dijous de 15 a 17h
HORARIS D’INFERMERIA
Argentona (de dilluns a divendres)
• Extraccions de 8 a 8.30h
• Injectables, ECG, tires reactives de diabètics: de 9 a 9,30
h i de 19 a 19.30h
• Visites programades de 10 a 12 h
• Receptes de 12 a 13 h excepte els dies en que hi ha
horari de visita de tarda. En cas de no poder venir dins d’a-

Farmàcia Sindreu ................. 93 797 14 00
Farmàcia del Cros................ 93 757 05 01
C. I. St. Miquel del Cros ...... 93 757 51 88
Institut ................................. 93 797 46 10
C. P. Cros............................. 93 799 39 51
C. P. B. de Riudemeia .......... 93 797 09 56
C. P. Francesc Burniol.......... 93 797 16 01
CEIP Les Fonts ..................... 93 756 17 13
Emissora Municipal ............. 93 756 06 24
Museu del Càntir ................. 93 797 21 52
Biblioteca ............................ 93 797 12 15
Casal de Joves...................... 93 797 49 00

una oferta molt àmplia per passar un
estiu divertit. El Casal del Centre
Parroquial, el Xip-xap, es va inaugurar el
diumenge 19 de juny amb una xocolatada. Tot i això, igual que la resta de propostes, el Xip-xap va començar el dilluns
25 de juny amb gairebé totes les places
cobertes i va finalitzar el 20 de juliol. El
casal del Centre, però, també ofereix
activitats just abans de començar l’escola. El segon torn del Xip-xap serà del 27
d’agost al 7 de setembre. Pel que fa a les
escoles d’Argentona, totes elles van proposar diverses activitats també fins al
final de juliol: l’Escola Francesc Burniol,
Les Fonts, Bernat de Riudemeia, l’Escola
de Sant Miquel del Cros i el Centre
Infantil l’Esquirol. Aquestes ofertes estaven destinades a nens i nenes de P3 a 6è
de Primària. Pels més grans, alumnes de
6è de Primària a 4t d’ESO, l’Institut
d’Argentona va organitzar el III Fòrum
IES Argentona, on els joves van fer excursions, gimcanes i teatre. L’activitat que
va crear més expectatives va ser els tres
dies de colònies a Palamós.
Però a banda d’aquestes activitats,
Argentona també ha ofert un ampli ventall de propostes esportives. És el cas de
l’11è Campus de Bàsquet del CBA –que
abans d’anunciar-se ja havia esgotat les
places–, el campus de futbol, el curs de
natació i el curs poliesportiu. Totes
aquestes activitats estaven adreçades a
menors de 14 anys, excepte els cursos
de natació, que estaven oberts a tothom.
Quant al CBA, enguany també va

El Dia de la Música
El taller de gospel d’Argentona va
comptar amb la participació d’una seixantena de persones durant la celebració, el 22 de juny, del Dia de la Música.
L’activitat, organitzada per l’Ajuntament
d’Argentona i l’Aula de Música, es va
omplir de curiosos però també d’una seixantena de persones que van participar
en aquesta activitat. En primer lloc es van
portar a terme exercicis de ritme, després
es va practicar “el pas d’ànec”, que és el
moviment típic dels cors de gospel i a
continuació es va practicar aquest pas
amb la combinació d’aplaudiments.
Després d’aquests exercicis de ritme i
coordinació, una cantant solista va interpretar el tema “This little light of mine”
amb la participació dels assistents. Per
finalitzar es va interpretar el tema “Happy
day”. Els organitzadors es mostren satisfets de la rebuda del taller de gospel, que
ha continuat durant els dimecres del mes
de juliol. De forma paral·lela, la Coral
Càntir d’Or i la Coral Llaç d’Amistat van
participar en aquesta jornada amb un
concert a l’església de Sant Julià. I la jornada va finalitzar amb el concert jove al
pati de l’escola Francesc Burniol amb els
grups Envidia Kotxina, Jazzper, Rabia,
Lost Souls, H.A.T.E, Not Yet i Dj Fino.

d’Esquadra informaven sobre un delicte
contra els drets dels treballadors que s’havia produït a Argentona. Es tractava de la
detenció d’un home de 29 anys, veí de
Mataró i de nacionalitat xinesa, acusat
d'explotar compatriotes en un taller
il·legal situat en el garatge d'una casa de
Can Cabot. En aquest espai es duia a
terme una activitat industrial de confecció sense llicència municipal ni assegurança de responsabilitat civil. Els treballadors, de nacionalitat xinesa, feien una
jornada de 14 hores en condicions insalubres, sense mesures de seguretat, sense
contracte de treball i sense rebre cap sou.
Agents de la Policia Local es van dirigir, el
26 de juny, al lloc dels fets després que
un veí va denunciar que se sentien sorolls
molestos en aquest garatge. Els agents
van poder comprovar que en aquest espai
s'hi desenvolupava una activitat industrial
de confecció, tot i que no es tenia llicència municipal ni l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria. Els cinc treballadors que hi havia en aquell moment no
tenien contracte de treball. Aquesta
actuació va motivar diversos expedients
administratius que actualment estan en
tràmit. A partir d'aquesta informació facilitada per la Policia Local, els Mossos
d'Esquadra van obrir una investigació per
determinar la identitat del responsable
del taller i comprovar si s'estava produint
algun tipus de delicte contra el dret dels
treballadors. Es va poder acreditar que els
treballadors, tots de nacionalitat xinesa,
feien una jornada de 14 hores de treball
en condicions insalubres i sense mesures
de seguretat. Acabada la jornada dormien
a la primera planta de la casa. A més, al
garatge, juntament amb les màquines, hi
havia un dipòsit de gasoil per a calefacció
que suposava perill d'incendi.
El taller va ser precintat el 2 de juliol.
L'endemà es va detenir Yuxiao F. com a
responsable del taller, acusat d'un delicte
contra el dret dels treballadors. Aquesta
persona ja havia estat detinguda quatre
vegades pels Mossos d'Esquadra des de
l'any 2003 per diversos delictes contra els
drets dels treballadors, immigració clandestina, robatori amb força i amenaces.

coses de la vila

Delicte de treball
A principis de juliol, els Mossos

ampliar la seva oferta d’estiu incorporant
un Campus de Tecnificació adreçat als
majors de 14 anys. Totes aquestes activitats també van començar el dia 25 de
juny i van finalitzar el 20 de juliol amb
èxit de participants.

CASAL XIP-XAP

Gran oferta de
casals i campus
Els nens i nenes d’Argentona han tingut

cap de creus
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grups municipals

Democràcia 2.0
Grup Municipal Tots per Argentona

Volem que els diners estiguin a prop del
vilatà i que aquest intervingui mitjançant els pressupostos participatius en
l’adjudicació de les partides d’inversió
segons les prioritats definides i consensuades en l’elaboració del model de
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n el darrer article parlàvem del concepte de Democràcia formal contra Democràcia
real o Democràcia participativa; el que nosaltres anomenem com a segona etapa de
la Democràcia o, per simplificar, Democràcia 2.0.
Aquesta segona evolució de la Democràcia planteja la presa de decisió no per majoria simple sinó per consens (les decisions es prenen per acord, no per votació).
Es basa a invertir la piràmide de poder perquè la capacitat de decisió radiqui a la
base, en el ciutadà, i que siguin les formes de representació populars com els consells de regidoria els que orientin la política municipal.
Aquesta idea de governar des de la base és el que s’anomena Principi de
Subsidiarietat i es materialitza des de dos vessants: les idees i la capacitat de realització.
Des del vessant de les idees, els consells de regidoria seran una manera de definir
lliurement el model de poble que volen els vilatans d’Argentona i que nosaltres, TxA,
defensem com una conservació de la nostra identitat com a poble, una contenció del
creixement desmesurat i una millora de la qualitat de vida a la nostra vila.
Des del vessant de la capacitat de realització, volem que els diners estiguin a prop
del vilatà i que aquest intervingui mitjançant els pressupostos participatius en l’adjudicació de les partides d’inversió segons les prioritats definides i consensuades en l’elaboració del model de poble.
Per exemple, la Sala serà un dels temes d’inversions on els vilatans han de dir la seva,
per establir les prioritats ajustades al model de poble que volem. Pensem que no és
realista projectar internacionalment Argentona com a referència teatral, ¡amb els
diners que escara es necessiten!, quan tenim una fira del Càntir on ja som un referent
a Europa; o fer-ho saltant per sobre de necessitats de benestar social, de manteniment
de la vila o d’ordenació urbanística.
La coordinadora de TxA està consensuant un esquema de funcionament dels consells
de regidoria, reformant el ROM, que permetin portar tot això a la pràctica amb garanties de preservar el joc democràtic i de fomentar la participació ciutadana.

Les coses són com són
Grup Municipal de Convergència
i Unió (CiU)

El pavelló esportiu és un altre exemple
que no és or tot el que brilla, tenim un
pavelló que tot i tenir escassament dos
anys d’antiguitat, sembla que sigui molt
més vell, goteres, falsos sostres caiguts,
deficiències en la instal·lació d’aigua

F

a un xic més d’un mes que els membres del nou govern municipal vàrem prendre possessió dels càrrecs, temps suficient per conèixer l’estat dels temes heretats del govern
anterior i per començar a desenvolupar-ne de nous. Esperem, doncs, que ja hagi passat
el temps de les sorpreses, que és aquell temps en què vas descobrint que les coses són
com són i no com et volien fer creure que eren.
És l’hora de començar a afrontar la realitat de les obres de la Sala, per exemple, ara
podem saber que hi portem més de 6.800.000 € gastats, i que per acabar-la encara en
caldran entre 2.000.000 i 3.000.000 més. També sabem que és molt difícil que en
puguem gaudir abans del 2009. Ens van fer creure que la Sala ja estava en la seva recta
final, res més lluny de la realitat.
Podem parlar de la proposta del nou POUM, no és cap secret que va ser tirat endavant
d’esquenes al poble, però el que no ens esperàvem era trobar un equip redactor totalment desmoralitzat i uns tècnics desorientats per manca de directrius polítiques fermes i
clares.
El pavelló esportiu és un altre exemple que no és or tot el que brilla, tenim un pavelló
que tot i tenir escassament dos anys d’antiguitat, sembla que sigui molt més vell, goteres, falsos sostres caiguts, deficiències en la instal·lació d’aigua, defectes en l’evacuació
d’aigües pluvials i, el que és més greu, sense que durant el temps de garantia s’hagi pressionat suficientment l’empresa constructora perquè arregli les deficiències, i s’hagi arribat a l’extrem de retornar la fiança dipositada com a garantia.
Com deia abans, les coses són com són i no com volien fer-nos creure que eren. Ara el
que toca és no lamentar-se, passar pàgina i posar fil a l’agulla. Ara toca anar per feina.
Per acabar, i ja que aquest article es publicarà en plena Festa Major de Sant Domènec,
des del grup municipal de Convergència i Unió volem desitjar a tothom que la passi
molt feliç.

E

Entesa per Argentona (L’Entesa)

Nosaltres creiem en la participació i en
cercar models per apropar la decisió
política al ciutadà però no en l'assemblearisme sense sentit. Argentona, per
desgràcia, no és Utopia

cap de creus

l dia 16 de juliol els qualificats forenses sr. Collet i sra. Boba certificaven la defunció de la revisió del Pla general. Era igual el resultat de les votacions dels catorze
punts que la comissió assessora havia determinat com a cabdals pel futur
d'Argentona. Exemple d'això era que se'ns demanava l'opinió d'un tema que Tots per
Argentona i CiU portaven tancat i lligat en el proper Ple. El resultat no importava perquè sempre es llegiria de forma que la revisió del Pla general s'invalidés... i tornar a
fer bo el de l'any 1987, el Pla de fa vint anys, el que permet aixecar determinades llicències, el que ens fa preguntar a qui beneficia tot plegat. La resposta fa basarda.
Aquesta reunió era important, tan que Tots per Argentona i CiU la utilitzen per ensorrar la feina iniciada fa anys i d'important cost econòmic. Això comportà que el representant de l'Entesa demanés que constés en acta que votaven les entitats allà presents.
No és important certificar que va votar, per exemple, el representant del gremi de
constructors respecte al marge esquerre de la Riera? o els grups de l'equip de govern
sobre Can Massagué? Val igual el vot d'una entitat minoritària que el d'un a qui una
quinzena d'entitats han delegat? Nosaltres creiem en la participació i en cercar
models per apropar la decisió política al ciutadà però no en l'assemblearisme sense
sentit. Argentona, per desgràcia, no és Utopia.
Qui ens governa i la majoria dels assistents van preferir amagar-se en l'anonimat no
sigui hagin de donar explicacions en el futur, van cridar un visca a l'opacitat i un fora
la memòria històrica. La gent de l'Entesa no té vocació de ninot útil ni de membre de
ramat. Apostem per tractar els assumptes amb responsabilitat i transparència, sense
amagar-nos de res i tenint arguments, que agradaran més o menys, per explicar les
nostres decisions.
Aquell dilluns uns insignes polítics i el seu cor van emular amb fortuna el "¡Abajo la
inteligencia! ¡viva la muerte!" de l'infame Millán-Astray.

grups municipals

Crònica d'una mort anunciada
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Argentona sense rumb
En aquest pocs mesos que han passat des de les eleccions municipals, hem pogut
veure actituds i dinàmiques diferents segons les regidories. Si mentre en la majoria
han estat de continuïtat i d’anar acabant els projectes heretats, això sí, amb petits
canvis simbòlics per poder dir que són diferents, en d’altres han estat clarament
rupturistes.
Aquest darrer cas és el d’urbanisme. De fet ha estat el seu cavall de batalla electoral i aquí, és clar, sí que els cal diferenciar-se. Però si el rupturisme podria ser una
opció vàlida davant de dos projectes totalment antagònics, el que no s’entén és el
rupturisme sense projecte alternatiu, com és el cas. Això és especialment preocupant i per descomptat perillós quan la regidoria en qüestió és tan sensible com la
d’urbanisme, on no només ens juguem el futur de la vila, sinó que alguns dels seus
usuaris són especialment hàbils a l’hora de construir en benefici propi, d’això en
tenim proves cada dia en els informatius. A Argentona hem passat de tenir un pla
d’urbanisme a punt d’aprovar, que continuem creient que és bo malgrat que també
entenem que no agradi a tothom, a no tenir res, ni tan sols una idea.
Això sí, crearan un consell ciutadà per fer una nova redacció, però mentrestant l’urbanisme d’Argentona no tindrà normes, que és la norma bàsica per afavorir els
moviments especulatius. Mentre el poble discuteix de creixements ideals, els estrategues del disseny urbanístic, calculadora en mà, construiran l’Argentona del futur,
i quan el consell surti del seu cau amb els papers a la mà es trobaran que aquests
ja no serveixen, algú els haurà passat pel davant.
La part positiva és que mentre aquests nous polítics, desvinculats de la política,
estan tancats buscant les idees que no tenen per fer l’Argentona de tots amb el permís d’uns quants, no ens muntaran cap numeret, esperem, per la Festa Major. Així
doncs, després d’un grapat d’anys, aquest serà el primer que la benedicció de les
aigües la faran sense xiulets, ho podran suportar?
Bona Festa Major per a tothom!

Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

A Argentona hem passat de tenir un pla
d’urbanisme a punt d’aprovar, que continuem creient que és bo malgrat que
també entenem que no agradi a
tothom, a no tenir res, ni tan sols una
idea

grups municipals

Cal un pla especial de protecció del patrimoni
Grup Municipal Esquerra Republicana
de Catalunya

És per això que és fonamental que
l’Ajuntament endegui el catàleg d’elements patrimonials i un pla especial de
protecció que determini els elements que
s’han de protegir i que, alhora, permeti
els usos que en facilitin la conservació,

cap de creus

l’aprofitament i la millora
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Ningú no discuteix que Argentona gaudeix d’una situació privilegiada: a prop del mar;
al peu de la serralada Litoral; no gaire allunyada de l’àrea metropolitana però sense patir
el soroll, la contaminació atmosfèrica o l’elevada densitat de població; una climatologia
mediterrània...
Però hi ha un seguit de factors, que no sempre tenim presents, que són fonamentals a l’hora de trobar-nos bé allà on hem decidit viure i formar part de la comunitat. És el pòsit
d’anys i anys de convivència i d’evolució que han modelat un territori que avui trobem
atractiu, interessant i útil. Estem parlant del patrimoni en els seus múltiples vessants: històric, arqueològic, etnogràfic, paisatgístic i natural.
Tot i que els argentonins i les argentonines anem constantment sumant nous elements
patrimonials a la nostra motxilla, en els darrers anys hem hagut d’assumir la pèrdua d’elements irreparables: el molí de les Mateves, el pla de Can Carmany, Can Doro, la masoveria de Can Gallart o el roure centenari de Can Quatrecases.
Tal com evoluciona el nostre entorn immediat, si no hi posem un fre ferm, es poden accelerar els processos de destrucció de patrimoni i esborrar, per sempre més, masies, jaciments, arbres i arbredes o paisatges que són i formen part de l’Argentona que tots i totes
estimem i voldríem defensar.
Per evitar aquests processos negatius cal implantar, d’una manera immediata, les mesures
normatives i de sensibilització que permetin compatibilitzar desenvolupament i protecció
i millora dels elements patrimonials. És per això que és fonamental que l’Ajuntament endegui el catàleg d’elements patrimonials i un pla especial de protecció que determini els elements que s’han de protegir i que, alhora, permeti els usos que en facilitin la conservació,
l’aprofitament i la millora.
A més, també cal apostar per l’eix cultural entre la plaça de Vendre i la de l’Església. Amb
una oferta cultural i lúdica a partir de la casa Puig i Cadafalch, el Museu del Càntir, l’Arxiu
Municipal, la Col·lecció de Puntes, així com la creació d’un mercat d’artesans i ceramistes a la plaça de Vendre cada cap de setmana. I per un patrimoni que, en el seu vessant
cultural, es viu d’una manera clara i com una mostra d’identitat a través de la Festa Major
i de les diverses activitats que es desenvolupen al seu entorn.

Gestió de persones i problemes
Grup Municipal del Partit Popular (PP)

Crec que el més important que ha de
fer qui es dedica a la política municipal
és estar a prop dels ciutadans, dels seus
veïns i dels seus problemes. Des del
Partit Popular d’Argentona treballarem
en aquesta línia

J

a portem algunes setmanes a l’Ajuntament d’Argentona. El nou equip de govern de
Tots i CiU està, o almenys això ens sembla, intentant a marxes forçades fer la feina
que els toca. És la seva obligació. De moment estan intentant agafar el timó de la
nau municipal perquè sembla que el rumb el tenia molt tort. I m’explicaré:
Des de la presa de possessió he pogut contactar amb molts dels treballadors de
l’Ajuntament d’Argentona. Són professionals, tècnics, gent que fa bé la seva feina,
que té dedicació i il·lusió per servir de manera eficient els ciutadans. Però al mateix
temps he trobat massa retrets a l’anterior etapa. Han estat oblidats, segons que ens
diuen, pels anteriors gestors. Potser és només una mostra més de com es va governar des de la prepotència del sr. Antoni Soy o la manca de sensibilitat amb la realitat dels qui després el van substituir pensant que era el poble qui estava equivocat i
no ells.
Crec que el més important que ha de fer qui es dedica a la política municipal és estar
a prop dels ciutadans, dels seus veïns i dels seus problemes. Des del Partit Popular
d’Argentona treballarem en aquesta línia; la de pensar en les persones, en els seus
problemes, en els seus neguits. I si podem influir de manera decisiva, farem que l’actual equip de govern també actuï de la mateixa manera.
Si no ho fan ens trobaran amb propostes innovadores pensades pel benefici de les
persones i la vila. Ara ja estem de vacances i de Festa Major. Cal pensar en el descans i a carregar les piles pel proper mes de setembre. Aleshores ja no hi haurà excuses i caldrà posar-se de debò a treballar. Bones vacances i feliç estiu.

Després de gairebé dos mesos ja tinc confirmada la meva sospita, el funcionament

Grup Municipal Agrupació Argentona (Agr.Ar.)

polític de fons no ha canviat. Sí que han canviat les formes, però no res més. Al contrari, tot el que havien defensat els membres que ara estan al govern i abans estaven a
l’oposició, ja no ho defensen. En el primer Ple em trobo amb el mateix 9 contra 8,
menyspreant l’oposició. On és el consens, que tant demanaven a l’anterior govern?
Van intentar de donar aparença que s’abaixaven el sou, quan el que han fet és un joc
de mans, amb la dedicació, que al cap i a la fi ha representat un augment personal
mitjà del 15%. Deixant l’oposició amb un increment de 0%. Ridícul, no? Estem d’acord que algun privilegi de més tinguin els membres de govern, però no compartim
que no tinguem les mateixes eines de treball. Ells tenen mòbils d’empresa, personal
assignat, eines informàtiques, fotocòpies, materials d’oficina... Nosaltres a l’oposició
no tenim impressora, no tenim telèfon, el paper ens el comprem, la tinta per imprimir
la documentació oficial que ens envien per correu electrònic...
El més greu, i és el que volem denunciar, és que tot això que demanem i exigim per
treballar per al poble, alguns regidors de l’equip de govern que fins ara estaven a l’oposició, coneixen les mancances que tenim, i són els primers que van demanar mitjans i que no hi hagués menyspreu a l’oposició. QUÈ HA PASSAT? Només arribar a
tocar govern s’obliden de les seves promeses i tot el que ells demanaven de mínims per
poder fer la tasca correctament. Després de tot això, ens trobem amb el regidor
d’Urbanisme (regidor exhibicionista entre altres coses) que, sent molt més ignorant (en
el tema d’urbanisme) que l’anterior regidora, té la mateixa prepotència.
Amb tot això, penso: “què ha canviat a Argentona? Res. Per què? Qui va fundar
l’Entesa? Ah! La germana del que ha muntat Tots per Argentona”, amb la qual cosa el
meu subconscient es remunta a l’època de Roma, amb Ròmul i Rem, que van ser alimentats amb la mateixa llet... a aquella època de conspiracions polítiques.

En el primer Ple em trobo amb el
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Tot segueix igual

mateix 9 contra 8, menyspreant l’oposició. On és el consens, que tant dema-
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naven a l’anterior govern?
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Que a l’estiu no us guanyi la calor!
(*) Les temperatures molt extremes i
l'excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals
necessaris per a l'organisme. Aquest
fet pot agreujar una malaltia crònica o
provocar deshidratació i esgotament.
Si l'exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot patir un cop
de calor, que és una situació que pot
acabar sent greu. Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar que algú
està patint un cop de calor: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees,
set intensa, convulsions, somnolència
o pèrdua del coneixement. Davant
d'aquests símptomes, traslladeu la
persona a un indret més fresc, doneuli aigua, mulleu-la i venteu-la. I aviseu
urgentment els serveis sanitaris (061).
Protegiu-vos del sol i la calor
A casa, controleu la temperatura:
• Durant les hores de sol, tanqueu les
persianes de les finestres on toca.
• Obriu les finestres de casa durant la
nit, per refrescar-la.

• Estigueu-vos a les estances més fresques.
• Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat)
per refrescar l'ambient. Si no teniu
aire condicionat, mireu de passar com
a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes...).
• Preneu dutxes fresques d'una manera freqüent.
Al carrer, eviteu el sol directe:
• Porteu una gorra o un barret.
• Utilitzeu roba lleugera (com la de
cotó), de colors clars i que no sigui
ajustada.
• Procureu caminar per l'ombra, estar
sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del
carrer o en espais tancats que estiguin
climatitzats.
• Porteu aigua i beveu-ne sovint.
• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i
tot, la roba.
• Vigileu en els trajectes amb cotxe

durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants amb les finestres tancades.
Limiteu l'activitat física a les hores de
més calor
• Eviteu sortir a les hores del migdia,
que és quan fa més calor.
• Reduïu les activitats intenses.
Beveu força i vigileu l'alimentació
• Beveu aigua i sucs de fruita tant
com pugueu, fins i tot, sense tenir set.
• No preneu begudes alcohòliques.
• Eviteu els menjars molt calents i els
que aporten moltes calories.
Davant de qualsevol dubte, consulteu
el vostre metge de capçalera en el
vostre Centre d’Atenció Primària.
(*) Informació facilitada per la Generalitat de
Catalunya
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Centre de Teràpia
Ocupacional 100%
sostenible
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a consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, va visitar el 13
de juliol les obres del futur centre de
teràpia ocupacional que s’està construint
al polígon industrial de Can Negoci.
Després de les explicacions de l’arquitecte, Rosend Julià, i de l’enginyer, Joan
Ribas, la consellera va destacar les
característiques sostenibles de l’edifici i
la tasca que realitza la Fundació Maresme. La Fundació Maresme té previst
obrir el centre el gener del 2008
ampliant en 80 les places de teràpia ocupacional de què ara disposa, que són
200. En total la Fundació Maresme atén
1.084 persones amb diferents discapacitats psíquiques.
L’arquitecte, Rosend Julià, va explicar
que “la primera opció era la de construir
l’edifici en una sola planta però això no
podia ser per l’afectació de l’autopista,
per tant es va optar per una solució de
dues plantes on el nucli de comunicacions es convertia en un element molt
important”. Aquest nucli de comunicacions pel qual s’accedirà al segon pis
també dividirà la primera planta en dues
parts: la col·lectiva amb menjadors i vestidors, de les aules. En la segona planta
hi haurà una sala polivalent i altres
dependències. Pel que fa als elements
sostenibles, l’edifici disposarà d’una
coberta vegetal per disposar d’inèrcia
tèrmica, en una de les façanes de l’edifici –la més assolellada– s’instal·larà una
doble paret de vidre on hi haurà aire
calent que servirà per escalfar l’edifici o
per accionar la refrigeració a l’estiu.
També hi haurà calefacció per terra
radiant i la font principal d’energia serà
la biomassa.

Un dels elements estrella de les característiques del centre seran les plaques
fotovoltaiques, amb què els ciutadans
poden col·laborar en el finançament de
l’obra perquè cadascuna es pot comprar
per 1.000 euros. El cost total de l’obra és
d’1,8 milions d’euros dels quals la
Generalitat aporta 500.000 euros i la
Fundació ONCE, 250.000 euros.

Lot d’estalvi d’aigua
La Regidoria de Sostenibilitat està preparant una campanya per conscienciar la
població sobre la necessitat d’estalviar
aigua. Per aquest motiu s’instal·laran
durant el mes de setembre uns punts
informatius a diferents punts del municipi on es regalaran lots d’estalvi d’aigua
als ciutadans que vinguin amb el darrer
rebut de l’aigua. El lot d’estalvi d’aigua
estarà format per tres airejadors per instal·lar a les aixetes de la cuina, el lavabo
i la dutxa. Aquests elements barregen
l’aigua amb aire de forma que l’aigua surt
com si fos un doll d’aigua en forma de
perles, amb la qual cosa s’aconsegueix
un estalvi d’aigua del 40% respecte a les
aixetes tradicionals. L’objectiu de demanar el darrer rebut de l’aigua a les persones que rebin aquests elements d’estalvi
és per fer el seguiment, a un any vista, de
quin ha estat l’estalvi aconseguit.

3.000 euros per
l’Índia
Els grups de ioga d’Argentona i Mataró,
conduïts per la professora Carolina

Tàpies, han recollit 3.000 euros per a la
Fundació Manuel Morata, que treballa
en la tasca educativa i humanitària amb
nens necessitats de l’Índia: www.fundacionmanuelmorata.org
Els alumnes dels cursos han venut tiquets
per participar en el sorteig d’un lot de
productes entregats per botigues i negocis dels dos municipis. L’entrega del
premi es va efectuar el 10 de juliol a
Montserrat Coll, que és de Caldes de
Montbui però treballa a Argentona.

Conveni prorrogat

L’Ajuntament d’Argentona torna a signar el conveni anual amb la Fundació
Privada el Maresme pro persones amb
disminució psíquica. L’alcalde d’Argentona, Pep Masó, i el president de la
Fundació Privada el Maresme, Isidor Gil,
van signar, el 25 de juny, el conveni
anual de cooperació. Segons el document, l’Ajuntament aportarà 9.000 euros
per a l’exercici 2007, en concepte de
subvenció per donar suport a la tasca
que fa la Fundació Privada el Maresme:
l’atenció de persones afectades per disminucions psíquiques amb l’objecte de
contribuir a la integració social d’aquestes persones. Per la seva banda, la
Fundació garantirà l’atenció de les persones –nens i adults– que hagin estat
derivades per l’àrea dels Serveis Socials
municipals.

curs de cuina d’estiu. Les cinc sessions
han comptat amb un cuiner diferent que
ha mostrat als assistents –una trentena–
les seves especialitats en receptes fres-

ques i suggeridores per a un dinar o un
sopar amb familiars i/o amics. Els professors han estat Freddy Hernández,
Jordi Narro, Oriol Carrió, Pere Pasqual i
Rafa Funes, que sempre han comptat
amb l’ajuda del coordinador, Sergi
Montero.

Guia del contribuent
L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, per
delegació de l’Ajuntament d’Argentona, us informa sobre els impostos que
es posaran al cobrament en els propers dos mesos. Per a més comoditat, els
podeu domiciliar. Per qualsevol dubte podeu trucar al telèfon gratuït 900
720 814 en horari de matí i tarda –divendres de 8 h a 14 h– o entrar al web:
www.orgt.diba.cat.
Què he de pagar i quan? (els dos propers mesos)
IBI. 3a fracció domiciliats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/9 – 8/9

IBI. Rústics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/9 – 5/11

IAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/9 – 5/11

Taxa per recollida d’escombraries
No domiciliats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/9 – 5/11

Taxa conservació cementiri municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17/9 – 17/11

Les cartes dels lectors es poden lliurar a Ràdio Argentona fins al 20 de setembre del 2007
i han de tenir UNA EXTENSIÓ MÀXIMA DE 1.600 CARÀCTERS. La redacció es veu amb
el dret de no publicar-les, en cas que l'extensió sigui superior. L’escrit també es pot enviar
a través d’e-mail a l’adreça: radio@argentona.com. Nota: El consell de redacció ha decidit
que les cartes dels lectors amb contingut polític hauran d’anar signades.

Pere Anglada i Canal
Cap de la Policia Local d’Argentona

Policia
administrativa local
Aquest any s’han graduat a l’Escola de
Policia de Catalunya un total de 424
policies locals de 135 ajuntaments catalans. Les feines que fa la policia local al
seu territori depèn de molts factors: la
problemàtica delictiva, el grau de desplegament al territori d’altres cossos de
seguretat, la sociologia del municipi, les
activitats lúdiques, les característiques
geogràfiques, l’índex de policies per
cada 1.000 habitants, etc. Aquesta obvietat cal tenir-la present a l’hora d’establir les prioritats i els objectius de les
diferents policies locals i d’aquí les grans
diferències en les activitats de les diferents policies locals i guàrdies urbanes.
Aquestes són un instrument importantíssim de l’Administració local per a la consecució dels objectius generals, treballant
amb la resta de serveis de l’Administració
local per garantir la seguretat en termes
globals. El 80% de les nostres tasques són
de caràcter administratiu.
Aquest concepte de policia administrativa pretén adequar el nostre model de
policia local integrant-lo al sistema de
seguretat pública, basat en la coordinació i la transversalitat. La demanda de
seguretat creix en paral·lel a l’estat del
benestar com un tot i, en aquest concepte, el món local adquireix la condició d’últim garant, pel repartiment competencial, per ser l’administració més
pròxima al ciutadà i en definitiva que
allò que preocupa el ciutadà cada vegada més són els problemes que posen en
perill l’estat del benestar d’ell i dels
seus. És per això que els riscos locals
són cada vegada més importants pels
ciutadans: convivència, neteja, contaminació, seguretat viària, urbanística, el
soroll, petita delinqüència, etc. Aquesta
tendència es posa de manifest principalment adequant i creant normatives, protocols i serveis que ens ajudin a protegir
“la nostra seguretat” i a millorar-ne la
percepció.
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Cuina d’estiu
El Centre Parroquial ha organitzat un
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Noechu són els quatre infants sahrauís
que estan passant les seves vacances a
Argentona gràcies a Vacances en Pau, un
projecte del Front Polisari que enguany
ha portat a Catalunya més de 650 nens i
nenes dels camps de refugiats del
Sàhara. En aquest projecte hi col·laboren
diverses entitats i ONG com ara l’Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí (ACAPS) que són els encarregats
de buscar i trobar les famílies acollidores. En el cas d’Argentona, és l’Ajuntament l’encarregat d’assumir el cost dels
bitllets d’avió dels quatre infants. I és que
després de 17 anys al mig del desert, es
va pensar poder donar una oportunitat
als més menuts per evitar les condicions
tan extremes que han de viure a l’estiu
als camps de refugiats. Després d’aquests 17 anys es van endegar les Vacances en Pau, i ara ja en fa 15 que nens
i nenes sahrauís passen dos mesos als
Països Catalans. A Argentona, aquesta
iniciativa va començar fa gairebé una
dècada. El projecte impulsa l’acollida de
nens i nenes d’edats compreses entre els
6 i els 12 anys, la majoria d’ells estudiants de Primària.
“Les condicions que viuen al desert són
extremes i poden arribar fins als 50
graus; a més, els manca aigua, aliments… Tot el que tenen és l’ajuda inter-

nacional”, afirma la vicepresidenta de
l’ACAPS i encarregada de les Vacances
en Pau a Argentona, Anna Gómez.
Segons la vicepresidenta, els infants
“tenen molta cohesió amb el nucli familiar i t’ensenyen que la família és el més
important, perquè allà és l’únic que
tenen”. Aquest és un dels valors que
ensenyen els nens i nenes sahrauís a les
famílies acollidores ja que l’aprenentatge
és recíproc: “la primera vegada que vaig
fer l’acolliment pensava que li donaria
molt a l’El-Laiza,” –la nena sahrauí que
acull des de fa 6 anys– “li podria aportar
molts aspectes materials, però quan marxen, veus que el que ells et deixen a tu
és molt més del que tu els hi puguis
donar, t’aporten molts valors”. A més, els
infants catalans i argentonins que conviuen amb els sahrauís també aprenen a
valorar què és viure sense aigua i sense

llum. De fet, un aspecte tan habitual a la
nostra vida com poden ser unes escales
és molt desconegut per la gent del
Sàhara: “Al principi l’El-Laiza no sabia
pujar esglaons, li vam haver d’ensenyar”,
afegeix l’Anna Gómez.
Però ensenyar-los la nostra cultura i fer
que visquin dos mesos en bones condicions no és l’única tasca de les famílies
acollidores. Han de complir un seguit de
normes establertes entre les quals destaca “tenir-lo a casa com si fos un fill més”
i, sobretot, portar-lo al metge perquè li
faci una revisió completa. A més, una
vegada a la setmana, normalment els
dimarts, tots els infants sahrauís que es
troben al Maresme i els seus acollidors es
reuneixen a Mataró “per fer el gelat” i
així compartir experiències.
Quant als 4 nens i nenes que es troben
amb famílies argentonines, estan molt
contents de passar les seves vacances al
poble, tot i això compten els dies que falten per tornar a casa. “A vegades els hi
donem un calendari perquè guixin els
dies que els queden aquí”, comenta la
vicepresidenta de l’ACAPS, que afegeix:
“quan marxen et queda molta pena però
saps que van a casa seva, que els has ajudat i que s’ho han passat bé”. A més, les
famílies acollidores poden visitar els
infants dues vegades l’any, al desembre i
per Setmana Santa: “Allà et sents com a
casa, t’estimen com si fossis un més de la
família”. Amb l’objectiu que els nens i
nenes sahrauís que es troben a Argentona
també se sentin com a casa, l’Ajuntament
els ha preparat un acte de benvinguda el
4 d’agost.
El projecte de Vacances en Pau serà
necessari fins que no es resolgui el conflicte del Sàhara Occidental, aturat per
l’incompliment del procés de pau per
part del Marroc, que evita la celebració
del referèndum d’autodeterminació. En
aquest referèndum la població sahrauí
decidirà si vol la independència o la seva
annexió al Marroc, el qual ocupa el territori del Sàhara Occidental des de la
marxa verda de l’any 1975.
Per més informació: www.arso.org
Elisenda Fernàndez

Quatre infants sahrauís han vingut aquest any a Argentona a passar unes Vacances en Pau. Aquest és el nom amb el qual es coneix
un projecte que consisteix a acollir nens i nenes del Sàhara per evitar que pateixin la calor extrema que es viu al desert en aquestes dates. Els infants passen els mesos de juliol i agost amb les famílies d’acollida i després tornen a marxar al camp de refugiats
d’on provenen. Tots ells tenen entre 6 i 12 anys.
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El fons documental de la parròquia de
Sant Julià està compost bàsicament per
llibres sacramentals i és una eina essencial pel coneixement de la història
d’Argentona. Aquest fons s’ha conservat
prop de 5 segles tot i que durant la
Guerra Civil Espanyola es van patir pèrdues importants. El Centre d’Estudis
Argentonins Jaume Clavell va copsar la
necessitat de preservar els llibres i facilitar-ne la consulta a través dels ordinadors de l’arxiu municipal. Per aquesta
raó, va posar en contacte l’Ajuntament
d’Argentona amb la parròquia de Sant
Julià i l’Arquebisbat de Barcelona.
Aquests van signar un conveni el 27
d’octubre de 2004 per iniciar el procés
de microfilmació i digitalització del fons.
Les tasques, que han durat fins al juny
d’aquest any, les ha realitzat l’Arquebisbat de Barcelona i les despeses han
anat a càrrec de l’Ajuntament.
El fons documental que ara es pot consultar, gratuïtament, en format digital
està compost principalment per llibres
sacramentals. El Concili de Trento celebrat entre el 1545 i el 1563 va obligar a
iniciar els registres seriats de matrimonis
i defuncions. És per això que alguns dels
llibres del fons tenen prop de 500 anys.
Aquests tresors històrics, però, són

només una part del que era el fons parroquial i és que la majoria de llibres es van
cremar, conjuntament amb l’església,
durant la Guerra Civil. En aquell moment
alguns argentonins van ajudar el mossèn
a amagar tots els volums que va ser possible en cases particulars. Per aquest
motiu encara es manté l’esperança de
recuperar alguns dels volums que falten,
oblidats en alguna biblioteca particular
d’Argentona.
L’interès per la investigació històrica i,
sobretot, d’uns anys ençà, per la recerca
dels antecedents familiars, va fer créixer
les visites que rebia l’arxiu municipal. Els
responsables del Centre d’Estudis
Argentonins van considerar que aquest
fet podia accelerar el progressiu deteriorament dels documents i, per aquest

motiu, van creure convenient promoure’n la microfilmació i la digitalització.
Ara, qualsevol persona que ho desitgi,
sol·licitant la consulta prèviament, pot
accedir als llibres d’òbits (defuncions),
naixements o, per exemple, casaments.
A través d’aquests llibres es pot conèixer,
per exemple, con van ser els orígens de
la vila, quins oficis tenien els argentonins
del segle XIV, els principals moviments
migratoris, les edats de defunció... Això
sí, la consulta es pot fer només en documents anteriors a l’any 1939. Aquesta va
ser una de les condicions que va posar
l’Arquebisbat de Barcelona a l’hora d’accedir a la digitalització i microfilmació
dels documents.
Maria Rosa Martínez

La investigació històrica o la, cada cop més popular, afició per cercar els orígens
genealògics, han guanyat una nova eina a Argentona. Gràcies a la tossuderia del
Centre d’Estudis Argentonins, el vistiplau de la parròquia i el suport pressupostari de
l’Ajuntament, l’Arquebisbat de Barcelona ha microfilmat i digitalitzat el fons documental de l’arxiu parroquial de Sant Julià d’Argentona. Amb aquesta mesura s’aconsegueix preservar els llibres i facilitar-ne la consulta.
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Investigar els orígens
a través de l’ordinador
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El sènior masculí A del
CBA baixa de categoria

S

ens dubte, la pitjor notícia de l’esport
argentoní a final de temporada va ser el
descens de categoria del sènior masculí
del Club Bàsquet Argentona (CBA), que
haurà de jugar la propera temporada a
Segona Catalana. El dissabte 2 de juny
es va consumar el descens dels argentonins després de perdre 62 a 66 davant el
CIC en el tercer partit de la promoció. El
primer partit el va guanyar el CBA (6664) i el segon el va perdre en pista contrària (86-71). El tercer partit a casa era
l’esperança dels argentonins, però ni el
canvi d’entrenador a final de temporada
–va arribar Marcel Roca substituint
Esteve Vallmajor– va poder evitar el descens. Pel que fa a l’equip femení del
CBA, aquest ha aconseguit mantenir la
categoria després de guanyar els dos
partits de la promoció de descens contra
La Selva del Camp (36-53 i 63-49).
De cara a la propera temporada, el
sènior masculí A canviarà d’entrenador
apostant per un tècnic de la casa, Oriol
Valls. A més, també ha incorporat nous
jugadors com Aniol Sala, Pol Vives i
Bertran Regader. Els dos primers són
escortes, mentre que Regader juga d’aler.
Els tres han militat en equips d’alt nivell
tot i que van començar a les categories
inferiors del CBA. En aquest sentit, el
vicepresident de l’entitat, Andreu Arregui, va destacar que aquests fitxatges
“representen la il·lusió del retorn d’a-

Els diversos equips argentonins van acabar la temporada amb
resultats molt diferents, però la pitjor notícia va arribar del sènior
masculí A del CBA que, després de perdre dos dels tres partits de
la promoció de descens contra el CIC, va baixar de categoria. Així,
la propera temporada haurà de jugar a Segona Catalana. Els millors
resultats van ser les terceres posicions aconseguides per l’equip
femení de bàsquet de l’Argentona Bocs, les noies del FC Argentona
i el primer equip de futbol sala del Club Olímpic Can Raimí.

quells que van marxar en el seu temps”.
Pel que fa a les fèmines, han incorporat
dues jugadores professionals: Susana de
Miguel i Míriam Balmes. En la direcció
de l’equip seguirà Rafa Muñoz.
En futbol, el FC Argentona va acabar la
temporada amb una victòria a casa
davant la Penya Barcino (2-1), un resultat intranscendent ja que els argentonins
van quedar quarts i, per tant, no van
poder aconseguir l’ascens tan esperat.
Després de tota la temporada en primer
i segon lloc –unes posicions que haguessin valgut l’ascens directe o les fases
d’ascens, respectivament–, un final de
lliga per oblidar va fer que haguessin de
renunciar a totes les possibilitats per
jugar, la propera temporada, a Segona
Regional. Per tant, la lliga 2007-2008 ja
té un objectiu pels argentonins, tornar a
la categoria de la qual van descendir ara
fa dues temporades.
Pel que fa al futbol americà, l’equip
sènior de l’Argentona Bocs tampoc va
tenir gaire sort. Va aconseguir bons
resultats en la lliga regular, però una
vegada a les finals els argentonins van
perdre, primer, la lliga espanyola contra
els Imperials de Reus (15-12) i després la
lliga catalana davant els Rookies (1823). Però al final de temporada les alegries van arribar d’un equip base: els
cadets van guanyar la lliga espanyola en
vèncer els Pioners de l’Hospitalet en la

final (19-18). Sense deixar l’Argentona
Bocs, el sènior femení, creat a principi
de temporada, va aconseguir el tercer
lloc a la classificació deixant escapar
l’ascens de categoria. De moment, però,
l’equip argentoní ja ha aconseguit una
fita per la propera temporada: entrenar
a la vila. Durant la lliga 2006-2007 no
tenien horari de pista als pavellons
d’Argentona i s’entrenaven entre Arenys
de Mar i Caldes d’Estrac. La propera
temporada ja ho podran fer al pavelló
vell de la vila.
Finalment en futbol sala, el Club
Olímpic Can Raimí sabrà aquest mes
d’agost si pujarà de categoria, ja que va
acabar tercer. L’equip dirigit per Andrés
Reyes va fer una molt bona primera
volta, però una segona volta menys
encertada va provocar que baixessin,
finalment, fins al tercer lloc. La lliga,
però, va acabar amb una anècdota: després de dos ajornaments del partit contra el Sant Antoni de Calonge –del qual
s’havia de disputar la segona part perquè els rivals es van quedar només amb
dos homes a la pista–, aquests últims no
es van presentar i, per tant, van acabar
guanyant els argentonins. De cara a la
propera temporada, està previst que el
Club Olímpic Can Raimí incorpori
equips base a l’entitat.
Elisenda Fernández

masies
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Can Serra de Lladó
(Rememorar)
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Moltes vegades s’ha parlat de Can
Serra de Lladó (i se’n parlarà) com a
urbanització i com una bonica guarderia infantil que ha substituït una caserna, però ja pocs recorden com era la
masia que va donar nom a tot això. És
hora que refresquem la memòria.
M’explicava un descendent d’aquella
antiga família que malgrat que a través
dels anys el cognom ha variat, ells són
descendents directes d’aquells pobladors que habitaven la casa fa 800 anys
i el nostre historiador Enric Subinyà va
poder trobar, desempolsar i desxifrar
documents del segle XIII que certifiquen l’existència de la masia.
Remetem-nos per un moment a aquella
època i imaginem-nos com era d’important la masia en aquell temps en
què la finca del Viver formava part del
seu patrimoni i quan encara ni hi havia
l’ermita i repassem la llegenda àurica
de la trobada de la imatge de la Verge
(1). A pesar dels dubtes que pot desper-

tar una llegenda, creiem en la possibilitat que existeixi un fons de veritat en
algun o altre dels trobaments d’aquelles imatges, que semblen coincidir
amb els de tants altres centres de culte
de la nostra geografia. Transcrivim el
text amb aquell català en què està
escrit: “En la casa coneguda per can
Serra de Lladó hi havia antigament un
pastó que guardava bous, cual pastó
anant a guardar son remat per los
camps de la heretat nomenada del
Viver, observà un dia que un dels bous
se separava un poc del remat per anar
a gratar ab sas potas un lloch determinat... arribat al lloch hont gratava lo
bou, reparà que ab sas potas havia destapat lo coll de un pou... quedà sorprés
al veure, que al cap devall del pou si
noirava una resplandoó semblant a la
del Sol... Lo reverent Rector al oir un tal
prodigi, com seli anunciava, com en
altre temps Moisés, exclamà: Vadam et
videbo visionem hanc magnam... Manà

lo señor Rector se baixi al pou. I oh sorpresa gran! Una preciosa imatge de
Madona la Verge Maria ab son fillet al
bras (...)”.
Allà es va edificar la capella i, anys més
tard, en aquell lloc del Viver s’edificaria
una altra masia formant heretat a part. I
Can Serra del veïnat de Lladó continuaria la seva història en solitari. També
ens parla la tradició d’una vegada que
una colla de bandolers volia atacar la
casa per saquejar-la i van ser rebutjats,
en cruenta lluita, pels familiars de la
masia i els seus mossos.
Com ha canviat tot! Us reproduïm una
fotografia de l’antiga masia, emocionat
record, que el temps es va emportar per
a no tornar, però, si més no, encara sortirà 1.000 vegades en el futur el nom de
Can Serra de Lladó.

(1) Clavell, Jaume. Argentona, història i
records.

