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Marc Duran simbolitza amb objectes escolars les quatre propostes per
ubicar la futura escola.

/ • Medi Ambient
L'Ajuntament d'Argentona ha engegat una
campanya per estalviar aigua, continua potenciant
el compostatge casola i vol aconseguir que els ciutadans amb animals de companyia els
identifiquin i els censin.
O"9. Inici curs escolar 2007-2008
El 12 de setembre va comen^ar el curs a TIES, a
les quatre escoles del municipi i una setmana
abans a la Liar d'lnfants Municipal. En aquest
article s'entrevista el regidor d'Educacio, Enric
Ureha, es fa un repas a les novetats d'enguany i
es recull el proces de participacio per escollir el
terreny del cinque CEIP de la vila.
11. Relleu al Jutjat de Pau
Empar Bergon es la nova jutgessa de pau
d'Argentona, la primera dona al capdavant
d'aquest carrec que va deixar Jaume Arenas
despres d'un emotiu homenatge.
I A" I *J. Balan^ fotografic de la Festa Major
El fotograf Joan Salom ha captat molts moments
de la Festa Major de Sant Domingo 2007 i de la
Fira Internacional de Ceramica i Terrissa.
En el butlletf municipal hem recollit algunes
d'aquestes imatges festives.

Els Pastorets, 90 anys a I'escenari
Amb motiu d'aquest aniversari, els responsables
del Centre Parroquial han decidit recuperar el text
de Josep Maria Folch i Torres.

24. El flag football
Aquesta modalitat de futbol america, que fa dos
anys que es practica a la vila, es I'esport convidat
als Joes Escolars de Mataro i a d'altres municipis
de les rodalies com Argentona.
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Es en aquest punt on el govern va decidir

Amb I'inici del curs escolar els municipis tornen al seu ritme habitual. Lluny han que-

obrir un proces participatiu per triar el

ficis escolars han millorat grades a les obres de manteniment, ampliacio en alguns

dat les vacances, grans i petits tornen als seus horaris habituals. Durant I'estiu els edicasos i reformes que es fan conjuntament entre I'Administracio municipal i la catalamillor empla^^ment pel cinque CEIP de

na. De totes maneres, les maximes competencies en aquest ambit son de la
Generalitat. Es el Departament d'Educacio qui s'encarrega de contractar mestres i pro

la vila. El proces, que va finalitzar amb

fessors, una tasca que no sempre es facil despres de I'aplicacio, des de I'any passat, de

una votacio on van participar 339 perso-

tres educatius sempre tenint en compte la previsio de creixement dels municipis. De

la sisena hora. El govern catala tambe es el responsable de la construccio de nous cen
totes maneres es I'Ajuntament qui ha de cedir un terreny a la Generalitat perque aquesnes, va triar el Turo de Sant Sebastia.

ta el construeixi. Es en aquest punt on el govern va decidir obrir un proces participatiu
per triar el millor emplac^ment pel cinque CEIP de la vila. El proces, que va finalitzar
amb una votacio on van participar 339 persones, va triar el Turo de Sant Sebastia.
D'altra banda, la Liar d'lnfants Municipal ha comen^at el seu primer curs en I'edifici
permanent que s'ha millorat amb nou mobiliari i una zona d'ombra al pati. Una de les
novetats d'enguany ha vingut donada per la creacio de TIES Dosrius, que ha provocat
un descens en el nombre d'alumnes de I'lES Argentona. Una bona notfeia tenint en
compte que Argentona necessita un altre institut perque Tactual no donara a Tabast en
breu. I, per ultim, no s'ha d'oblidar la formacio continua pels adults. Si en materia d'educacio obligatoria Argentona es un exemple, en aquest ambit hi ha mancances pel
que fa a Toferta i molts ciutadans es desplacen a Mataro o altres ciutats per formar-se
en materia d'informatica o idiomes. En aquest aspecte de la formacio pero en tots els
ambits de l'educacio treballen diferents agents de la societat com les administracions,
els equips docents, empreses particulars, teenies... per aconseguir una societat amb
coneixements i formada en valors.

Carta de I'alcalde
Al vostre servel
I amb la Festa no hem oblidat que

Fa 4 mesos que com a alcalde tine la maxima responsabilitat de liderar el nou equip
de govern sorgit arran de les passades eleccions. Una gran responsabilitat assumida

tambe hem de treballar en totes aque-

en el compromfs d'aportacio de nous aires a Thora d'afrontar tots i cadascun dels
aspectes del nostre viure quotidia: en la relacio cap a vosaltres, en la solucio de con-

lles coses que en definitiva son les que,

flictes que s'arrosseguen de fa molts anys, i a fer mes facil i proper el contacte i la
relacio amb la Casa Gran. I en aixo tot Tequip huma de I'Ajuntament hi esta treba-

si funcionen ens fan anar be, i si no fun-

llant de valent. Hem celebrat la Festa Major d'estiu amb totes les de la llei! La Festa
de la Vellesa, que ha estat ben llu'fda, pels avis i avies. La Festa Major del veTnat del

cionen ens donen maldecaps.

Cros, en la qual els veins han participat com sempre i una mica mes! I amb la Festa
no hem oblidat que tambe hem de treballar en totes aquelles coses que en definiti
va son les que, si funcionen ens fan anar be, i si no funcionen ens donen maldecaps.
Amb els veins dels carrers de Can Gallart (av. Espanya i Catalunya) hem tingut intenses reunions fins arribar a acords per tirar endavant el projecte global que fara d'aquell entorn un indret transitable i posat al dia. Els veins de Can Barrau veuran ben
aviat que comencen les obres de rehabilitacio de la Masia. Els teenies municipals
estan estudiant les 4 propostes presentades per diverses empreses per tal d'enllestir,
ben aviat, les noves instaTlacions de la piscina municipal. S'han dut a terme un
seguit de reunions i visites als possibles espais per tal d'ubicar-hi la nova escola, que
hauria d'estar enllestida en tres anys.
En un altre ordre de coses, hem comen^at a endre^ar voreres, ha comen^at el curs
escolar amb plena normalitat, tenim nova jutgessa, estem preparant el pressupost
municipal que marcara les directrius de gestio del Govern Municipal amb vista al
2008 i els propers anys... Acabo, recordant-vos que continuem amb il-lusio i gran
compromfs, al vostre servei.
Salutacions,
Pep Maso Nogueras. Alcalde

Cartes dels lectors
Festa de la Penya
Barcelonista
d'Argentona, Inici
Temporada 2007-2008

ple. Una cadena televisiva local va difondre que

permeteu-me que us digui que va ser per a nosal

I'Aleix ho va passar molt malament aquella nit,

tres un gran honor poder acompanyar-vos a la

pero ningu ens ha preguntat la mala nit que ens

festa. L'objectiu era retre homenatge a les persones

van fer passar els de la nostra propia entitat.

grans de la nostra vila en un acte on I'intercanvi

Q.

L'acte es feia al "Centru". Es de costum en aquest

generacional es possible, on I'ambient de festa i

acte passar un video amb les fotos que ens hem
fetal llargde I'any, fins aquitot va anant tranquil.

alegria era palpable i evident. Les persones grans
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eren els protagonistes, el centre de les nostres

El passat 26 d'agost, es va organitzar al

Els senyors (die senyors per dir alguna cosa...)

mirades i de les nostres atencions. I em pregunto,

Restaurant Sant Jaume d'Argentona I'acte de pre-

van donar els microfons al pare de I'hereuet i de

sentacio de la Penya Barcelonista d'Argentona.

per que no es aixf mes sovint, o millor encara, per

la dama dient que s'espavilessin sols. Tots els de

Es van presentar els components de la nova junta

la comissio van marxar fora. Aqui va comengar el

que no es aixf sempre? Fa pocs dies llegia un arti
cle al diari on es parlava de I'augment de poblacio

directiva de la Penya, i aquests van trametre els
objectius que s'han marcat com a prioritaris per
a la temporada 2007-2008, a tots els socis i simpatitzants presents.
Es donava el tret de sortida a la temporada amb
un acte celebrat al Restaurant Sant Jaume, seu de
la Penya. A I'acte, presentat per en Toni Aranyo,

boicot en contra de nosaltres. Despres els meus

major de 65 anys al nostre pafs, Catalunya, i del

companys i jo ens vam regalar uns records com

cost que li suposava a I'Estat. Pensava: "fora bo

s'acostuma a fer. En aquell moment a la sala es

calcular tot el que aquestes persones han produ'ft

podia notar una forta calor, molt sospitosa, i vam

al llarg de la seva vida, tenir present el seu llegat,

arribar a la conclusio que ens van apagar els aires

els seus esforgos, el seu treball, les seves lluites, els

condicionats a posta. Seguidament tots els nos-

seus somnis". Incalculable!!!

tres familiars van comengar a notar que la gent

Diumenge acompanyavem unes persones a les

calde de la vila, Pep Maso, i el directiu de la

comengava a marxar de la sala. Aquest fet va ser
incitat per la nostra Sra. presidenta, lolanda. Ella

quals els ha tocat viure epoques molt dures. Han

comissio social del FCB, Pere Jane. Un bon bere-

els convidava a sortir a menjar, quan encara I'ac

mantenir vives, tot i les dificultats, la nostra llen-

te no havia acabat. Quan jo feia el meu discurs

gua, la nostra cultura i les nostres tradicions. Han

al "Centru" el Sr. Llufs -die senyor Llufs per eti-

contribu'ft a aixecar i mantenir la nostra econo-

hi van assistir unes 200 persones, entre ells I'al-

nar i el partit del Barga contra el Racing de
Santander, varen posar punt i final a la Jornada.
Va quedar clar entre els presents que, amb la
illusio dels que arriben i I'experiencia dels que
hi son de fa temps, I'exit de les activitats organitzades per la Penya esta assegurat.

passat una guerra o fins i tot dues, han sabut

quetar-lo d'alguna cosa- em donava presses per

mia i arribat el moment ens han passat el testi-

acabar, fins i tot ens volien tancar els microfons.

moni de forma generosa i confiada.

En acabar I'acte, els meus companys i jo vam sor

Crec que es d'honor agafar aquest testimoni amb

tir fora. Se'm va fer un buit al cor quan vaig veure

el compromfs de continuar fent camf, de conti-

La nova junta de la Penya esta formada per:

tothom menjant, quan encara els protagonistes

nuar treballant. Els nostres avis i avies ens parlen

Xavier Garcia (president), Jordi Melchor (vicepresident), Enric Guisasola (secretari), Xevi Baeza

de la festa, o sigui tots els meus companys i jo,

del nostre passat, son els nostres referents, ens

(tresorer), Pep Calafell (vocal), Maties Colominas
(vocal), Claudio Ferreiro (vocal), David Barnada
(vocal), David Ventura (vocal), Eduardo Melchor

encara erem dins fent el nostre comiat.

recorden d'on venim, quines son les nostres

La cosa es va anar calmant relativament, fins que

arrels. Tot aixo ens ha de servir per a viure el pre

vam arribar a la plaga Nova. Les pubilles visitants

sent i projectar el nostre futur. Ara nomes ens

van comengar a demostrar el descontent amb

resta donar-los les grades, de tot cor i amb molt
d'afecte.

Organitzar algun desplagament per veure I'equip

aquests senyors. Al grup de pubilles comarcals
no les deixaven entrar com a titols comarcals,

a camp contrari, la creacio de la pagina web de
la penya, dinamitzar el seguiment dels partits al

cosa que va fer plorar mes d'una. El tftol de pubi

fabriques, les oficines, el camp, les liars, els mer-

lla comarcal es un mes per damunt de la pubilla

cats... donant exemple de poble treballador i

(vocal).

local de la Penya, omplir cada dia de partit a
I'Estadi un autocar de culers, fer que aquests tinguin un entorn on gaudir del sentiment blaugrana, son objectius que tindrem presents durant
aquest mandat.
Matias Colominas

-Grades pel treball diari, durant tants anys, a les

local. Repeteixo que en cap moment vaig iniciar

emprenedor.

I'escridassada sino els meus companys d'altres

-Grades per mantenir viva la nostra llengua en

pobles, sabent que un caducat no pot tornar a

epoques de repressio i prohibicio. Per no perme-

presentar-se, en el meu cas jo era el vigent pero

tre que la flama s'apagues mai en fer-la servir a

aquests senyors ja em tractaven com a caducat.
Vull deixar clar que tant jo com els meus com

com qui comparteix un tresor de valor infinit.

panys hem deixat molt ben representat el nom

-Grades per fer d'avis, per deixar-nos fer coses

d'Argentona i aquella nit els senyors membres de

que els pares no ens deixen i fer-nos creure sem

les vostres liars, amb els vostres familiars i amics,

I'entitat el van deixar per terra. Ja per acabar vull

pre que som els millors nets del mon.

dir que qui hagi seguit el programa de la radio ja

-Grades per explicar-nos contes, ensenyar-nos

sap que sempre que vine parlo molt be d'aques-

joes de quan ereu petits i per portar quasi sempre

ser els iniciadors de I'escridassada a I'Aleix sino

ta entitat, pero tot no es com volen fer creure ells,
ho diu un hereu que ho ha viscut, aixf que ha

-Grades per venir a buscar-nos a I'escola i per

que les mateixes pubilles i hereus visitants no esta-

arribat I'hora que el poble els conegui de veritat.

Carta d'un Hereu
Per comengar vull aclarir que ni jo ni la Judit vam

ven d'acord que aquest noi es tornes a presentar
com a Hereu 2007. Per etica en el mon del pubillatge, si no hi ha cap altre candidat o candidata,

un caramel a les butxaques.
fer-nos companyia quan els papes treballen.
-Grades per voler el millor per a nosaltres, per

Manu Espinar Calvo

voler-nos feligos, sans i bones persones.

Hereu d'Argentona 2006

-Grades per la flexibilitat amb la qual us heu

el que estigui en aquell moment vigent continua, i

adaptat als nous temps, per esbroncar-nos quan

no un caducat de fa dos anys, pero com que la

portem les faldilles massa amunt, els pantalons

gent fa servir el pubillatge per goig propi no ho
volen entendre i tampoc tenen cap tipus d'etica. A
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Grades, avis i avies

part aquest noi es membre de la comissio, va ser
jurat en I'eleccio de la Pubilla Comarcal del

El darrer dia 16 de setembre es va celebrar al nos

Maresme, i es el fill de la Sra. presidenta, i amb

tre municipi la diada de la Vellesa. Des de I'entitat

aquest motiu hauria de donar una mica d'exem-

del pubillatge d'Argentona i com a pubilla vostra

massa avail, la cara i el melic massa foradats,
quan fa dies que no ens hem passat la pinta o
diem paraules malsonants. Grades, perque tot
aixo ens parla de com ens estimeu.
Alba Castells Sanchez
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U

Cartes dels lectors
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L'Ajuntament
d'Argentona
collabora amb
I'lES a trobar noves
maneres de cursar

4t d'ESO amb
I'Aula Oberta

encetem per un grup d'alumnes uns estudis que

collaboradores son: De Mes i de Menys, La Pelu,

en una part es fan a I'lnstitut pero en una altra es

Grafiques Igbo, Taller Mecanic Josep Poblet,

fan sortint en horari escolar a formar-se ja en el

Cram Floristeria, Hobby Zoo, Restaurant Can

mon dels adults.

Baladia, Esports 10, Ferreteria I'Equip,

Aquesta experiencia va arrencar amb molta ener-

Installacions Argentona, Fleca Casas... Aixf com

gia i va ser for^a exitosa. Aquells adolescents

el mateix Ajuntament d'Argentona i els CEIP

avorrits d'estar a I'escola maduraven quan s'in-

Bernat de Riudemeia i del Cros. Tambe les esco-

corporaven al mon dels adults. Si seguien les

les bressol Sol - Solet, Cargol Treu Banya i la

regies del joe (demostrar maduresa, seguir els

Municipal Argentona 3 hi participen.

aprenentatges academics...), podien disposar del

El camf s'ha anat fent gran. Ha passat el temps i,

graduat escolar d'ESO. I ben be que les seguien,

des de I'lnstitut, veient els exits d'aquesta mane

ja que molts d'ells s'adonaven que era I'ultima

ra de treballar, s'ha pensat que fora bo d'avan^ar

L'adolescencia, una etapa de la vida complicada

carta que jugarien a I'lnstitut, carta que, a mes,

un curs algunes d'aquestes estrategies reeixides. I

De tothom es coneguda la diffcil feina d'educar i

se'ls feia a mida. s evident que els interessos

instruir els adolescents. L'adolescencia es una

posteriors d'aquests joves son, en el millor dels

aixo es concreta, en aquest curs 2007-2008, en
el fet que se sollicita ampliar I'ajut de collabo-

etapa de la vida de les persones que es caracte-

casos, continuar estudis professionals.

racio a I'Ajuntament amb un grup d'alumnes de

ritza normalment pel rebuig dels nois i noies a

La collaboracio de les empreses de la vila es fa

3r d'ESO. En aquest cas son nois i noies mes

allo que els envolta per tal d'anar marcant i des-

imprescindible. Va anar passant el temps, va

joves i seria avan^ar alguns dels recursos que

envolupant la propia personalitat. El paper que hi

haver-hi canvi de regidora i amb la Sra. Ester

funcionen a 4t. Per exemple, es demana un

hem de jugar els adults es el d'apropar-nos al seu

Merino i despres amb el Sr. Ricard Aymerich, la

monitor o monitora de teatre per tal d'anar edu-

mon posant-nos a la seva pell, pero mantenint la

collaboracio va continuar sent estreta. Tots en

cant la impulsivitat, el coneixement d'ells matei-

nostra coherencia entre allo que diem i allo que

vam aprendre i a partir del curs 2005-2006 s'ini-

xos i desenvolupar la responsabilitat. Tambe es

fern, deixant molt clars, pero, els Ifmits socials i

cia un nou model, mes estructurat i mes solid i,

demana la collaboracio de la tecnica de forma

personals. Pensem que aquest es un dels motors

sobretot, que no depen basicament de I'altruisme

cio, experta a educar joves inquiets. De moment,

que han fet avan^ar el mon i que les actituds tan-

dels educadors dels programes de garantia pro

la falta de pressupost ha fet congelar la proposta

cades, autoritaries, no reflexives que de vegades

fessional, que mai van rebre cap compensacio

de teatre; pero sf que s'ha pogut disposar de I'a
jut de la tecnica de formacio.

podem mostrar els adults, moltes vegades no son

pel fet d'engrandir els seus grups d'alumnes amb

sino un ajornament del problema i que, de ben

els de I'lnstitut.

El nou govern municipal continua el suport. I es

segur, no el solucionen.

Es tractava d'incorporar empreses de la vila a

bo de dir i d'agrair que aquest treball conjunt ja

La preocupacio de I'lES Argentona. Doncs be,

aquesta tasca educativa. Si el que havfem desco-

de temps entre I'Ajuntament i I'lnstitut continu'f

des de TIES Argentona ja fa anys que treballem

bert era que I'entorn dels adults podia ser educa-

amb el nou govern municipal. El nou regidor

en aquesta Ifnia amb tots els estira-i-arronsa que

dor de joves desinteressats en els estudis, per que

d'Educacio, el Sr. Enric Urefia, i el mateix alcal

es poden intuir facilment amb mes de sis-centes

no aprofitar empreses d'Argentona per tal que

de, el Sr. Pep Maso, han estat receptius tot conti

noies i nois. De totes maneres, al professorat

aquestes noies i nois hi fessin estada? Sempre

nuant el suport a aquesta altra manera d'enfocar

sempre ens quedava el rau-rau d'aquells joves

amb la idea de fet educatiu, que vol dir allo a que

alguns estudis de I'ensenyament obligatori. Val a

que despres de passar-se quatre o cine anys a

feiem referenda al principi d'aquest article: mos

dir que aquesta altra Ifnia d'impartir 4t d'ESO

I'lnstitut en sortien sense haver aprovat I'ESO.

trar un mon dels adults coherent i amb Ifmits.

tambe la duen a terme altres instituts de

Pensem que no disposar del Graduat es no haver

Aixo vol dir demanar responsabilitat a I'hora del

Catalunya amb els ajuntaments, pero, desgracia-

assolit la mfnima titulacio obligatoria escolar, i

treball, iniciativa, puntualitat, respecte a les nor-

dament no es a tot arreu. Arriscar-se amb noves

amb els 16 anys que ja es tenen, significa entrar

mes i als altres, saber obeir... tot plegat, profun-

formules es trencar motlles i no tothom hi esta

a treballar a I'estrat mes baix. De fet, podrfem

dament educador. El model proposava que els

disposat.

pensar que aixo no es greu ja que moltes perso

joves continuessin estudis academics a I'lES

En educacio, els nous temps demanen noves for

nes han entrat per aquesta porta al mon profes

divuit hores a la setmana i que les altres dotze

mules. Es bo entendre, al nostre parer, que la

sional; pero no disposar de cap titulacio acade-

fessin estada en una empresa, canviant cada tri-

tasca educativa es una feina de tothom. No

mica significa que es probable que sempre hagin

mestre. La persona encarregada de contactar i de

podem abandonar I'educacio a mans de les

de patir la precarietat laboral amb la gran com-

fer el seguiment de les empreses, alhora d'orien-

escoles i instituts ja que sovint se senten desbor-

petencia que hi ha.

tar-los personalment i professionalment, seria la

dats. Tothom pot participar en allo de que se senti

Els inicis: una bona arrencada. A partir d'aquf,

tecnica de formacio de I'Ajuntament.

capa^. Des de fer un comentari amb bon humor

en un consell escolar de I'lnstitut de fa anys va

El Departament d'Educacio reconeix i avala

al jove que deixa anar un paper a terra fins a fer-

sorgir la idea d'organitzar un grup de 4t d'ESO

aquests estudis. Els bons resultats (entre un sei-

se valdre quan es considera que es falta el res

(15-16 anys) de manera diferent per tal de poder

xanta i un setanta-cinc per cent dels alumnes "es

pecte. La clau es fer-ho amb optimisme, sense

"repescar" aquells joves que s'havien anat sepa-

guanyen" el Graduat) porten a reconeixer la

rancunia, amb el to adequat, explicitant allo que

rant del sistema educatiu durant els cursos de

importancia d'aquest projecte. I vam ser afortu-

considerem que aquell noi o noia ha fet malament. Tots hem de collaborar a posar Ifmits. Es

I'ensenyament obligatori. Al professorat de

nats ja que a mes de la col-laboracio de

I'lnstitut, pero, li calia ajut ja que el sistema tra-

I'Ajuntament d'Argentona en la seva Regidoria

probable que no ens facin gaire cas, pero donem

dicional dels estudis no dona per gaire joe. I

d'Educacio, el Departament d'Educacio va signar

a entendre quina es la Ifnia que s'ha trepitjat. I a

aquf es quan I'Ajuntament d'Argentona, en la

un conveni donant autoritzacio a I'experiencia i,

la llarga aixo queda. De totes maneres, no deses-

persona que llavors era responsable de la

el mes important, va comen^ar a haver-hi una

perem: cal molta paciencia.

Regidoria d'Educacio, la Sra. Margarida

xarxa d'empreses collaboradores for^a gran.

Colomer, comen^a a obrir pont de collabora-

Moltes de les petites empreses veien amb illusio

Mite Ferrer i Fabregas

cio. I el curs 2000-2001, grades al suport dels

participar amb I'Ajuntament i I'lnstitut en aques

Tutora de I'Aula Oberta de 4t d'ESO de TIES

educadors dels programes de garantia social,

ta tasca. Un bon exemple d'algunes empreses

Argentona

Campanya d'estalvi d'aigua
L Ajuntament d'Argentona ha ini-

cost de 10.980 euros dels quals

ciat una campanya per fomentar

I'Agencia Catalana de I'Aigua (ACA)

I'estalvi de I'aigua en les liars de la

paga la meitat a traves d'una sub-

vila. Per aconseguir-ho es regalaran

vencid. Una altra subvencid que ha

1.000 lots d'estalvi d'aigua a dife-

rebut I'Ajuntament d'Argentona en

rents indrets de la vila. Aquest lot

aquesta area es per instal-lar una

esta format per dos airejadors, un

xarxa de reg amb aigua no potable a

per a I'aixeta del lavabo i un altre

diferents zones verdes de la vila. En

per a I'aixeta de la cuina. La seva

concret I'actuacid, que es vol tenir
enllestida per I'estiu del 2008, afec-

funcid es la barreja d'aigua i aire de
na es una factura de la companyia d'ai-

tara les rotondes i parterres de I'entrada

d'aigua amb la mateixa sensacid de

giies amb I'objectiu de comprovar a

d'Argentona per la carretera C-60, I'en

cabal. L'altre element es un estabilitza-

posteriori si s'ha aconseguit un estalvi

trada nord, la pla^a Angeleta Ferrer i la

forma que es pot estalviar fins un 40%

real. Els teenies de I'Ajuntament

Font del Mig. Per fer aquestes actua-

d'Argentona comprovaran les dades de

cions I'Ajuntament destinara 28.530

cada minut es gastin 9 litres de forma

consum en una mostra representativa

euros i I'ACA la mateixa quantitat. En

fixa. Els argentonins que vulguin rebre

de ciutadans per aixf poder treure con

aquesta campanya per aconseguir que

aquest lot el poden recollir en parades

Argentona sigui un municipi sostenible

informatives que s'installaran a la plaga

clusions.
L'altra part de la campanya va adre^ada

de Vendre, la pla^a Nova, el veinat del

als alumnes d'educacid infantil i prima-

previst que un meteoroleg conegut faci

Cms en dies puntuals o al Punt

ria de la vila que rebran classes per part

una xerrada sobre la problematica

d'lnformacid de I'Ajuntament fins al 19

dels educadors de I'Escola de Natura

actual de I'aigua i els problemes que es

d'octubre. L'unic requisit que es dema-

del Corredor. Aquesta campanya te un

deriven dels llargs perfodes de sequera.

dor de cabal per a la dutxa que aconsegueix, sense perdua de confort, que

pel que fa al consum de I'aigua, esta

S'amplia el compostatge casola
LJn total de 20 famflies van participar

100. A mes, la principal novetat es que

dirigir a I'A

en la prova pilot que va engegar, el mes

tambe hi poden participar els ciutadans

juntament o

de juny, I'Ajuntament d'Argentona per fer

que no disposin de jardf. Ara l'unic requi

trucar al 93

autocompostatge a casa. Des de I'Ad-

sit es disposar d'un baled on poder ins

797 49 00.

ministracid se'ls va facilitar un composta-

tal-lar un vermicompostador, un element

Per portar a

dor i es van fer classes per explicar el pro-

de 51 centfmetres de diametre que trans

ces segons el qual la brossa organica es

forma I'organica en adob amb I'ajut de

terme aques
ta accid de reduccid i reciclatge de resi-

transforma en adob. En aquesta primera

petits cues de terra. Els ciutadans que vul

dus I'Ajuntament disposa d'una subven

fase nomes hi podien participar els ciuta

guin participar en aquesta campanya, ja

cio de I'Agencia Catalana de Residus.

dans que disposessin d'un jardf. Ara es

sigui perque tinguin un jardf on instal-lar

L'Ajuntament preveu bonificar una part

comen^a una segona fase on s'amplia el

un compostador o perque vulguin posar

de la taxa de residus a la gent que faci

nombre de famflies voluntaries de 20 a

al baled un vermicompostador, es poden

autocompostatge.

Colonies controlades de gats i xipatge i cens de gats i gossos
mitat, en el pie del 7 de setembre, que

/\ Argentona hi ha diversos punts on

el que s'anomenen colonies controla

la proliferacid de gats crea molesties als

des. Aixo consisteix a capturar els gats,

la taxa per registrar els animals de

veins (gats en zel a altes hores de la nit,

desparasitar-los, esterilitzar-los, marcar-

companyia durant les campanyes de

fortor d'orins de gat per arreu, aparicid

los i tornar-los a la colon ia. D'aquesta

promocid per censar aquests animals

de cadel lades, presencia de parasits,

manera s'eviten zels, marcatge de terri-

seria de 2 euros, en canvi quan es faci

etc.). La seva captura i trasllat a un cen

tori i que la colonia mica en mica vagi

aquesta gestid fora de les campanyes

tre d'adopcid no es viable, ja que els

decreixent per manca de naixements i

costara 6,36 euros. Abans, pero, de

gats de carrer no poden estar tancats i

mort natural dels individus.

censar I'animal cal posar-li un xip, que

tenen un comportament no apte per a
I'adopcid. Per anar solucionant-ho

Una altra campanya que s'iniciara en

es com el seu document d'identitat. En

breu es la de xipatge i cens dels gats,

aquest sentit, I'Ajuntament esta en

I'Ajuntament d'Argentona vol controlar

gossos i fures del municipi, que recor-

negociacions amb diferents veterinaris

les colonies de gats existents al munici

dem es obligatori per llei. En aquesta

del municipi per oferir un preu molt

pi. Per aconseguir-ho es volen establir

Ifnia el consistori va aprovar per unani-

inferior al de mercat.
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hi curs 2007-2008 va comengar amb

iniciat el curs amb 467 alumnes d'ESO

d'ESO. Enguany es continua amb una

una nova escola, situada provisional-

i 102 de Batxillerat. En total, el centre

aula amb una desena d'alumnes de 4t

ment al carrer Joan Fuster on hi ha uns

comenga amb 56 alumnes menys, cosa

d'ESO i, com a novetat, s'amplia amb

moduls prefabricats que ha instal-lat el

que facilita la tasca de I'equip docent.

una Aula Oberta per als nois i noies de

Departament d'Educacid de la Gene-

Aquesta disminucio en el nombre d'a-

3r d'ESO.

ralitat de Catalunya. El nou CEIP Ar-

lumnes es grades a

gentona ha comengat el curs amb 20

I'obertura de I'lES Dos-

alumnes de P3. La previsio es utilitzar

rius. Una de les nove-

aquestes aules provisionals durant tres

tats d'aquest curs a

cursos, el perfode necessari per dispo-

I'lES es I'ampliacio de

sar del CEIP definitiu. El CEIP Ar-

I'Aula Oberta amb una

gentona se suma al CEIP Francesc Bur-

nova classe per a 3r

niol, Les Fonts, Bernat de Riudemeia i

d'ESO. L'Ajuntament

Sant Miquel del Cros, que en total han

d'Argentona col-labora

comengat el curs amb 1.118 alumnes

amb aquesta iniciativa

des de P3 a sise de primaria. Aquesta

des de fa tres anys

xifra representa un 6,8% d'increment

quan I'lES va iniciar

respecte al curs 2006-2007, en concret

aquest

72 alumnes nous.

fomentar I'exit escolar

Per la seva banda, I'lES Argentona ha

entre els joves de 4t

servei

El retorn a I'escola son nervis, retrobaments amb els companys i professors, Ilibres nous i tornar a restablir els horaris, entre
molts altres aspectes. Tot per aconseguir que els futurs argentonins rebin una educacio que els formi com a persones i els doti
de coneixements per treballar en el futur. Argentona disposa de quatre centres d'educacio infantil i primaria, una liar d'infants
municipal i un institut d'estudis secundaris. En aquests
moments hi ha obert un proces de participacio per escollir el
terreny per a la construccio del cinque CEIP de la vila, que
ja te 20 alumnes que, de forma provisional, han iniciat el
curs de P3 en uns moduls prefabricats. Per parlar sobre I'inici del curs escolar i de les infraestructures actuals i de futur
d'Argentona, entrevistem en aquest reportatge el regidor

per

d'Educacio, Enrique Urena.

El cinque CEIP

Entrevista al regidor d'Educacio, Enric Urena
Quines son les novetats d'aquest curs?

d'infants Municipal?

r

Va anar molt be tenint en compte que

El 23 de jullol va tenir Hoc la primera

veins al Centre Parroquial que va

en concret 339 persones, van triar el

La principal novetat es el nou CEIP, que

sessio del Consell d'Urbanisme pro-

aplegar una cinquantena de ciuta-

Turo de Sant Sebastia. Aquest indret

ha comengat amb una aula de P3 amb

son 100 alumnes i el primer dia hi ha

gramada per I'equip de govern. Un

dans. Precisament en aquest mateix

va aconseguir 933 punts mentre que

20 alumnes. La seva ubicacio provisio

molt volum de pares, mares i familiars.

total de 40 persones hi van assistir per

indret es va portar a terme, el 7 d'oc-

les altres tres opcions van girar al vol-

nal es amb moduls condicionats per a la

Els 100 alumnes son en 7 aules: una de

debatre I'emplagament del nou cen

tubre, la votacio popular. Els argento-

tant dels 550 punts pero sense arribar

funcio que han de fer amb una aula de

lactants, quatre aules d'1 a 2 anys i dues

psicomotricitat, pati, menjador... L'apor-

aules de 2 a 3 anys. L'Ajuntament ha

tre d'educacio infantil i primaria de la

nins i argentonines que hi van anar,

als 600.

tacio de I'Ajuntament d'Argentona ha

aportat 20.000 euros amb nou mobiliari,

sobre la taula quatre propostes fer-

estat I'estructura del pati, el sorrall, I'es-

joguines i la zona d'ombra.

mes: la part alta de Can Barrau en un

calfaplats, armaris, nevera, vaixelles...

Tothom que ho va sol-licitar va aconse

solar de 7.600 metres quadrats, el

La previsio que tenim es d'estar-hi tres

guir plaga?

Forn d'en Guardia, situat a la part

cursos fins que no es decideixi la ubica

Nomes es van quedar 7 persones sense

baixa de Can Barrau i que disposa de

cio definitiva del nou CEIP i la directora

plaga pero eren de fora d'Argentona.

6.300 metres quadrats, Can Serra de

es la Gloria Garriga, que abans era mes-

El nombre d'alumnes inscrits als centres

vila. Al final de la reunio es van posar

Llado amb 7.400 metres quadrats i el

tra del CEIP Burniol.

de la vila ha pujat respecte a I'any pas-

Turo de Sant Sebastia, amb tambe

Al CEIP Sant Miquel del Cros s'ha ade-

7.400 metres quadrats.

quat I'espai de la cuina i s'ha millorat el

sat?
L'increment es de 72 alumnes mes, un

El proces de participacio per decidir

drenatge del pati. Tambe es va demanar

la futura ubicacio de la nova escola

suport al Consell Comarcal del Maresme

va continuar amb una segona sessio

per oferir un millor servei de menjador i

del Consell d'Urbanisme que es va
celebrar el 18 de setembre i una Jor
nada de treball el 30 de setembre.

m dim-^d

6,8% mes que en el darrer curs. Pel que
fa a LIES Argentona, aquest ha registrat

arreglat els accessos i al primer pis s'ha

baixes d'alumnes que han anat al nou

es va arribar a un acord.

fet una nova distribucio, amb que s'ha

IES de Dosrius.

Al CEIP Burniol s'ha fet una reforma,

aconseguit una nova aula de sise -ara

Des de I'Ajuntament d'Argentona com

ampliacio i millora de diferents espais.

amb tres Ifnies- i una aula de reforg.

esteu en contacte amb les AMPA i els

Aquesta diada va consistir en una

Per fer aquestes actuacions, el Depar

A les escoles Bernat de Riudemeia i Les

equips docents?

visita als quatre terrenys proposats per

tament d'Educacio ha aportat 60.000

Fonts s'han fet les tfpiques tasques de

Com a minim un cop al trimestre ens

veure in situ els avantatges i inconve-

euros i nosaltres 30.000 euros. En con

manteniment com reposar saulo als patis,

reunim o parlem amb pares, mares i res-

nients de cada indret i despres es va

cret s'ha fet I'ampliacio del menjador, la

pintura i revisio de les instal-lacions de

ponsables dels centres. Tambe es convo-

fer una presentacio amb teenies i

construccio d'una nova aula de psico

Hum i aigua, entre d'altres.

quen els Consell Municipals d'Educacio,

motricitat, ampliacio del porxo, s'ha

Com ha comengat el curs a la nova Liar

el darrer va ser el 20 de setembre.
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Informacio en directe

i de proximitat
L'Ajuntament d'Argentona disposa de dos mitjans de comunicacio municipals

sobre la seva programacio. Per fer-ho cal
trucar a Radio Argentona al 93 756 06

per mantenir els ciutadans informats sobre el que passa a la vila, per donar

24 o enviar un correu a radio@argentona.com. Radio Argentona, a la 104.6 de

informacio de serveis i tambe per entretenir grans i petits. Aquesta tasca de ser-

la FM, va comen^ar la nova temporada
el passat 17 de setembre amb dues nove-

vei la porten a terme un grup de professionals que cada dia fan possible les emis

tats importants en la programacio. D'una
banda, els serveis informatius oferiran un

sions de Radio Argentona i la publicacio del butlleti municipal Cap de Creus. En

informatiu setmanal els dissabtes i diumenges a les 12 i a les 19 h. L'objectiu es

aquest reportatge es presenta el funcionament de Radio Argentona i del Cap de

que els argentonins que no poden escoltar els informatius durant la setmana

Creus, dos mitjans molt arrelats al municipi tant per la seva bistoria com per ser

puguin fer-ho a traves d'aquest informa
tiu, que recollira el mes important de la

la seva proximitat al dia a dia dels argentonins.

setmana. L'altra novetat de la graella es
la tertulia polftica setmanal, que es fara
els divendres en que no hi hagi sessio

La revista municipal Cap de Creus es
bimensual i es reparteix cada dos mesos
a totes les cases del municipi. Se n'editen 3.900 exemplars tot i que hi ha la
intencio d'ampliar el tiratge per aconse10

guir arribar a tothom sense problemes.

plenaria, de 20 a 21 h. L'equip huma de

ARGENTONA V

102^6

La redaccio del butlletf esta for-

Radio Argentona esta format per dues
periodistes, dos locutors i un tecnic. A
banda, hi ha un gran nombre de
col-laboradors que sota la supervisio
dels professionals fan seccions o programes de radio que tracten dife

mada actualment per tres perio-

rents tematiques com el cine

distes que son les mateixes que

ma, diferents estils musicals,

fan possible els serveis informa-

I'educacio, la salut, les arts

tius de Radio Argentona i coordi-

esceniques o les sardanes.

nen altres aspectes de comunica
cio del consistori. La funcio de

El futur. Els mitjans de comuni

I'equip professional es explicar

cacio locals han d'adaptar-se

I'actualitat del municipi basant-

al ritme de la societat que esta

se en criteris professionals de

immersa en I'us de les noves

seleccio i tria de notfcies. La

tecnologies. En aquesta Ifnia,

revista Cap de Creus presenta

properament Radio Argentona

reportatges on s'aprofundeix

disposara d'una nova pagina

sobre I'actualitat de la vila pero

web on els ciutadans podran

tambe disposa de la seccio Coses

escoltar els programes o bai-

de la Vila on, en format mes

xar-se els informatius. D'altra
Els ciutadans, de forma particular, poden

banda, Argentona forma part del

ambits. Com a seccions fixes hi ha La

participar a la revista Cap de Creus a tra-

Consorci Digital Mataro-Maresme, que

Masia, on Llufs Serra "Morgan" -un dels

ves de la seccio Cartes dels Lectors. Aquf

disposa d'un canal public de televisio

col-laboradors- escriu sobre la historia i

es recullen els escrits dels ciutadans amb

que va comen^ar l'11 de setembre les

breu, es recullen informacions de tots els

la situacio actuals de les masies del

I'unic requisit que els documents han

seves emissions en prova. En aquest perf-

municipi. Tambe hi ha un seguit de

d'anar signats. Pel que fa a les entitats, la

ode de prova, pero, cal solucionar un

columnistes que tracten diferents temes

redaccio del Cap de Creus recull totes

tema basic com es la recepcio del sen-

des de la seva perspectiva professional.

les seves activitats ja sigui anunciant-les

yal. Argentona, igual que altres munici-

Tres professionals freelance treballen per

o recollint el balan^ un cop realitzades,

pis del Consorci, disposa de les anome-

fer possible la revista: una filologa cata-

sempre tenint en compte que el tanca-

nades "zones d'ombra", on el senyal no

lana que fa les tasques de correccio, un

ment de la revista es cada dos mesos. De

arriba. En aquest sentit s'esta estudiant la

creador audiovisual que fa les portades i

totes maneres, des de la redaccio del

possibilitat de solucionar aquest proble-

un dissenyador que realitza tot el proces

Cap de Creus i de Radio Argentona es

ma de forma conjunta amb els altres

de maquetacio.

convida totes les entitats a informar

municipis de la comarca.
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Empar
Bergon,

la primera jutgessa de pau
necessitat d'advocats, judicis i tot el que

Com afronta el nou carrec?

que la part mes "delicada" de la seva

Per mi es un repte que afronto amb ganes

feina son els judicis de faltes. Hi esta

representa. Jo tine el despatx obert a

i amb la il-lusio de ser la primera dona

tothom i els convido a venir-me a veure.

que es jutgessa a la vila. Tambe vull dir

d'acord?
Totalment, es quan tens mes responsabi-

que amb el secretari, en Llufs Vilalta, i

litat perque has d'emetre una sentencia.

Jo no tine les aptituds que tenia en Jaume

I'agent judicial, I'Albert Bolumar, for-

De totes maneres, cada vegada mes els

Arenas, que era un artista, les coses com

mem un bon equip, son molt bons pro

ciutadans interposen una denuncia i

siguin... Com diuen, "cada maestrillo

fessionals i m'assessoren sempre que ho

crec que s'hauria de recorrer mes sovint

tiene su librillo", jo procuro fer-ho d'una

necessito. El nostre professor va ser en

al Jutjat de Pau perque hi ha molts con-

forma molt familiar, intento coneixer la

Jaume Arenas, qui sempre ens orientava i

flictes que es poden resoldre sense

parella i que aquell dia es trobin como-

Com prepara els casaments?

ens donava consells, vam estar-hi

des i sigui una festa personal. Per

molt be i jo fare tot el possible per

aconseguir-ho m'entrevisto amb ells,

continuar estant be.

els faig preguntes personals, els dono

Quina formacio ha de tenir un

algun petit consell de coneixements

jutge/jutgessa?

que he adquirit en els 52 anys de casa-

En principi no ha de tenir carrera tot

da que porto i els escric unes ratlles

i que molta gent s'ho pensa. Jo soc

diferents per a cada parella per a la

mestressa de casa. Per formar-me en
la materia he fet molts cursos i semi-

cerimonia.
Deixant de banda el Jutjat de Pau, que

naris. Tambe vaig assistir a molts

li agrada fer en el seu temps Iliure?

judicis al Jutjat d'lnstancia num.1 de

M'agrada la natura i nedar. M'encanta

Mataro, on vaig aprendre molt i vaig

anar a la piscina sempre que la salut

rebre molta ajuda.

m'ho permet. Tambe vull millorar els

En I'entrevista que el Cap de Creus

meus coneixements d'informatica i

va realitzar a Jaume Arenas (num.

gaudir de la famflia, tant dels meus fills

89, juny 2007) es posava de manifest

com dels meus nets i el meu home.

Empar Bergon Gonzalez, de 72 anys, es la nova jutgessa de pau d'Argentona, la primera dona al capdavant d'aquest carrec conciliador i dialogant que busca el consens i la bona entesa en el dia a dia del municipi. Precisament una de les seves intencions
es aconseguir que el ciutada no recorri, en primer terme, a la via judicial i entri al seu despatx per intentar trobar una solucio
al conflicte sense necessitat de passar per advocats i judicis. La majoria dels problemes, segons Bergon, sorgeixen de la convivencia, pero en general Argentona es un poble tranquil. Empar Bergon, mare de dos fills i avia de quatre nets, afronta aquesta
nova etapa amb ganes, il-lusio i amb I'experiencia obtinguda en els 13 anys que ha estat jutgessa substituta de Jaume Arenas,
per ella el seu mestre. Precisament va ser durant I'homenatge a Jaume Arenas, el 14 de setembre, quan Bergon va saber que el
pie de I'Ajuntament d'Argentona I'havia triat per unanimitat per ser la nova jutgessa de pau d'Argentona.
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Internacional
tls carrers i places d'Argentona es van omplir de gom a gom durant la primera setmana d'agost amb motiu de la Festa Major
de Sant Domingo i la Fira Internacional de Ceramica i Terrissa. Les vendes del cantir d'enguany, la reproduccio d'un exemplar
realitzat I'any 1916 a Quart (Girones) per I'escultor noucentista Juli Marti, van ser similars a les registrades en edicions passades. Durant els dies de la Fira Internacional de Ceramica i Terrissa se'n van vendre 3.694 exemplars i despres el Museu del Cantir
n'ha venut 470. La tendencia dels darrers anys es un lleuger descens de les vendes durant els dies de festa pero un augment de
vendes durant tot I'any, sobretot per aquella gent que vol evitar cues.
Per la seva banda, els ceramistes i terrissaires van fer un balan^ for^a positiu sobre el volum de negoci i un any mes van felicitar I'organitzacio pels actes parallels com les exposicions, la Mostra de Cinema i Video sobre Ceramica i les activitats per apropar els mes petits al mon de la terrissa.
La programacio de la Festa Major va aconseguir arribar a ciutadans de totes les edats, i com sempre es una cita pels argentonins
pero tambe pels maresmencs que no han marxat de vacances. La pluja del darrer dia, el 6 d'agost, va obligar a traslladar les sardanes i les havaneres al Centre Parroquial, pero de totes maneres van gaudir d'una bona participacio, igual que la resta d'actes.
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Els audiovisuals del
Grup de Muntanya

que els desperfectes ocasionats estan en

fotografica dels 15 anys de vida de la

vies de solucio. Entre les actuacions pen

Colla de Diables d'Argentona. Un recull

dents hi ha la instal-lacio del pati de

de fotografies antigues i, tambe, un ampli

butaques i la construccio de la platafor-

reportatge dels Diables durant la Festa

tl Grup de Muntanya d'Argentona ha

ma del fossar. Segons les previsions de

Major d'aquest any, que va anar a carrec

preparat el segon Cicle d'Audiovisuals

I'Ajuntament, aquests dos treballs s'hau-

del Grup de Fotografia d'Argentona. Les

de Muntanya. El Cicle va comen^ar el

ran acabat al final d'aquest any. D'altra

imatges es van exposar als aparadors

divendres 5 d'octubre amb la conferen-

banda, manquen tots els elements d'es-

dels comer^os de la vila. La seccio local

cia i passi de diapositives El septimo sen-

cenotecnia com son el sostre acustic,

de Convergencia i Unio va ser de les pri-

tido, vivir entre 0 y 8.000 metros, a

tota la il-luminacio necessaria per un

meres a celebrar la Diada. Ho va fer el

carrec del gran alpinista austrfac Kurt

equipament cultural d'aquestes caracte-

dilluns 10 amb rom cremat i una canta-

Diemberger. El 9 de novembre es tenia

rfstiques, els elements sonors i el sistema

da d'havaneres a la plaga Nova abans

previst projectar Dones al Shisha, 2001.

de cortinatge. La previsio es que aquests

d'anar a fer I'ofrena al monument a

Aquelles que donaven color als seus

treballs es realitzin durant els dos pro

Rafael Casanova. Per la seva banda, Es-

somnis. Finalment, el 14 de desembre es

pers anys. De forma paral-lela es cons-

querra Republicana d'Argentona tambe

tancara el cicle amb la projeccio de

truira un aparcament subterrani a la

va organitzar activitats per la Diada. En

Travessa als Pirineus amb esqufs a I'hi-

pla^a Nova, un element indispensable

la seva ofrena floral, a banda de flors,

vern, un muntatge de Ramon Prat. Els

per atendre les necessitats dels futurs

tambe van oferir un cantir pie d'aigua de

dos primers audiovisuals s'han projectat

espectadors de la Sala aixf com per

la Font de Sant Domingo per recordar la

al Centre Rarroquial mentre que el darrer

potenciar el comer^ del municipi. En el

necessitat del pla de patrimoni. Despres

es podra veure al Salo de Pedra. D'altra

moment de tancar aquesta edicio es van

els republicans van organitzar un dinar a

banda, el Grup de Muntanya no ha atu-

coneixer les inversions que I'Estat espa-

la Font Picant que tambe pretenia reivin-

rat les seves sortides i el passat 16 de

nyol te previst realitzar al Maresme. El

dicar la revitalitzacio d'aquest espai. Pel

setembre en va fer una de ben especial,

pressupost general destinara 250.000

que fa als actes institucionals, a un quart

ja que tenia per objectiu netejar una part

euros a la Sala, I'unic equipament de la

de dotze del migdia, a la pla^a del Molf,

comarca que rebra un ajut directe.

va tenir Hoc la tradicional ofrena floral al

del bosc de la zona de Burriac. La vintena de socis del Grup de Muntanya es van

monument en honor a Rafael Casanova.

dividir en 4 grups per netejar diferents

A partir de les sis de la tarda, la pla^a

zones. El primer d'aquests grups es va

Nova va acollir tot un seguit d'activitats.

despla^ar cap a la zona de la Font del

Comen^ant pel taller de castellers a

Puput. La resta de grups van anar pel
Camf de Burriac, a la Font del Ferro i
tambe a la Font de les Oliveres. Els mun-

Tradicio i festa
durant la Diada

Aquesta mateixa colla va protagonitzar
posteriorment I'actuacio castellera, en
que tambe van participar els Castellers

tanyistes argentonins es van trobar amb
molta brutfcia i es per aixo que han deci-

carrec dels Capgrossos de Mataro.

/vgentona va comen^ar les activitats

d'Esparreguera com a colla convidada.

dit tornar a programar una segona sorti-

incloses en el programa d'actes de la

La Diada la va tancar la ballada de sar-

da per netejar el bosc.

Diada amb la inauguracio de I'exposicio

danes a carrec de la Cobla Rosaleda.

Dos anys mes

per la Sala
La instal-lacio de la plataforma del fos
sar, el pati de butaques, el sostre acustic,
el telo tallafocs i I'equipament de I'escenotecnia son els elements que manquen
per inaugurar la Sala i perque pugui
entrar en funcionament en el termini de
dos anys. De forma paral-lela, I'Ajun
tament te previst adjudicar les obres per
a la construccio d'un aparcament subte
rrani a la pla^a Nova. Les pluges del mes
d'agost van provocar goteres a la Sala
pero es va actuar amb rapidesa, de forma

COSES DE LA VILA
Arrenca el Canal
de TDT de Mataro
i el Baix Maresme

Festa Major de

Sant Miquel del Cros

I'actuacio del Grup de Country del
Centre Parroquial, el concert de la cantant argentonina Angela Suarez va posar
punt i final a la festa.
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L 11 de setembre d'enguany tambe va
ser un dia important per a les comunica-

Argentona tornara

cions al Maresme. A les 18 h de la tarda
el Consorci Digital Mataro-Maresme va

a tenir un vi propi

ser la primera televisio local publica de
Catalunya, despres de Barcelona Tele

La iniciativa I'han pres el comerciant de

visio, a emetre en tecnologia TDT. Ho
vi Xavi Abril i el propietari d'una vinya

fara en fase pilot d'acord amb I'autorit-

del poble, Miquel Pallarolas, que es van

zacio del Ministeri d'lndustria. Per la

coneixer a traves del programa De tots

seva arrencada la televisio publica del

colors de Radio Argentona. En Miquel,

Baix Maresme va tenir la col-laboracio

propietari de la vinya, venia el seu ra'fm

de la Corporacio Catalana de Radio i

a la Cooperativa d'Alella, ja que

Televisio. Hi van ser presents el president

Argentona pertany a la Denominacio

del Consorci i alcalde de Mataro, Joan

d'Origen (DO) d'aquesta poblacio.

Antoni Baron, el secretari general de

Despres de fer-se la proposta a traves de

Mitjans de Comunicacio, Albert Saez, i

la radio, en Miquel i en Xavi Abril van

la majoria d'alcaldes dels 13 municipis

comengar a estudiar les caracterfstiques

que participen en aquest nou canal.

de la vinya i el vi que, per cert, te dues

La festa dels grans

varietats molt reconegudes, la garnatxa i
el syrah. Pero I'any passat el vi no complia les expectatives i es va esperar a la

La residencia
d'Argentona tindra
mes places i un
centre de dia
La Generalitat de Catalunya destinara

11 passat 16 de setembre es va celebrar

collita d'aquest any. Segons els experts,

I'Homenatge a la Vellesa. Enguany els

la qualitat es molt bona. S'han collit

padrins han estat el matrimoni format

12.000 quilos de ratm i esta previst fer

per Amparo Bergon i Josep Llado.

una produccio reduTda, d'entre 6.000 i

Gairebe quatre-centes persones van

7.000 ampolles. Es tractara d'un vi negre

seguir aquest any els actes del 58e

de mitja crianga i que es podra comen-

Homenatge a la Vellesa. Les activitats

gar a repartir pel maig de I'any que ve. El

van comengar a dos quarts de 9 del matf

problema amb que es troben, pero, es el

amb una cercavila de gegants i nans.

nom. Ja que formant part de la

90.000 euros a la millora d'aquestes ins-

Posteriorment, va tenir Hoc la concentra-

Denominacio d'Origen d'Alella, el vi no

tal-lacions que gestiona la fundacio pri-

cio d'avis homenatjats a la plaga de

pot portar el nom d'Argentona. Per

vada La Nostra Liar Santa Anna. El

I'Esglesia. A les 9 del matf, es va celebrar

aquesta rao, Xavi Abril ha demanat la

govern catala destinara un total de

la Santa Missa a la Parroquia de Sant

col-laboracio dels argentonins per posar-

90.000 euros a I'ampliacio i la reforma

Julia, que va anar seguida d'un refrigeri a

li un nom al vi. Ja hi ha algunes propos-

de la residencia d'Argentona. El 28 d'a-

la plaga Nova. Despres dels parlaments i

tes: Cim d'Argent i Noir d'Argent.

gost el govern catala va destinar aquest
ajut a la fundacio privada La Nostra Liar
Santa Anna, que gestiona la residencia.
Aquests diners permetran incrementar
en dotze el nombre de places de resi
dencia i en dues les places de Mar resi
dencia. A mes, tambe es construira un
centre de dia de quinze places. Aquesta
subvencio forma part dels dos mi I ions
d'euros que el govern catala, a traves del
Departament d'Accio Social i Ciutadana,
destinara a quatre residencies d'avis
catalanes.
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Que esta passant? 100 dies deTxA a I'Ajuntament
^n aquestes rallies surtin a la Mum, fara mes de 100 dies que els nostres regidors
Grup Municipal Tots per Argentona

en

CL
3

Que esta passant amb les arques muni
cipals? Doncs que estan buides i el
poble endeutat. Perque, vilatans, els

son al govern amb la col-laboracio de QU. Per tant, cal que fern un balan^ i veiem que
esta passant. Que esta passant a I'Ajuntament? Doncs que les diffcils condicions de treball dels regidors, funcionaris i empleats en general, i que es tcansmetien en el dia a
dia al poble, en forma de tensions, inoperancia, retard en les gestions, etc., estan canviant. Es nota un ambient mes distes, amb mes harmonia. Les mancances de mitjans o
d'organitzacio, motivades per molts anys d'inercia i de fer les coses "com sempre", se
superen amb idees, hores de feina i amb la voluntat de treballar pel poble.
Que esta passant amb les arques municipals? Doncs que estan buides i el poble endeu
tat. Perque, vilatans, els numeros dels Ilibres oficials no enganyen a ningu, ni perme
ten interpretacions interessades. Te'ls miris com te'ls miris, diuen el mateix: Fa vuit anys
I'Ajuntament tenia superavit, i ara tenim un deute tan gran com el pressupost munici
pal anual. Que esta passant a la coalicio? Per part de TxA estem satisfets de la bona

numeros dels Ilibres oficials no engan-

predisposicio que ha mostrat CiU, des del principi, a collaborar, aportant experiencia
de govern i d'oposicio. Malgrat les petites diferencies, I'afany de millorar el poble ens

yen a ningu, ni permeten interpreta-

uneix i fa que treballem en equip units i amb solidesa. No som dos grups polftics, som:
un equip de govern! Que esta passant, a TxA? Doncs estem preparant una assemblea

cions interessades

per finals d'octubre perque els nostres regidors us puguin explicar directament el que
s'han trobat, que estan fent, i que es el que volem fer. La convocatoria arribara a les
vostres liars. Estem units i prenem les decisions per consens. Per allo que no tinguem
clar, consultem, preguntem i decidim, per aixo ja estan funcionant els consells de regidoria. Per allo que tenim molt clar, perque estava en el programa electoral, i per aixo
hem guanyat les eleccions, no cal fer cap consulta (com el parquing a la pla^a Nova).
Que passara? No ho sabem del cert, pero amb I'ajuda de tots anirem: fent poble; i
mi I lorant Argentona. Per aixo una vegada mes demanem la participacio de tots els vila
tans. Perque TxA no ha de ser nomes la gent que ha treballat i treballa directament en
el projecteTxA, haurfem de ser TOTS ELS ARGENTONINS.
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Pressupost 2008
/\ra, passats ja els primers cent dies del nou govern municipal de TxA i CiU, la valoracio
Grup Municipal de Convergencia
i Unio(CiU)

que en fern des del Grup Municipal de CiU referint-nos al treball en equip de les dues formacions del govern es molt positiva. Respecte a I'accio de govern, ara comen^a I'hora de
la veritat amb la redaccio dels pressupostos per a I'any 2008, els primers que seran redactats i gestionats per aquest equip de govern. Parlar de pressupost no es parlar nomes de
diners, els pressupostos son tota una declaracio d'intencions de cap on vol anar la gestio
municipal el proper any, pero a I'Ajuntament no hi ha una maquina de fer diners, els diners

Equilibrar ingressos i despeses i encertar

del pressupost han de sortir de les aportacions de I'Estat i la Generalitat, de les subvencions
i dels impostos i taxes municipals. Equilibrar ingressos i despeses i encertar destinar els

destinar els recursos alia on siguin mes
necessaris es el que fa que una accio de

recursos alia on siguin mes necessaris es el que fa que una accio de govern sigui o no
correcta. El fet de decidir on van els recursos i la pressio fiscal sobre els vilatans en allo
que es competencia municipal depen del taranna dels polftics que formen un equip de

govern sigui o no correcta

govern i per tant es el que diferencia unes formacions polftiques d'altres. Actuar noblement
i gestionar pensant en el futur i no nomes en les conveniencies partidistes tambe hauria de
ser una practica habitual dels polftics que estem al govern. Vull recordar que quan fa vuit
anys varen entrar al govern I'Entesa-PSC van trobar un Ajuntament sanejat i amb capacitat d'endeutament per poder govemar amb comoditat. L'equip sortint CiU i ERC podia
haver encertat mes o menys les seves inversions (IES, CAP, Deixalleria, Museu...), pero
sempre pensant a no hipotecar les possibles actuacions que necessariament haurien de
desenvolupar-se els propers anys. Malauradament no podem dir que I'actuacio del govern
que hem patit els ultims vuit anys hagi estat la mateixa, la capacitat d'endeutament que
ens ha deixat es nul-la, tota la capacitat d'endeutament que varen trobar I'han malbaratada en un pou mal acabat que es diu la Sala. I die mal acabat perque per poder acabar la
Sala encara caldran 3.000.000 € i diguin el que diguin no han deixat ni recursos ni capa
citat d'endeutament suficient per cobrir aquesta despesa. I el que es pitjor, que equipaments tan necessaris com poden ser: un casal per a la gent gran, un casal de joves, un nou
mercat municipal o un aparcament soterrat, que amb una despesa mes racional aplicada
a la Sala es podrien haver tirat endavant, no s'han pogut dur a terme. Pero constatar els fets
no es cap excusa, i tant a CiU com a I'equip de govern duem les piles ben carregades i
afrontem els propers quatre anys amb la seguretat que capgirarem la situacio, amb mes
dificultats de les previstes, pero la capgirarem.
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Sospitosos habituals (I)
V,/uan vostes llegeixin aquestes ratlles ja s'haura, possiblement, celebrat un referen

u
Entesa pA^^rgentona (L'Entesa)
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dum que el govern deTots per Argentona i GU s'han tret de la maniga com un prestidigitador. L'Entesa esta a favor de la participacio ciutadana i I'exemple es visible.
Quan governava va impulsar les comissions de participacio en les regidories, va crear
el COMCA i la Reunio de Poble i va impulsar consultes populars com la de la Sala i
la Font Picant. La veu del poble ha de tenir el maxim de pes possible pero s'han d'or-

Aixi podrem creure'ns que algunes ini

questrar i regular els mecanismes per fer-ho de la manera mes rigorosa possible. No
establir unes regies del joe pot fer que, la tan anomenada participacio popular que

ciatives d'aquest govern son maldestres

impulsa I'actual equip de govern, es converteixi en una farsa i en una manipulacio
que acabara per no incentivar aquests processos. Tot aixo ens provoca preguntes que
necessiten resposta urgent. Aixi podrem creure'ns que algunes iniciatives d'aquest
govern son maldestres per ignorancia i no per mala fe i foscos interessos.

per ignorancia i no per mala fe i foscos
interessos. Per que el consens que hi

Per que el consens que hi havia entre tots els grups de I'anterior legislatura en I'eleccio del terreny ara s'ha trencat sense cap explicacio dels que han canviat d'opinio?

havia entre tots els grups de I'anterior

Per que es munta a corre-cuita tot un proces quan el temps, en paraules de regidors
del govern, no es important perque els infants estaran en barracons igualment? Per

legislatura en I'eleccio del terreny ara

que ens provoca neguit que en la pretesa visita informativa els teenies no poguessin
contestar preguntes dels assistents? Per que diuen que I'economia de I'Ajuntament

s'ha trencat sense cap explicacio dels

esta malmesa pero que no importa en aquest tema quan proposen dues opcions que
son terrenys privats? Es polfticament correcte que un dels terrenys que I'Ajuntament

que han canviat d'opinio?

proposa sigui copropietat d'un soci de dos membres de I'equip de govern que son
marit i muller? Per que no s'explica quan es parla del repartiment geografic dels equipaments educatius que I'opcio del Turo de Sant Sebastia esta a tocar de la futura escola i institut del Collell? Per que I'oposicio polftica de I'Ajuntament no ha estat convidada a participar en aquest proces? Per que TV Argentona -que durant anys ha donat
veu a les diferents tendencies polftiques- ara nomes la dona a I'equip de govern? I per
que, quan se li pregunta per alguna rao, contesta que "ara manen els seus"?
Continuara.
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El desprestigi de la Participacio Ciutadana
La pretensio d'aquest article es reflexionar sobre el proces endegat per I'equip de
govern per determinar la ubicacio de la nova escola, proces que al nostre parer ha
estat molt mal portat, tant que pot generar desconfian^a en la ciutadania a mes del

Grup Municipal del Rartit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

desprestigi d'una practica que ens ha de fer millorar democraticament. Aixo es aixi
per dues raons, la primera es que molta gent no ha entes per que se la crida a votar
per a una cosa que es responsabilitat del govern, i I'altra perque no ha estat prou
transparent.
Pel que fa a la primera, els ciutadans no podem entendre que se'ns delegui la res

Els ciutadans no podem entendre que

ponsabilitat de decidir, en aquest cas la delegacio de funcions es una greu irres-

se'ns delegui la responsabilitat de deci

ponsabilitat, sobretot quan en mig del proces tant I'alcalde com el primer tinent
d'alcalde ens han fet saber que nomes ens consultarien quan els convingues.

dir, en aquest cas la delegacio de fun

Pel que fa a la transparencia, malgrat els esfor^os de ser-ho, es impossible amb la
suficiencia necessaria quan el temps del proces participatiu es limitat. Una de les

cions es una greu irresponsabilitat,

caracteristiques dels processos participatius ben fets es que son lents, perque doni
temps d'entendre exactament que s'esta fent i es puguin contrastar moltes informa-

sobretot quan en mig del proces tant

cions, en participacio la lentitud es positiva i garanteix, si el proces s'ha fet correctament, que la decisio final es fa amb el maxim rigor. En aquest cas, s'hauria d'ha-

I'alcalde com el primer tinent d'alcalde

ver discutit d'ensenyament, d'urbanisme, de medi ambient, etc., disciplines totes
for^a complicades ni que sigui per la terminologia que utilitzen i per la quantitat de

ens han fet saber que nomes ens con

legislacio que arrosseguen. Aixi, una intervencio d'algun ciutada a I'estil de "...i si
fessim..." resposta amb la seguretat (real o no) d'un expert amb un "...no es possi
ble perque la legislacio diu..." es creTble pel ciutada nomes en funcio de la confian^a que li mereix I'interlocutor, si a mes aquest es politic, la desconfian^a pot ser
extrema si no es de la mateixa tendencia, per tant aqui tenim la primera clau de la
falta de transparencia, la d'haver-se de refiar del que et diuen els "experts".

sultarien quan els convingues
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El corner^, una assignatura pendent
tn una economia de mercat el primer dret que tenim com a consumidors es "no comCrup Municipal Esquerra Republicana
de Catalunya,

prar". El segon dret que tenim es decidir on comprar. I una bona part dels habitants
d'Argentona hem decidit comprar a d'altres indrets. Un estudi sobre els habits de compra
dels argentonins i argentonines, fet per I'Ajuntament al final del 2005, aixf ho demostrava.
Es tracta d'un dels pobles amb mes fugues comercials de Catalunya amb un 50% de les

El model comercial d'Argentona, per

compres dels productes d'alimentacio i un 70% de les de productes quotidians de no ali-

tant, no es util a molts de nosaltres i no

diaria, buscant millors preus, major comoditat i mes varietat.

satisfa moltes de les necessitats basiques

tes de les necessitats basiques que tenim. L'Ajuntament te I'obligacio, davant d'aquesta rea

mentacio. Comprem fora, segons I'esmentat estudi i confirmat per la nostra experiencia
El model comercial d'Argentona, per tant, no es util a molts de nosaltres i no satisfa mol
litat, de buscar-hi solucions a traves d'una planificacio comercial adequada. Segons
que tenim. L'Ajuntament te I'obligacio,

Esquerra, aquest model hauria de tenir com a objectiu que la majoria de nosaltres poguessim fer totes les nostres compres quotidianes a Argentona. S'hauria de fomentar la implan-

davant d'aquesta realitat, de buscar-hi

tacio d'un major nombre de botigues que aportessin major diversitat i varietat a I'oferta

solucions a traves d'una planificacio

cat de mitjana dimensio i un nou mercat municipal. Aquesta unitat, dotada d'aparcament

comercial adequada

els consumidors i consumidores exigim. Finalment, s'hauria de desenvolupar una polftica

comercial existent. S'hauria de promoure una unitat comercial que integres un supermeri de serveis comuns, donaria resposta a la recerca de millors preus, comoditat i varietat que
d'urbanisme comercial que fes possible aquest desenvolupament comercial dins de la
trama urbana. No es tracta d'un model experimental ja que des de fa temps esta funcionant amb exit a moltes poblacions catalanes.
Per Esquerra aquest model es el que permet donar resposta eficag a la realitat diaria dels
compradors i compradores argentonins, garanteix una millor qualitat de vida, fomenta una
vila mes dinamica, es mes just socialment i es mes respectuos amb el nostre entorn. Els
argentonins i argentonines necessitem un govern que aporti respostes urgents i atrevides
per solucionar un deficit que ja fa massa temps que patim.
18

Les responsabilitats del govern
Ja hem tornat de vacances i estem immersos en pie en el nou curs polftic. Els nanos
Grup Municipal del Rartit Popular (PP)

han tornat a les escoles i hem deixat enrere el descans estiuenc. S'han repres els
plens i la plena activitat municipal. Les darreres eleccions municipals han quedat
oblidades i es la veritable hora de posar fil a I'agulla, es a dir, es I'hora de governar.
I governar vol dir prendre decisions i encertar i errar. I des del PP d'Argentona estem

Les coses no es poden posar en mans

veient amb certa preocupacio com aquest equip de govern, que ara fa tot just un any
encap^alava manifestacions per la vila reclamant dialeg a I'equip de I'Entesa, esta

del poble. El poble ja va votar a les elec-

utilitzant aquest pretes dialeg com a coartada per no prendre decisions.
M'explicare: S'estan creant comissions de tota mena, s'estan deixant anar idees de

cions. I qui governa no es el poble. Es

tota mena i s'esta venent la idea que tot es consulta al poble. Es va consultar, per cert,
la celebracio del Rebrot? I es cert que en certa manera s'esta fent (nomes quan els

I'equip de govern. Argentona no es una

interessa), pero I'alcalde i el seu equip de govern son els encarregats de prendre
decisions. Les coses no es poden posar en mans del poble. El poble ja va votar a les

assemblea

eleccions. I qui governa no es el poble. Es I'equip de govern. Argentona no es una
assemblea.
Governar es solucionar la reiterada aparicio de fongs a les instal-lacions dels vestidors del pavello, governar es millorar el servei de recollida de brossa, governar es
millorar la mobilitat pel centre de la vila, governar es decidir a on va la nova escola
sense endarrerir la decisio per no se sap quins interessos, governar es rebutjar les
actituds vandaliques de determinades concentracions, etc. Des del grup municipal
PP estem per la tasca d'ajudar a governar i a fer una vila millor. La resta no ens inte
ressa.

El populisme, una altra forma de democracia

U

/\ mi sempre m'havien dit que la democracia es trobava fonamentada en la Iliure
eleccio de representants de tots els vilatans i vilatanes, es a dir, que tothom vota qui vol
que el representi. Doncs ara sembla que aixo no es suficient, ara perTxA cada regido-

Crup Municipa^Agriipaci^ Atgentona (Agr.Ar.)
Agr.Ar.^^

ria ha de tenir uns altres representants de totes les entitats del poble.
AixoTxA ho anomena Democracia 2.O, quan en realitat el que estan fent es una burla

CL

de la democracia i dels vilatans, una dilucio de la representacio sortida de les urnes.
La realitat de tot aixo es una altra, es aconseguir eludir la seva responsabilitat coneixe-

Em fan gracia quan parlen de presa de

dors de la seva manca de preparacio, es aconseguir compartir els seus errors, la manca
de saber governar i prendre decisions. Tot aixo te un bon principi d'il-lusio, pero el des-

decisions per consens, quan han estat

b

encant arriba quan els resultats no son vinculants, quan les impugnacions els fan inviaincapa^os de governar sols, i han supli

bles, quan els vilatans es senten utilitzats.
Em fan gracia quan parlen de presa de decisions per consens, quan han estat incapa^os de governar sols, i han suplicat a CiU per obtenir majoria, i quan s'han adonat que

cat a CiU per obtenir majoria, i quan

estaven tornant al 9 contra 8, busquen Esquerra, el PP, o qui sigui. Rarlen de pressupostos participatius amb una facilitat i irresponsabilitat admirable; perque clar, una

s'han adonat que estaven tornant al 9

vegada han signat un programa amb CiU (despres de les eleccions), ^em poden contestar quin pressupost tindria prioritat, si el que va destinat a realitzar el programa sig

contra 8, busquen Esquerra, el PP, o qui

nat, o el que surti de la majoria participativa, pero no vinculant?
Per acabar posarem un exemple, en el seguiment del desenvolupament de la millora

sigui. Parlen de pressupostos participa

del barri del Cros, I'alcalde designa els cine representants entre tots els grups munici
pals; doncs be, amb el criteri deTxA i CiU de consens i participacio decideixen unila-

tius amb una facilitat i irresponsabilitat

teralment que seran TRES DE L'EQUIP DE GOVERN, UN TECNIC (sota les ordres de
I'equip de govern) i UN REPRESENTANT ENTRE TOTS ELS PARTITS DE L'OPOSICIO.

admirable

Penso que amb aixo queda ben clar el respecte que te aquest equip de govern per la
seva doctrina.
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Guia del contribuent
L'Organisme de Gestio Tributaria (ORGT) de la Diputacio
de Barcelona, per delegacio de I'Ajuntament d'Argentona,
presenta els impostos per saber concretament quins us
afecten en el vostre cas. Per a mes comoditat, els podeu
domiciliar. Per qualsevol dubte podeu trucar al telefon
gratuTt 900 720 814 en horari de matf i tarda -divendres
de 8 a 14 h- o entrar al web: www.orgt.diba.cat.
Que he de pagar i quan? (els dos propers mesos)
Impost sobre bens immobles rustics3/9 - 5/11
Impost sobre activitats economiques3/9 - 5/11
Taxa recollida escombraries
(no domiciliat) .3/9-5/11
Taxa recollida escombraries
(2a fraccio domiciliat)2/11
Impost sobre bens immobles urbans

Concurs de receptes

del mercata la taula
La Dlputacld de Barcelona, en coMaboracId amb el teu ajuntament,
organltza un concurs de culna perqut hi partlclpls amb la teva mlllor recepta.
Els plats guanyadors rebran un trofeu commemoratlu I es publlcaran en un Illbre que es repartlr*
de franc als mercats municipals. Informa-te'n al teu mercat habitual I participa-hl!
www.diba.cat/delmercatalataula

(4a fraccio domiciliat)3/12
ia ctmerf, fen uu ben equip
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Patchwork i catala

tn

O

U

tl 27 de setembre van comen^ar els
cursos de catala organitzats per I'entitat

continuar amb una visita guiada al

son gratufts per a totes les entitats. La for

Museu del Cantir i un concert a la tarda

macio es realitzara dues vegades, ja que

on el gimnas de I'lES es va omplir de

hi ha un Ifmit de places per a cada grup.

gom a gom.

Dones Dinamiques. Els cursos, impartits

setembre. El segon grup comen^ara la for

a la Velcro per Maria Planas, aborden la
historia, la literatura i la llengua. L'altra
proposta es un curs de patchwork ('labor
de retails') a carrec de Nuria Madurell.
Aquest curs ha comen^at al mes d'octu-

El primer grup, amb 8 entitats inscrites, va
comen^ar la formacio el divendres 28 de
macio al gener de I'any 2008.

Les entitats a
Internet

bre i te Hoc els dilluns o dimarts de 19 a
21 h al carrer Angel Guimera numero

Arriba l'escarabat
morrut

14. Per a totes les classes es necessari ser
soci/socia de Dones Dinamiques d'Ar-

tl morrut de les palmeres es un insecte

gentona. Tambe al mes de setembre, el

de I'ordre dels coleopters que produeix

Salo de Pedra va acollir una exposicio

danys importants a les palmeres i recent-

amb els treballs de patchwork de les

ment s'ha detectat a la vila. En concret hi

alumnes.

ha palmeres afectades al carrer Josep
L Ajuntament d'Argentona ha engegat

Intercanvi musical
20

Soler, a Baro de Viver i al passatge Ga-

un portal d'entitats perque aquestes

Ilifa Ballot. Es diffcil detectar la presencia

puguin disposar gratuYtament d'un web

de la plaga en els seus atacs inicials. La

propi. En un curs de formacio els mem-

caiguda de fulles i la presencia de ca-

bres de les entitats han apres com tractar

polls al punt d'insercio de les fulles son

tl regidor de Cultura, Ferran Armengol,

les imatges per poder-les penjar al seu

els primers sfmptomes de la presencia de

el regidor d'Educacio, Enrique Ureha, i

web aixf com crear seccions i dotar-les de

la plaga. En poques setmanes, la practi-

la regidora de Festes i Joventut, Mfriam

continguts. Tota una experiencia per

ca totalitat de la corona es veu afectada,

Agama, van rebre els alumnes i profes

aconseguir aquesta eina de comunicacio

i origina la mort de la palmera. En el cas

sors de I'lES A Sangrina d'A Guarda

que es pot actualitzar sempre que es vul-

de la palmera datilera tambe es registren

(Pontevedra) i altres joves que formen

gui amb les activitats, tallers i propostes

atacs a la base dels troncs. Com a mesu-

part de la banda de musica d'aquesta

de cada associacio. L'objectiu: arribar al

res preventives cal aplicar els tracta-

poblacio gallega. Els estudiants han estat

ciutada per un dels canals de comunica

ments qufmics sobre Lull de la palmera i

obsequiats amb diferents regals de cera-

cio mes utilitzats avui en dia. El Portal de

les ferides de poda. Aquesta operacio es

mica i tambe s'han endut el cantir de

les Entitats d'Argentona s'ha creat per

molt recomanable en zones properes als
focus de la plaga. Davant de qualsevol

I'any. Aquest intercanvi finalitzara a

donar a coneixer I'abast del teixit associa-

Catalunya ja que els argentonins ja van

tiu de la vila, per oferir i intercanviar

dubte cal trucar al Servei de Sanitat

visitar la poblacio gallega en el darrer

recursos teenies i d'informacio entre les

Vegetal al 93 409 20 90 o a I'Ajuntament

curs. Despres de I'acte institucional, es

entitats, per afavorir que aquestes utilitzin

al 93 797 49 00.

va celebrar un esmorzar i professors van

les noves tecnologies de la informacio

canviar impressions amb els regidors del

(TIC) i per crear un espai de relacio entre

consistori sobre diferents aspectes com

les entitats de la vila aixf com entre aques

la musica, I'idioma, I'educacio, la cultu

tes i I'Ajuntament. La formacio i I'allotja-

ra i els esports. Despres la Jornada va

ment dels webs en aquest portal "mare"

A tots els nascuts

I'any 1957
Si aquest any fas o has fet 50 anys,
anima't a celebrar-ho!
A nosaltres ens ha unit aquesta idea
i hem organitzat una trobada amb
l'objectiu de compartir aquest aniversari. Farem un sopar amb ball
inclos el proper divendres 16 de
novembre a les 21.30 h a Can
Baladia. Per a mes informacio:
Maria Dolors Collet 686 744 202
Us hi esperem!

Plans

COSES DE LA VILA
Nou president
blaugrana
La Penya Barcelonista d'Argentona te

CD
CD

tnptics, punts de Ilibre, ventalls i cintes

CD

per penjar-se els telefons mobils. La 27a

en

edicio de la Fira de Calella i I'Alt
Maresme girava al voltant d'Asia. Les pro-

Rosa Vila

postes ludiques eren diverses, pero des de
I'Ajuntament d'Argentona es valora com

relleu de Joan Serra despres de 7 anys en

un bon aparador per donar informacio i

el carrec. La dimissio i el nomenament

captar futurs visitants. Des del Servei de

Estareu d'acord amb mi que es mes facil ser

del nou president es van realitzar el 22

Promocio Econdmica de I'Ajuntament es

animal que huma, i que el nostre llenguat-

de juliol en una assemblea de socis.

va instal-lar una parada amb material pro-

ge, massa sovint, no serveix per comunicar

Durant els darrers 7 anys, Joan Serra ha

mocional per als visitants. Les informado-

sino per confondre. En canvi els animals no

viscut des de I'era Gaspart fins ara, amb

res fan un bon balan^ pel que fa al nom-

menteixen, maxim enganyen, es camuflen,

el president Laporta. Ha estat al capda-

bre de visites rebudes i creuen que molts

pero nomes pel perill de ser caqats.

vant de la penya en les epoques de Van

ciutadans visitaran Argentona.

He vist, en unes vacances reveladores, I'e-

Gaal i ara, amb Frank Rijkaard, es quan

lefanta mare enfadada davant d'un animal

mes ha gaudit del seu carrec. Pero Joan

mort per uns lleons i com aquests, a mig

Serra tenia ganes de gaudir de la penya

menjar, desapareixien de I'escena literal-

seva banda, Xevi Garcia agafa les regnes
de la presidencia amb molta il-lusio i

La trepitjada

ment amb la cua entre cames mentre els

del raVm

el respecte als iguals com les jerarquies del

voltors esperaven el seu torn, i he entes tant
poder mes primitiu.

moltes ganes de treballar.

Argentona es
promociona

a Calella

tls Amies de la Vinya i el Vi van organit-

He vist com un gran nombre de zebres

zar, el 8 de setembre, la trepitjada de

podien menjar amb tota la tranquil-litat del

raim a Can Serra del Puig. Enguany, pero,

mon perque unes altres vigilaven que no

la verema s'ha avan^at i no es va poder

vingues cap depredador, i he entes la bona

veure com es tallava el raim de la parra.

organitzacio social.

Per aquesta rao, els organitzadors estaven

He vist grups de tres o quatre bufals solita-

preocupats per I'acollida que tindria I'ac-

ris, apartats de la manada per veils, inutils

tivitat. Finalment, pero, va ser tot un exit:

o malalts i he pensat que aixd s'ho havien

hi van participar una trentena de nens i

copiat dels humans.

de la Fira de Calella i I'Alt Maresme, que

nenes. Aquesta activitat persegueix, jus-

He vist uns petits primats com em miraven

es va celebrar del 21 al 24 de setembre.

tament, l'objectiu que els mes menuts

fit a fit sense saber si exactament jo era

/vrgentona va participaren la27aedicio

L'objectiu es donar-se a coneixer per cap-

coneguin tot el proces d'elaboracio del

superior o inferior a ells pel sol fet de no ser

tar futurs visitants. A traves d'una parada,

vi. Aquesta entitat va recuperar la verema

capaq de saltar per les branques i humil-

es va donar infbrmacio diversa sobre el

i tot els processos que comporta I'elabo-

ment m'he hagut d'empassar que jo tan

municipi. Els visitants preguntaven sobre

racio del vi ara fa 4 anys.

sols soc fruit d'una determinada evolucio

aspectes diversos com el Museu del

que ni he gestionat.

Cantir, les rutes per descobrir I'entorn

Simples rutines, si voleu, pero que son la

natural de la vila o pels productes tfpics
del municipi. Des de Promocio Economica s'ha donat informacio diversa com

U

Bestiari

nou president. Xevi Garcia ha agafat el

com a soci i no com a president. Per la

O

base de la xarxa atrbfica natural: Els carnf-

Tardor Literaria

vors controlen els grans herbfvors perque no
acabin menjant-se tota la vegetacio i els

A les 20 h, al Salo de Pedra

herbfvors controlen la sabana a fi que no es
converteixi en un bosc intransitable.

19d'octubre:
Les amnesies de Deu, de Joan
..... Daniel Bezsonoff ,,?

Rutines que han fet que tomes a la rutina
del meu poble amb una certa tendencia a
la comparacio d'habits i comportaments

26d'octubre:

socials amb els de la meva especie, pero

El pont dels jueus, de Martf

ara conscient que, el que a la sabana es

Gironell

produeix de manera natural, al nostre habi
tat necessita un control racional si no

9 de novembre:
La gran concubina d'Amon, .

volem que es converteixi en una jungla, ja
que tot i que els humans som els unics que

d'Albert Salvado

podem trencar I'equilibri natural, tambe
16 de novembre:

^ ;v? ^

Tigres, de Gabriel Janer Manila

^

som nosaltres que, intencionadament,
podem buscar-lo. Qui i com ho fern es el
gran tema.
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u
d'un animal depredador i a continuacio
la seva presa. Entre molts altres contin-

o

guts, I'apartat de natura ha exposat qui-

c

nes son les especies mes importants a la
vila com el pi pinyer i I'alzina. Bassa
explica que a Argentona disposem de
dues joies com son "el roure africa, que
es pot veure a la brolla de I'Abril, i I'aloc". Aquesta darrera especie, I'aloc
(Vitex agnus-castus), es una planta medi
Via romana de Parpers (Argentona).

cinal que te moltes propietats com la de
potenciar el desig sexual, es un poliovu-

Argentona en

profunditat

lador i para el proces d'alletament maternofilial. Pero sobre aquesta planta tambe
parla la historia i precisament en un sentit contrari. Segons documents trobats, a
I'epoca medieval els homes preparaven
infusions d'aloc abans de marxar a les
croades per treure el desig sexual a les
seves dones. Els alumnes tambe han ano-

LI Centre d'Estudis Argentonins Jaume

22

se. En total han estat 10 hores de classe,

tat que el 60% del terme municipal

Clavell i I'entitat Natura han trebailat tot

el temps necessari per donar els conei-

d'Argentona es bosc, el 20% es zona

un any per reeditar aquest curs, que es

xements i eines necessaries perque els

agrfcola i el 10% es zona urbana i indus

va fer per primera vegada ara fa 10 anys.

alumnes puguin continuar pel seu comp-

trial. En canvi, I'any 1940 la vila tenia un

Aleshores van ser el Museu del Cantir i

te aprofundint en el coneixement

30% de bosc, un 60% era agrfcola i un

Natura els qui van preparar les sessions.

d'Argentona. Un dels membres de I'enti

10% era per la zona habitada.

Enguany les classes teoriques han anat a

tat Natura, Oriol Bassa, explica que "es

En els ambits historic i arqueologic s'ha

carrec de membres de I'entitat Natura,

tracta de donar una base amplia dels

explicat quins son els primers documents

del Centre d'Estudis Argentonins i de la

dos vessants, el natural i I'historic, per

on apareix el nom d'Argentona, com es

Federacio d'ADF del Maresme. Els pro

despres programar dos cursos separats

vivia a la vila a I'epoca medieval, les

fessors han estat I'historiador Enric

per poder especialitzar-se". En aquesta

diferents masies que existien i existeixen,

Subina, I'enginyer forestal i naturalista

Ifnia, i despres de veure I'exit d'aquesta

i els diferents creixements del nucli urba.

Oriol Bassa, el guarda forestal i natura

convocatoria, els organitzadors volen

Tambe s'ha analitzat I'epoca dels ibers i

lista Pep Rannon, I'arqueoleg i professor

programar un curs d'historia per I'any

dels romans, aixf com les restes arqueo-

David Farell aixf com autors de diverses

2008 i un de natura per I'any 2009 o

logiques trobades a Can Doro.

guies d'itineraris de natura, patrimoni
historic i ambiental d'Argentona i el

viceversa.
El 25% dels alumnes d'aquest curs d'in-

Maresme. Les classes s'han organitzat en

troduccio eren mestres i professors dels

5 sessions, els dimecres 13, 20 i 27 de

centres educatius de la vila, un 50% eren

setembre, el dijous 4 d'octubre i el dis-

argentonins "de tota la vida" i el 25%

sabte 20 d'octubre. Aquest darrer dia

restant eren ciutadans d'altres indrets. En

estava previst fer una sortida de camp

total hi havia 41 alumnes amb una mit-

consistent en una caminada pels boscos

jana d'edat dels 30 als 40 anys. Les clas

i brolles de la vila per coneixer la vege-

ses han estat participatives i amb un alt

tacio, la fauna i el paisatge, aixf com ele

grau visual perque els professors havien

ments arqueologics i histories d'interes.

preparat material audiovisual per com-

Era I'oportunitat de veure sobre el

plementar les explicacions. Aixf doncs,

terreny la teoria que s'havia apres a clas-

els alumnes han pogut veure una imatge

L'aloc te moltes propietats.

El Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell, I'entitat Natura i la Federacio d'ADF del Maresme han organitzat un curs sobre la
historia, la natura i el paisatge d'Argentona. El curs, obert a tothom, s'ha organitzat en cine sessions que han tractat diferents aspectes del municipi sempre tenint en compte els canvis que s'han produit durant la historia, des dels temps antics fins a I'actualitat. La
fauna, els espais naturals, el medi ffsic i la vegetacio, I'arqueologia i temes sociologies s'han tractat en les cine sessions, conduides
per diferents experts en aquestes arees. Els alumnes, un total de 41, han finalitzat el curs amb una sortida per veure sobre el terreny
els coneixements adquirits.

(X)

Noranta anys de
Pastorets a Argentona

GJ
U

o

L origen dels Pastorets a Argentona
s'emmarca en un moment convuls de la
historia, just despres de la Setmana
Tragica, quan la moral social no passava
pels seus millors moments. Va ser llavors
quan el mossen Pius Pallas va arribar a
la vila. Era un home de caracter obert i
entusiasta de la cultura que va introduirse al P^tronat Obrer de Sant Isidre, des
d'on va comen^ar a treballar per I'educacio dels infants a traves del que ell
considerava "eines culturals": la musica
i el teatre. Va crear la primera banda de
musica de la vila, pagant ell mateix els
instruments. Va llogar el cinema El
Recreo i el va transformar en un teatre.
Va ser alia on, el 1917, es van representar els Pastorets. Des d'aquell primer
cop no s'ha deixat de fer teatre a
Argentona. El grup de teatre ha funcionat com a eix vertebrador de I'entitat

L'equip artistic dels primers Pastorets (any 1917).

fins al punt que veins enfrontats ideologicament han deixat les seves diferen-

pretara dalt de I'escenari una coral for-

cies a baix de I'escenari per treballar

mada expressament per a I'ocasio. I la

ser I'any 1983 per homenatjar qui havia

plegats. Tambe ha estat, sens dubte, la

historia a traves de les anecdotes viscu-

estat I'anima dels grups de teatre i un

dues ocasions a la Sala. El primer cop va

porta d'entrada de molts argentonins a

des al davant i al darrere de I'escenari

dels fundadors del Patronat, Domingo

I'entitat del Centre Parroquial on despres

explicades per Llufs Serra, Jaume Arenas,

Molist, que havia mort aquell mateix any.

s'han involucrat per organitzar altres

Joan Forns o Pep Alsina entre d'altres.

Per a I'ocasio es va muntar un autentic

activitats. Pero a banda de la funcio

Anecdotes com la d'aquell Satanas a qui

equip de tramoistes que van utilitzar fins

associativa, Els Pastorets tambe han

el mateix public va haver d'aixecar de

a cent decorats diferents cedits per la

suposat, per a alguns, la seva primera

terra despres que va relliscar enmig de la

Sala Cabanes de Mataro.

incursio en el mon de la interpretacio,

cursa per atrapar en Lluquet. O aquella

El director dels Pastorets d'aquest Nadal

un mon que despres s'ha convertit en

altra vegada que, amb els Hums de la

sera, un cop mes, Pep Alsina. En altres

professio.

sala ja apagats, i el telo a punt d'aixecar-

ocasions ell mateix havia compaginat la

Noranta anys despres de la primera

se, el director es va adonar que el

direccio amb el paper del malevol

representacio, el Centre Parroquial es

Rovello no era en Hoc i va haver de fer-lo

Satanas. Ara, pero, ha preferit concen-

prepara per commemorar I'efemeride de

portar de casa, on encara dormia la mig-

trar-se en I'organitzacio d'una obra que

manera especial. En primer Hoc es recu-

diada. Els nervis que s'han viscut entre

moura un centenar d'argentonins d'alt

peren Els pastorets o I'adveniment de

bastidors no sempre els ha causat el

de I'escenari. Alsina explica que "s'han

Jesus, de Josep Maria Folch i Torres, el

panic escenic, mes d'un cop els Pastorets

repartit papers de responsabilitat a gent

text mes representat a Argentona. En

han coincidit amb la celebracio d'un

que no s'ho esperava. Aquesta es una

segon Hoc, el Centre esta preparant un

Bar^a - Madrid, i els actors aprofitaven

manera d'augmentar la implicacio pero

acte central de celebracio en el qual es

els moments previs a sortir a I'escenari

tambe exigeix treballar mes els personat-

barrejaran la musica i la historia. La

per seguir el partit a traves de la radio. Els

ges". Pep Alsina estara acompanyat per

musica a traves de cants antics que inter-

Pastorets tambe s'han representat en

Marina Culubret a la direccio musical i,
a mes, es comptara amb la collaboracio

Les aventures i peripecies somiades per en Lluquet i en Rovello al voltant d'una liar

d'Alba Castells al piano.

de foe es reviuran a Argentona aquest Nadal. Els responsables del Centre Parroquial

30 de desembre. Tot i aixf, si el public ho

Els Pastorets es representaran el 23, 26 i
requereix, el Centre Parroquial es reserva
han decidit recuperar el text de Josep Maria Folch i Torres per celebrar el norante

la possibilitat de programar una quarta
representacio entre la Festa Major d'hi-

aniversari de les representacions dels Pastorets a la vila.

vern i la Candelera.
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g football
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El club de futbol america Argentona Bocs i el
Patronat d'Esports de Mataro han aconseguit
que el flag football sigui I'esport convidat als
Joes Escolars de Mataro i altres municipis de
rodalies com Argentona. L'entitat de la vila ja
fa dos anys que promociona aquest esport, una
modalitat del futbol america destinada especialment als mes menuts. Tot i aixo, tambe hi
ha adults que estan pensant a formar un nou
equip a la vila.
tl flag football -en catala futbol flag-

Burniol i al CEIP Bernat de Riudemeia.

tambe hi ha competicions per a adults,

estara present als Joes Escolars que es

Enguany esperen adregar-se tambe als

el flag football el solen practicar els mes

disputaran aquest curs a Mataro,

alumnes del CEIP Les Fonts i I'lES

menuts perque no hi ha cap contacte

Argentona. "No volem treure nenes i

entre els jugadors. Tot i que es molt

Argentona, Caldes d'Estrac i Sant An24

dreu de Llavaneres entre d'altres muni

nenes d'altres esports, nomes volem

semblant al futbol america, I'unica pro-

cipis de la comarca, en la categoria

que coneguin el flag football i que el

teccio que porten els esportistes es

benjamina. Ja fa anys que I'Argentona

practiquin. Sembla que ho estem acon-

bucal, "no es pot bloquejar a ningu, ja

Bocs esta treballant per promocionar el

seguint", explica Quim Perejoan.

que aixo comporta una sancio. En
comptes de placar un jugador rival,

flag football i perque s'inclogui als Joes
Escolars. El president de l'entitat, Quim

Dos equips de flag football en dos anys.

s'estira una cinta que va Iligada en un

Perejoan, afirma: "estavem esperant el

Amb nomes dos anys d'experiencia en

cinturo i, d'aquesta manera, s'eviten els

nostre torn i aquest any ens ha arribat".

aquest esport, I'Argentona Bocs ja ha

contactes i les lesions", afirma Quim

Pero, que vol dir que aquest esport s'in

aconseguit tenir dos equips de flag foot

Perejoan. El terreny de joe tambe es

clogui als Joes Escolars? A final de curs,

ball: un alevf format per alumnes del

diferent: el camp de futbol america es

integrants de I'Argentona Bocs faran

CEIP Bernat de Riudemeia i un infantil.

gairebe igual al del futbol angles, men-

unes jornades de formacio a les escoles

Aquest ultim va disputar el Torneig de

tre que en el flag football les mides son

de Mataro on ensenyaran el flag football

Primavera de la Lliga Catalana, en el

com una pista de futbol sala. La resta

als monitors que estiguin impartint acti-

qual va acabar a mitja taula. Enguany,

de les normes son molt similars a les

vitats extraescolars. A mes, a les festes

pero, I'Argentona Bocs te per objectiu

del futbol america: I'objectiu es creuar

de final de curs les escoles de la ciutat i

que aquest conjunt disputi tant el tor

el camp, arribar a I'altre extrem i mar-

tambe d'Argentona faran tornejos d'a-

neig de tardor com el de primavera. En

car un touchdown. Per aconseguir

quest esport entre si. En cas que en

cas d'aconseguir un bon resultat,

aquest objectiu- es compta amb vuit

aquestes competicions el flag football

Argentona tindria un equip classificat

jugades, quatre per cada meitat de

tingues molts adeptes, en un termini de

per competir en Iligues nacionals. A

camp. Tambe son quatre el nombre de

dos anys, aquest esport podria formar

mes, vist I'exit de participacio, alguns

jugadors per equip, i aquests poden ser

part indiscutible dels Joes Escolars, com

pares de nens i nenes que practiquen

mixtos. "En les categories inferiors, les

succeeix a les comarques del Baix

flag football estan pensant a crear un

noies solen destacar mes, per la seva

Llobregat i del Penedes. A mes, els pri

equip de veterans.

condicio ffsica", destaca el president de
I'Argentona Bocs. Els interessats a fer

mers mesos del curs, com en les dues
temporades anteriors, els integrants de

El flag football, la modalitat "infantil"

flag football es poden adregar al Camp

I'Argentona Bocs promocionaran

del futbol america. El flag football es un

d'Esports els dilluns, dimecres i diven-

aquest esport minoritari a les escoles

esport especialment pensat per a

dres a partir de les 7 de la tarda, quan

del poble. L'any passat van impartir

aquells infants que es volen iniciar dins

comencen els entrenaments de I'equip

classes informatives al CEIP Francesc

el mon del futbol america. Tot i que

infantil.
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Can iera (a Merce)
Lluis S. Morgan
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^egons els mapes municipals, just alia

Tambe Argentona es complau

llarg d'explicar.

enlairant vostra bandera

Cada generacio de propietaris ha anat

el veinat del Cros, al peu de la carrete-

i vol guarnir-vos palau

canviant el cognom, resultat de tenir

ra de Vilassar de Mar, s'aixeca I'antiga

en el mas de Can Riera.

nomes pubilles, pero el nom de la

masia de Can Riera, I'existencia de la

Cara al mar, quan ix I'aurora

masia no ha canviat: Can Riera, com

qual ja ens consta en el segle XVI amb

esguardeu la nostra fe

tampoc i a traves dels anys s'ha can

on acaba el veinat de Llado i comen^a

el nom de Can Pili. El nom actual li va

viat el nom d'aquella font i d'aquell

ser donat per un propietari anomenat

safareig que, dintre de la finca,

Crispf Riera.

tothom coneix amb el nom de "safa

Fa poques setmanes s'esqueia la festa

Als peus de nostra Senyora

reig de I'Anguila". I es que alia, el

de la Mare de Deu de la Merce i ara, i

acudeix el mon sencer,

senyor Crispf (i repetim el nom perque

aquf, escau parlar del petit oratori o

Vostra imatge ens enamora,

no deixa de ser original) havia deposi-

capelleta dedicada a aquesta verge,

Senyora de la Merce

tat una anguila viva perque frufs d'a

que hi ha a Can Riera. No fa pas gaires

quell Ifquid element i hi tingues I'ha-

anys, en aquesta diada, s'hi feia un

Durant I'ultima guerra civil, la imatge

simulacre d'aplec on la canalla eren

va ser amagada dintre d'una bota en

masover regava els camps, es va esca-

obsequiats amb un grapat d'avellanes

un celler del carrer Gran. En Joan

polir pel buno -no busqueu la parau-

bitacle, fins que un dia, mentre el

d'aquells frondosos avellaners que

Pont, masover que va ser de la finca,

la al diccionari, segons la nostra page-

envoltaven I'era. Pero abans s'havia

m'ha anat explicant, entre d'altres

sia es el forat per on es treu I'aigua del

assistit a I'acte religios que s'acabava

coses, que en la capella i en temps

safareig- i el pages, confonent-la amb

cantant aquells goigs, dels quals era

del senyor Crispf, s'hi guardaven unes

una remale'fda serp, la va matar, cosa

autor el nostre entranyable Josep Llado.

imatges de santa Juliana i Sem-

que va causar un gran disgust al pro

I com ressonaven en les coquetones
parets, les notes d'aquelles frases, que
entre altres coses deien:

proniana, que en la seva diada del 27

pietari. Inexorablement tot se'n va, els

de juliol eren traslladades a Mataro. El

noms a vegades perduren una mica

motiu de tot aixo es un xic confus i

mes.

finques

Gil Pares

a/

' CAN

corredor d'assegurances

Disposem de la mes extensa
seleccio d'immobles en venda

VALLS

a la zona d'Argentona
CANSALADERIA

Tel. 93 797 10 13

CARNISSERIA
C/ Gran, 52 (davant I'Ajuntament)

XARCUTERIA
FRUITERIA
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AUTOSERVEfli^a

t*

QUALITAT I PREU

+

BONA COMPRA

0,45-

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

I PA CALENT CADA 2 HORES
•OFERTES DIARIES
•SERVEIADOMICILI
• HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES:

r o,8O.

Matide8'00a13'30h
Tardade17'00a20'30h

E

LECHE

LECHE

DISSABTE:
Matide8'00a14'00h
Tardade17'30a20'30h
Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA

Tel. 93 797 05 03 - Fax 93 756 06 49

•^0,75 ':™""'0,58. ^0M ^0,53.

fAMPLIES

^ 4,55

I
Citroen C2

Ford Focus

i

j
^

Polissa

bAsica

j Nova \ Polissa

Polissa

| Polissa I UDER

TODO

DIEZ Ifrarnuica^^ RIESG0100

239 298 421 619
313 380 544 781

Peugeot 407

315

385 566 818

Renault Megane

269 331

471 676

Volkswagen Passat

p

320 j 400 613 887
csnwLuon*. v^ntcw nou. wvm nuuuin at Doofrtcaao

Oficines a prop seu:
DELEGACIO A ARGENTONA
C/Joan XXIII.7, baixos - 08310 ARGENTONA
Tel. 93 756 07 62
JOAN VIDAL GARCIA AGENT D'ASSEGURANCES
Num. registre 2659

(g) MAPFRE
Numero Tff en Asseguranees d'Automdbii
Adre^a electronica: Vidalgj@mapfre.com

Diete+ica •
Botiga de productes ecologies i naturals^
on tambe trobaras alimentacio per a persones
amb intolerancies (a la lactosa, al sucre,
per a celiacs,...)
Vine al Roure i tasta els nostres tes,
cafes, sues i altres productes naturals
en un ambient tranquil i acollidor.
Ens trobaras a:
C/ Abat Escarre, 3 - 08310 Argentona

Tel. 93 797 05 97
elrourebio6hotmail.com

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

Regulacid innovadora en I ambit de la Subcontractacid
en el sector de la Construccid
L'any 1995 va entrar en vigor

(minim 10 hores), aixi com d'una organitzacid preven-

de la Llei de Prevencid de Ris-

tiva adequada.

cos Laborals, on es venia a

Aquesta Llei crea dues figures noves, el Registre d'Em-

establir I'obligatorietat de

preses Acreditades i el Llibre de subcontractacions:
•A partir del 26 d'agost de 2008, han d'estar

per la reduccid de la siniestra-

inscrites en el Registre d'Empreses Acreditades.

Jiai Cartes MiH

I'implantacid de mecanismes

Soci Director

litat, que encara avui en dia,

Les empreses que desitgin acreditar-se abans

malgrat que ha disminuit sen-

d'aquesta data nomes podran sol-licitar la seva

siblement, segueix essent una

inscripcid a partir del moment que es cre'i el corres-

de les mes altes a nivell euro-

ponent registre. L'inscripcid te una vigencia de 3

peu. Una de les arees critiques

anys i la seva renovacid haura de sol-licitar-se dins

es el sector de la construccid,

dels 6 mesos anteriors a I'expiracid de la seva

no nomes perque es tracta ja de per si un espai on hi

validesa.

ha un elevat index de riscos, si no que a mes, aixd s'ha

•Ei Llibre de Subcontractacions, es un llibre

vist agreujat per les amplies cadenes de subcontracta-

habilitat per I'autoritat laboral en el qual el contractista

cions, que han donat Hoc a la precaritzacid de condicions

ha de reflectir, per ordre cronoldgic des del comenga-

de treball per aquells treballadors mes propers al final

ment dels treballs, totes i cada una de les subcon

de la cadena, i que normalment pertanyien a la Petita

tractacions dutes a terme a I'obra amb empreses

i Mitjana empresa. Aixi doncs, a I'octubre del 2006 es

subcontractistes i treballadors autdnoms. Serveix

va aprovar la Llei 32/2006, amb la finalitat de limitar les

per fer el control i seguiment del regim de subcon

cadenes de subcontrates, que ha estat desenvolupada

tractacid.

pel Real Decret 1109/2007 que va entrar en vigor el 26

Respecte del Llibre de subcontractacid, el contractista

d'agost del present any.

hade:

Aixi doncs, s'estableixen normes especifiques per als

•Tenir-lo present a I'obra.

contractes que se celebrin, en regim de subcontractacid,

•Mantenir-lo actualitzat.

tenint com a repte principal millorar les condicions de

•Permetre I'acces al Llibre: al promotor/a, a la direccid

treball i reduir la siniestralitat.

facultativa i al coordinador/a en seguretat i salut durant

Per aixd s'exigeix que per a poguer intervenir com

I'exebucid de I'obra, a les empreses i treballadors/ores

contractista o subcontractista, cal reunir els seguents

autdnoms de I'obra, al personal tecnic de prevencio,

requisits:

als delegats/ades de prevencio i representants dels

1.Posseir una organitzacid productiva prdpia, contar

treballadors/ores de les empreses que intervinguin en

amb els mitjans materials i personals necessaris, i

I'obra, i naturalment, a I'autoritat laboral.

utilitzar-los per al desenvolupament de I'activitat

•Conservar-lo durant els cine anys posteriors a

contractada.

I'acabament de la seva participacid en I'obra.

2.Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats
prdpies del desenvolupament de I'activitat empresarial.

L'incompliment d'aquestes obligacions determi-

3.Exercir directament les facultats d'organitzacid i

nara la responsabilitat solidaria del subcontractista

adrega sobre el treball desenvolupat pels seus tre

que hagues contractat incorrent en aquests incom-

balladors en I'obra i, en el cas dels treballadors

pliments i del corresponent contractista respecte de

autdnoms, executar el treball amb autonomia i res-

les obligacions laborals i de SS derivades de

. ponsabilitat prdpia i fora de I'ambit d'organitzacid i

I'execucid del contracte acordat que corresponguin

adrega de I'empresa que li hagi contractat.

al subcontractista responsable de l'incompliment en

4.A mes, les empreses que pretenguin ser contractades

I'ambit d'execucid del seu contracte.

o subcontractades per a treballs d'una obra de

A mes, les empreses en que la seva activitat habitual

construccid haurien de:

consisteixi en ser contractades o subcontractades

• Acreditar que disposen de recursos humans, en el

habitualment en el sector de la construccid, hauran

seu nivell directiu i productiu, que conten amb la

de comptar amb un nombre mfnim de treballadors

formacid necessaria en prevencio de riscos laborals

indefinits en funcid de la plantilla total.

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

