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"Es moment d'estrenyer el cinturo"
de Marc Duran

6-7, Cultura
Argentona lidera la creacio de I'Associacio
Espanyola de Ciutats de la Ceramica (AECC).
L'entitat agrupa trenta ciutats espanyoles amb
vincles histories amb la ceramica.
O-l 0. Pressupost 2008
13.992.000 euros es la xifra total que el govern
preveu gastar el proper any. Aquesta dada la
marca el pressupost 2008 que el pie de
I'Ajuntament va aprovar, en sessio extraordinaria,
el passat dissabte 1 7 de novembre.
II* Joventut
Amb I'objectiu de coneixer les necessitats
i mancances dels joves, I'Hotel Vila d'Argentona
va acollir el passat 22 i 23 de novembre les
primeres jornades anomenades 'Joves i Salut'.
I A* Entrevista
L'argentonf Marc Melillas nomenat director
general de la Xarxa Audiovisual Local (XAL).
I *5* Agenda de Nadal
L'Ajuntament d'Argentona, amb la col-laboracio de
la Diputacio de Barcelona, la comissio del Caga
Tio i els Reis d'Orient; les escoles i les AMPES; el
Centre Parroaquial i la Unio de Botiguers, han
organitzat tot un seguit d'activitats perque els
argentonins gaudim de les Festes de Nadal.

Un any de badminton
El gener del 2008, el Badminton Club Argentona
celebrara un any des de la seva creacio. Va ser
precisament al gener de 2007 quan un grup de
pares es va decidir a crear un club despres que els
seus fills formessin part, durant molts anys, dels
equips de badminton de I'Escola Esportiva.
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Un 2008 per estrenyer el cinturo
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La idea que ens vol transmetre I'execu-

U

tiu amb la redaccio del pressupost

El passat 17 de novembre va tenir Hoc el pie extraordinari de pressupostos. Aquest
es el moment en que el govern tradueix en numeros les seves principals prioritats de
cara a I'any vinent. Doncs be, la primera idea que ens vol transmetre I'executiu es
que arriben temps d'estrenyer el cinturo: es congelen les inversions per a grans equi-

2008 es que arriben temps d'estrenyer

paments i s'opta per obres mes petites com I'arranjament de carrers o el manteniment d'instal-lacions. No obstant, els arguments del govern no han agradat gens a la

el cinturo

majoria de I'oposicio i tres grups -L'Entesa, PSC i Agrupacio Argentona- han decidit
impugnar el pressupost. Tot plegat ho analitza el reportatge central d'aquest Cap de
Creus.
Per altra banda, us convidem a llegir les entrevistes a dos argentonins que estan d'actualitat: Marc Melillas, el nou director de la Xarxa Audiovisual Local i I'artista Josep
Serra que ha portat la seva darrera exposicio a Mataro despres de mostrar-la a
Barcelona.
I, com no pot ser d'una altra manera, el numero de desembre us acosta els activitats
ludiques i festives de I'agenda de Nadal organitzades per I'Ajuntament i tot un seguit
d'entitats de la vila.
A nosaltres nomes ens resta desitjar-vos unes bones festes i una bona entrada d'any!

Carta de ('alcalde
Mirant el dema sense passar per alt el present
Aquest pressupost economic es una eina

Amb I'elaboracio del Pressupost Municipal hem volgut reflectir la voluntat polftica

de treball, un timo imprescindible que

feixuc: la dificultat de quadrar el pressupost d'aquesta gran empresa "Ajuntament",

del Govern, que es concretara en accions durant el proper exercici 2008. Ha estat
que no es de nova creacio i que te immensos compromisos en despeses de manteens guiara en la feina del proper any,

niment i de serveis, fa que el Govern hagi de treballar de valent en I'obtencio d'ingressos per poder-hi fer front. Com s'ha dit en diverses ocasions es com un tramvia

concretant el millor projecte de poble

que amb la seva inercia, amb conductes i maneres de fer, seria necessari poder aturar per endre^ar-lo, pero com que no te aturador, I'haurem de pintar en marxa. El

pel present i pel futur d'Argentona, amb

mes important es la fixacio d'uns numeros clars, que exigeixen un gran esforg de contencio i control de la despesa per part de totes les persones implicades en la gestio muni

actuacions concretes i properes a tots els

cipal. Donant el millor servei amb el mfnim cost. Es indispensable la col-laboracio de
tots els argentonins, en aquest proces de reduccio de costos, mantenint els carrers nets,

argentonins

seleccionant be la brossa de casa, participant en totes les activitats socials...
No hem incrementat els impostos (nomes el 2,4% corresponent a I'lPC, excepte en
el cas de la taxa de la brossa, que no s'ha incrementat gens), encara que tots sabem
prou be que cada dia els serveis son mes costosos. De tots plegats i de cadascu de
nosaltres tambe depen que no s'encareixin. Tinguem-ho present!
Apostem clarament per I'organitzacio d'activitats a traves de les associacions, de les
entitats o dels clubs, ja que son de cabdal importancia en la dinamitzacio social.
Aquest pressupost economic es una eina de treball, un timo imprescindible que ens
guiara en la feina del proper any, concretant el millor projecte de poble pel present i pel
futur d'Argentona, amb actuacions concretes i properes a tots els argentonins. Un pro
jecte pel qual treballem intensament i amb moltes ganes des del Govern. Un projecte al
qual convidem a afegir-se i a participar activament tots els argentonins i argentonines.
En nom de totes les persones de I'Ajuntament vull desitjar-vos, de tot cor, unes molt
bones festes i molt bon any 2008. Que sigueu feli^os!!!
Pep Maso Nogueras, alcalde

C/^

Cartes dels lectors

CD
U
CD

T3
Carta oberta

Sobre la cavalcada

a Alba Castells

dels Reis Mags

a sobre de quatre rodes, fan reviure la festa als
grans, molts, recollint els caramels que escampen els infants, amb gran aficio, tot omplint la
bossa de plastic amb esverament.

Benvolguda Alba,

He parlat mes de dues vegades, del deure que

En referenda a la teva carta publicada en el

tenim amb la conservacio de les nostres festes

la caravana, sols van veure el rei que tenien mes

darrer Cap de Creus sobre I'homenatge de la

populars tradicionals, que formen part de la

a prop, aixo si ben vestits, llen^ant caramels,

Molts d'aquest petits que formaven, diguem-ne,

Festa de la Vellesa, vull donar-te publicament les

nostra cultura, la nostra manera de ser, implan-

intentant reconeixer els seus entre la multitud

grades per la comprensio i clarividencia que

tades i conservades pels nostres avantpassats.

de gent i, suposo, complint les ordres de salu-

tens sobre els avis i avies de la nostra vila.

Hem de tenir-les molt en compte per no trans-

dar contfnuament. De ben segur, que aquest

Diuen que els joves i els veils -jo tine 82 anys-

formar-les. Si les arrosseguem per tradicio, hem

infants, si poguessin reaccionar per uns

es diffcil que ens entenguem perque no veiem les

de conservar-les i celebrar-les tal com eren. Si

moments com a joves mes grans, potser ens

coses igual. Jo crec que sf, que nomes cal posar-

amb la nostra avan^ada intelligencia, no les

dirien "no ens feu malbe la nostra festa, ja ens

nos al centre de cada edat, amb equilibri, i con-

entenem, no ens agraden, les trobem antiqua-

disfressarem per carnestoltes, si conve amb

siderar que nosaltres els avis ens transportem i

des, oblidem-nos d'elles. Pero no les manipu-

dracs, cigonyes i animals prehistorics. El nostre

reflexionem tambe al llarg del temps de quan

lem, destrossant el sentit, el significat de les fes

Hoc es a baix, a mans d'algun esser estimat,

tes, amb I'afany de modernitzar-les. Encara que

atents al pas de totes les carrosses reials, gau-

erem joves i tenfem la teva edat i que tambe els
joves com tu han de saber reconeixer que els

no sigui del tot aixf, dona la sensacio de buscar

dint de cada moment de la cavalcada, aplaudint

veils tambe hem fet el nostre treball en un temps

Texit d'una organitzacio o personal.

i cridant al pas de ses majestats".

diferent i molt diffcil. Aixf ho enten el Ratronat i

Poso per exemple, entre moltes, la recent

Les tradicions son com son, les hem de conser-

I'Ajuntament celebrant Iliurement pel qui vulgui

"cavalcada dels reis d'orient" el passat 5 de

var, amb els fons, amb el sentit, Tessencia que

gener, d'aquest mateix any 2007. Qui no recor-

representa no transformar-les de mica en mica.

assistir-hi la diada de la Festa de la Vellesa.
Grades, doncs, pels teus elogis sobre els avis i

da la festa de la il-lusio, aquella festa plena d'in-

Per si hi ha algu que no ho vol entendre o ho

les avies.

nocencia que mes o menys tots hem gaudit de

vol ignorar, recordo que els Reis Mags es igual

Et felicito, Alba, i aquest esperit de reflexio que
tens et portara lluny al llarg de la teva vida.
N'estic segur. Una forta abra^ada d'en Jaume
Arenas i Mauri.

Als que en fan 40

petits i que hem intentat fer feligos els nostres

a innocencia, il.lusio, regals, la festa mes gran

fills, nets, besnets, amics i parents. Acom-

de la mainada. Sant Domingo es igual a Patro,

panyats, anavem a rebre els tres reis, envoltats

Festa Major, aigua, font, sardanes, ball, bona

de patges amb torxes, amb petits camions o

taula. Sant Antoni es igual a P^tro de la pagesia,

carros plens de regals, sobresortint alguna que

benediccio dels tres tombs, sorteig de la llarga

altre part d'alguna bicicleta. Els mes petits plens

botifarra, (quasi oblidat els pinyons torrats). La

de nervis, mig espantats amb aquells vestits

Pasqua es igual a alegria, caramelles, padrinat-

diferents, luxes, barbes i mes, cosa no normal,

ge, mones... Tots Sants es igual a records, avant

Aquest any, faig 40 anys. La meva il-lusio era reu-

recollint algun que d'altre caramel, encara que

passats, flors, cementiri i Nadal es igual a Missa

nir totes les persones del poble que vam neixer

en aquells moments era el que menys importa-

del Gall, naixement, reconciliacio, escudella,

I'any 1967.

va. Tot seguit cap a dormir (si es podia) sense

felicitacions, pastorets, etc.

El passat 26 d'octubre ho vam fer, ens vam reu-

descuidar-se del cova, palla i garrofes pels

I Aixf podria anar allargant for^a mes, amb

nir, tots els que vam voler, a Can Baladia, i vam

cavalls o camells.

diades, festes ben sabudes per a tothom, i que

celebrar una trobada entranyable.

Aquf, en el nostre poble, Argentona, sino s'es-

formen una bona part de la cultura d'un

Tot aixo no hagues estat possible sense la

ta cec o fanatitzat mentalment, la festa que

poble.

collaboracio del nostre Ajuntament, que ens va

abans mencionava de la innocencia, de la

ajudar a contactar amb totes les persones del

il-lusio destinada als petits s'ha invertit. Dona la

cens que havien nascut aquest any.

impressio, que aquests petits, des de les carros-

Al final van ser 51, son molts!!!, o pocs si tenim

ses reials, camions, furgonetes o qualsevol cosa

en compte que es van enviar 240 cartes.
Un grup d'amics vam intentar contactar personalment amb tots els que vam poder... pero va
ser una feina diffcil.
Si vas neixer el 1967 i vols assabentar-te de tot el
que fern els d'aquesta "quinta", posa't en contacte amb nosaltres a traves de la nostra adre^a electronica, deixa les teves dades, i t'anirem infor
mant.
Pren nota: argentona_40anys@hotmail.com.
Imma Caro

Esteve Canals
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Argentona lidera la constitucio de
I'Associacio ^s anyola de Ciutats de la Ceramica
lades amb la ceramica puguin integrar-

En dos mesos Argentona ha

s'hi com a associats col-laboradors. Tant

aconseguit I'adhesio al projecte de

com les que s'hi adhereixin en el futur

les ciutats que inicialment la integren
hauran de manifestar una voluntat

trenta municipis de I'Estat espanyol

inequfvoca de treballar a favor del seu
patrimoni ceramic, de protegir-lo i valorar-lo, promoure el desenvolupament i la
potenciacio del sector productiu i, en
general, potenciar tots aquells aspectes
relacionats amb la ceramica dins el seu
municipi. De fet, per formar part d'aquesta associacio s'ha de complir,
almenys, un dels segiients requisits: tenir
o haver tingut algun vincle historic amb
la ceramica o disposar d'una activitat o
un equipament patrimonial especialitzat
en ceramica (museu, centre d'interpretacio o tenir en actiu una fira o certamen
artistic vinculat a la ceramica).

Encaixada entre el president de I'AECC, Ferran Armengol, i el seu homoleg italia, Stefano Colina.
La creacio de I'Associacio Espanyola de
Ciutats de la Ceramica (AECC) no es una

Ferran Armengol:

aventura sense precedents. De fet, I'impuls a la iniciativa sorgeix de dues associacions analogues: I'Associazione
Italiana Citta della Ceramica (AICC) i

"A la llarga I^AECC potenciara la vila
a nivell economic i turistic"

I'Association Franc^ise des Cites de la
Ceramique (AFCC). Aquestes dues associacions ja fa temps que treballen estre-

del programa d'ajudes Interreg IV C, lesCalvo, ja que el reconeixement i prestigi

tament organitzant trobades conjuntes

associacions francesa i italiana s'han tro-internacional que te I'han convertit en

per debatre els problemes comuns i

bat amb la necessitat d'afegir un tercerinterlocutor de primer ordre per a fran-

intercanviar experiencies i coneixe-

soci al grup. Aquf es on entra en joe elcesos i italians a I'hora d'impulsar la cre-

ments. Pero per poder sol-licitar el suport

Museu del Cantir i el seu director, Oriolacid d'una

associacio espanyola.

L'associacio, pero, la formen ciutats i per

tinent d'alcalde i regidor de Cultura i

aquest motiu ha estat I'Ajuntament

Ratrimoni, Ferran Armengol. El dia de la

d'Argentona qui ha hagut d'acceptar el

constitucio de I'AECC, Armengol va

repte. En poc mes de mig any, i despres

voler destacar que la iniciativa "a la llar

de diversos viatges per ciutats espanyo

ga potenciara la vila tant a nivell econd-

les, s'ha aconseguit I'adhesio al projecte

mic com turistic i, a mes, amplia la pre-

de trenta municipis de tot I'Estat. Entre

sencia d'Argentona i el Museu del Cantir

aquestes ciutats destaquen: Talavera de la

en els mapes espanyol i europeu".

Reina, la Bisbal, Manises, I'Alcora, Muel,
Bailen, Andujar, Obeda o Marratxf.

El fet que I'Associacio estigui composta
de ciutats i no de professionals compor-

El lideratge d'Argentona en la creacio de

ta que siguin els ajuntaments, com a

I'AECC li ha comportat obtenir-ne la pre-

organismes publics, els que la confor-

sidencia i tambe la seu, que s'ha esta-

men com a associacions de pie dret. No

blert al mateix Ajuntament de la vila.

obstant aixo, els estatuts preveuen que

L'Associacio esta presidida pel primer

altres associacions o institucions vincu-

Les altres
associacions
El 1999 es va fundar a Italia una
associacio que agrupa les ciutats
amb vincles histories i de produccio artesanal de la ceramica,
I'Associazione Italiana Citta della
Ceramica (AICC), amb la finalitat
de promoure el seu desenvolupa
ment economic, turfstic i cultural,
resoldre de forma conjunta els
problemes comuns i valorar el
patrimoni historic relacionat amb
la ceramica. Actualment aquesta
associacio consta de 36 ciutats. La
seva seu esta situada a Faenza i
esta presidida per Stefano Collina

economic de la Unio Europea, a traves

(regidor de la ciutat de Faenza).

El dissabte 10 de novembre es va constituir a Argentona I'Associacio Espanyola de Ciutats de la Ceramica (AECC). Des d'a-

ciation Fran^aise des Cites de la

Fa ties anys es va constituir I'Asso
Ceramique (AFCC), amb unes finaquell mateix dia I'entitat te la seva seu a I'Ajuntament d'Argentona i esta presidida pel primer tinent d'alcalde i regidor

litats similars a I'AICC i seguint, en

de Cultura i Patrimoni, Ferran Armengol. L'AECC agrupa trenta ciutats espanyoles amb vincles histories amb la ceramica

nitzatki. Actualment I'AFCC te 20

i que tenen voluntat de potenciar el seu teixit productiu ceramic, el seu patrimoni o aquelles activitats i institucions rela-

per Antome Di Ciaccio (de la ciutat

Unies generals, el seu model orgaciutats associades i esta presidida
d'Aubagne).
cionades amb la ceramica.
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Tots per Argentona i Convergencia i Unio
aproven un pressupost ajustat en el seu
primer any al Govern
sentat compleix parcialment el compro-

L'equip de govern format per Tots per
Argentona i Convergencia i Unio ha
aprovat els seus primers pressupostos.
L'encarregat de presentar-los va ser el
mateix alcalde, Pep Maso (TxA), que va
fer una intervencio basicament tecnica

mis signat amb els treballadors de

f

I'Ajuntament per equiparar els sous a la
mitjana del SIEM -la mitjana de sous
dels ajuntaments de la provincia. Tot i
aixi, va assenyalar que el capitol de
sous augmenta en un 19%, entre altres

tot i que tambe va tenir espai per a les

motius, perque I'anterior govern

valoracions polftiques. Maso va expli-

nomes havia previst les retribucions

car que, amb la presentacid del pressu

dels regidors fins al maig i perque no

post, el Govern vol expressar en xifres

va incloure al pressupost del 2007 el

el que I'Ajuntament podra gastar com a

primer increment pactat amb els treba

maxim el proper any i que, per tant, el
document quantifica numericament la

lladors, tot i que ja hi havia un com-

gestio municipal. En aquest sentit, I'al-

promis signat.

calde va voler posar I'accent en aqueIles circumstancies que, segons va dir,

La discussio del pressupost

"ban condicionat la redaccio dels pres

Un cop el Govern va haver exposat els
pressupostos, van comenqar les inter-

supostos". En aquest punt va assenyalar

I^

directament la gestio de I'anterior equip

vencions dels grups de I'oposicio. Per
I'Entesa va intervenir, principalmcnt, el

de govern: "La situacio econdmica real

regidor Mario Lloret, que va ier un

que viu avui el consistori no te res a
veure amb la que I'anterior equip de

Emiii Oliv.is (TxA), re^idor de Rccursos Economics, en un momenl cle In discus:

Els ru^idors E^ther Merino I Mario Lloret van intervenir per part de i'Entesa.

repas minucios i exhaustiu de tots els
apartats del pressupost. Lloret va acusar

govern havia pressupostat". Pet fonamentar aquesta afirmacio va explicar

situacio econdmica molt difi'cil de

gacio de gestionar de manera eficay

d'unir les urbanitzacions amb el nucli

transterbneies a les entitats, que pugen

que en I'exercici del 2007 s'havien

redreyar. Es per aixo que afrontem

tots els recursos municipals, concretant

urba cle la vila i que arribara fins a

un 26% respecte al 2007.

post que incloia irregularitats, que en

ingressat 830.000 euros menys dels

aquest pressupost de I'unica manera

objectius molt clars en cada ambit de

I'Hospital de Mataro. D'altra banda,

Pel que fa al capital de personal, I'al-

conjunt era t'als i que estava mal fet. Va

previstos i que, per contra, s'havien

possible que ho podem fer, amb I'obli-

gestio i essent molt restrictius en les

tambe s'incrementa substancialment les

calde va admetre que el pressupost pre-

qualificar d'inadmissible que el pressu-

despeses". Pep Maso va

gastat 7.368.000 euros de

explicar que el govern

mes. Aquestes dades, segons
Maso, justifiquen que el
Govern hagi apostat per la
contencio en la redaccio del
pressupost de I'any que ve:
"el govern anterior ha deixat, en el seu darrer mig any

Augmenta en un 9% la despesa
en serveis publics, arranjament

que ban provocat un estat de

no pot augmentar tot el
que voldria la despesa

Les inversions mes destacades

social pero que, tot i

de voreres i carrers i neteja

aixi, aquesta experi

d'espais publics.

global de I'11,6%. Dins

ments un creixement

del proper any

d'aquest capital s'inclou

de gestio, unes actuations i
uns compromisos establerts

el Govern d'haver presentat un pressu

En total: 114.000 euros.

I'anunci d'un servei de
transport public que ha

13.992.000 euros es la xifra total que el Govern preveu gastar el proper any. Aquesta dada la marca el pressupost 2008

251.000 euros per cobrir les pistes dels CEIP Bernat de Riudemeia i Francesc Burniol.
180.000 euros per a la nova prefectura de policia.
162.500 euros es destinaran a la reforma del Barri del Cros en compliment del projecte
acceptat dins la Llei de barris.

que el Pie de I'Ajuntament va aprovar, en sessio extraordinaria, el passat dissabte 17 de novembre. El Pie es va allargar

40.000 euros per a I'adequacio de la zona esportiva de les Ginesteres.
mes de tres hores, en les quals la discussio entre Govern i oposicio va ser molt intensa i ens va deixar I'anunci inedit de
la impugnacio del pressupost municipal per part de tres grups diferents: I'Entesa, el PSC i Agrupacio Argentona.

27.000 euros per al Casal de la Gent Gran del Barri del Cros.
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post prevegi una rebaixa del personal

el vot negatiu del seu grup i la impug-

govern, s'incrementen globalment un

del Museu del Cantir. Va criticar el fet

nacio del pressupost.

2,4%, que es el mateix increment que

que el govern creT un nou carrec de

El regidor del Partit Popular, Jesus Hita,

experimenta I'IPC de Catalunya.

O

confian^a, que no es compleixi I'acord

va optar per un to molt mes moderat. Va

Aquesta es la pujada que experimenten:

Q.

amb els treballadors. Mario Lloret va

fer una intervencio molt breu en la qual

I'lBI, I'lBI rustic i I'impost sobre vehi

13

recolzar la seva argumentacio amb els

va mostrar el seu desacord amb I'incre-

cles de traccio mecanica. L'impost

informes d'Intervencio i de Secretaria

ment del deute i va demanar al Govern

sobre activitats economiques (IAE) puja

que assenyalen, per exemple, que els

mes austeritat. Per la seva banda, el por

un 6,3%. Aquest increment equival a

credits consignats per a despeses gene

taveu i cap de Ilista d'Agrupacio

I'IPC acumulat des de I'any 2005, ja

c/i

CD

rals son insuficients i que aboquen el

Argentona, Felix Rosa, va retreure al

que des d'aquesta data no s'havien

consistori a fer modificacions de credit.

Govern el fet de no haver comptat amb

modificat els coeficients d'aquest

Tambe va acusar el grup de Tots per

tota I'oposicio a I'hora de redactar el

impost. Pel que fa a les taxes i preus

Argentona d'estar pagant peatges per

pressupost. Rosa va criticar que el pres

publics, en general s'ha aplicat I'IPC.

haver augmentat substancialment les

supost estava quadrat a la for^a, que hi

Nomes en alguns casos hi ha I'incre-

partides que controla el grup de Con-

trobava a faltar partides, com per exem

ment d'algunes tarifes per tal d'adaptar-

vergencia i Unio. El regidor de I'Entesa

ple per Can Doro, i va acabar la seva

les als costos reals dels serveis. La taxa

va acabar la seva intervencio demanant

intervencio anunciant el vot negatiu i la

de la brossa, en canvi, no experimenta

la retirada dels pressupostos i anunciant

impugnacio del pressupost.

cap tipus d'increment en aquest exerci-

que, en cas contrari, el seu grup els

Per tant, el pressupost 2008 es va apro-

ci grades a la bona aplicacio de la

impugnaria.

var amb els vuit vots afirmatius del

recollida selectiva.

La mateixa direccio va seguir la inter

Govern, I'abstencio del Partit Popular i

D'altra banda, les noves ordenances eli-

vencio del cap de Ilista i portaveu del

els vots en contra de I'Entesa, el PSC i

minen el recarrec aprovat I'any passat,

PSC, Salvador Casas. Va criticar, primer

Agrupacio Argentona. Pel que fa a

per I'anterior govern, per aquells immo-

de tot, que el Govern no els hagues dei-

Esquerra Republicana, el seu regidor,

bles d'us residencial que estiguin des-

xat participar en I'elaboracio dels pres

Vado Mora, no va ser present a la sessio

ocupats. L'Entesa i el PSC defensaven la

supostos com sf que havia fet, en canvi,

per motius personals i, per tant, no va

mesura com un sistema per incentivar el

amb ERC i PP. Entre altres temes, tambe

poder votar.

lloguer, pero el nou govern enten que la
dificultat de definir i classificar un habi-

va lamentar que els pressupostos no
10

tatge com a desocupat impossibilita I'a-

haguessin previst la discussio sobre les

Les ordenances fiscals

retribucions dels carrecs electes. Casas

El pressupost es recolza en unes orde

plicacio de I'ordenan^a i, per aixo, ha

va acabar la seva intervencio anunciant

nances fiscals que, segons va explicar el

decidit eliminar el recarrec.

La dcspesa social augmentaLa politica c^nversions defuig les
en un 11^6% i les transferen-

grans obres i se centra a mantenir

cies a les entitats en un 26%

i arranjar els equipaments existents

en
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Un moment de la xerrada que va oferir el tecnic d'Energy Control.

xit de participants de
les jornades Joves i Salut
La sexualitat, les drogues i les malalties

vatiu i el DIU son els mes populars. En

dels professionals: saber com evitar que

com I'anorexia i la bulfmia son els items

aquest sentit, la tasca dels professionals

els joves consumeixin drogues i trans-

que sempre es relacionen amb els joves.

es formar, encaminar o corregir tots

metre'ls tots els valors perque no ho

Amb la voluntat d'incidir-hi i de conei-

aquells factors que els joves necessitin

facin.

xer amb mes profunditat com tractar

mitjangant els mecanismes exposats en

Per ultim, I'anorexia -la malaltia que

aquestes tematiques directament amb

aquestes jornades. Pero la tematica mes

consisteix a deixar de menjar- i la bulf

els implicats, es van duu a terme les jor

fructffera va ser la del consum de subs-

mia -menjar molt i vomitar-ho despres-

nades Joves i Salut. Estaven destinades a

tancies addictives. "El tema de les dro

van centrar la conferencia sobre I'ali-

professionals que tinguessin relacio amb

gues va ser el mes exitos i es va fer molt

mentacio saludable que va oferir el psi

els joves: des de policies fins a regidors,

curt, no vam tenir temps ni de debatre",

quiatre i director medic del Centre de

teenies municipals i metges i infermeres

assenyalava la regidora de Joventut,

Prevencio i Tractament de I'Anorexia i la

de I'Area Basica de Salut. En total, una
quarantena de persones que van voler

Mfriam Agama.
El treballador social, tecnic "d'Energy

Armengou. Aquesta conferencia i el tre-

Bulfmia de Barcelona (ABB), Enric

presenciar aquestes co^erencies, que

Control i integrant de I'Associacio de

ball de grup, que consistia a detectar les

van anar a carrec de diferents especialis-

Benestar i Desenvolupament (ABD)

necessitats de salut dels joves, van tancar

tes: el psiquiatre Enric Armengou, la psi-

Josep Rovira, va fer un ampli repas a les

les primeres jornades per a professionals

cologa Sflvia Egea, la infermera Anna

drogues mes comunes entre els joves i

de Joves i Salut. La regidora de Joventut,
Mfriam Agama, va assegurar que torna-

Maria Gutierrez, el treballador social

els perills que comporten per I'organis-

Josep Rovira i la sociologa Laura

me: des de la marihuana -la mes popu-

rien a repetir I'experiencia: "ha estat el

Mencfa.

laritzada- fins a la cocaTna -la que esta

punt de partida per treballar conjunta-

Tot i que sol ser un dels factors mes

amb mes expansio. "La majoria d'assis-

ment amb I'institut, les escoles, la sani-

importants en la vida de les persones de

tents es van quedar amb les ganes de

tat, el Casal de Joves... Els participants

qualsevol edat, la sexual itat i I'afectivitat

parlar-ne mes, de preguntar com es pot

van estar molt satisfets i hi va haver

son mes vitals en I'adolescencia, basica-

arribar a la gent per evitar que consu-

molta cohesio entre tots. Tothom va estar

ment pel seu descobriment. Pero a la

meixi algun tipus de substancia", va

d'acord a treballar conjuntament per fer

sexualitat se li sumen, obligatoriament,

assegurar Agama. I es que aquest es un

que els nostres joves tinguin una vida

els anticonceptius: la pindola, el preser-

dels aspectes mes importants i delicats

mes sana".

Amb I'objectiu de coneixer les necessitats i les mancances dels joves, I'Hotel Vila d'Argentona va acollir els dies 22 i 23 de
novembre les primeres jornades anomenades Joves i Salut. Estaven destinades a professionals de tots els sectors i s'hi van trac
tar tres tematiques diferents: la sexualitat i I'afectivitat, el consum de substancies addictives i els habits alimentaris per a la deteccio de comportaments de rise com ara I'anorexia i la bulimia.

11

en

CD

u

L'argentoni Marc Melillas nomenat director general de la Xarxc

"Cada cop tenim mes

assumida la pantalla
a les nostres vides"
Acabes d'estrenar carrec, enhorabona.
Sf, es nou de trinca! Pero, de fet, sempre
he assumit responsabilitats en la direccio
de la Xarxa. He vist i he participat en tot
el seu proces de creixement juntament
amb el Miquel Bonastre, que ha estat el
director fins ara, i comptant amb la complicitat de les televisions locals. El nostre
paper era el de posar en comu els serveis, els recursos, els processos de produccio i de coproduccio, etc.
Com us afecta I'entrada de la televisio
digital terrestre (TDT)?
Ens porta a una refundacio de la mateixa
xarxa. D'aquf tambe ve tot el canvi d'or12

ganigrama que s'esta produint als mitjans de la Diputacio. Estem davant d'una
transformacio total dels processos de
produccio i, el que es mes important, del
consum. Estem consumint comunicacio
d'una manera que no podfem haver ima-

locals en aquest panorama?

a veure amb I'actual. El boom associatiu

ginat deu anys enrere. Ens descarreguem

Els mitjans locals tenim la materia pri-

que es va viure llavors no te precedents.

els continguts, i els consumim com

mera que es la informacio. Especialment

Hi ha hagut una evolucio i la radio n'es

volem i quan volem. I aixo va a mes. Per

els mitjans publics perque son reflex de

un exemple. Ara cal tenir molt clar la fun-

tant, hem d'adaptar els mitjans a la nova

la seva realitat local i funcionen com a

cio del mitja public i apostar per estruc-

realitat, assumint nous processos de pro

element d'identificacio i de cohesio

tures professionals que siguin coherents

duccio i d'explotacio dels continguts a

social. Tenim molta feina per fer.

amb el que pot assumir un ajuntament o

traves de les diferents plataformes de que

Com afecten aquests canvis la gent que

un consorci. A partir d'aquf el mitja ha de

disposem, ja sigui la radio, la televisio,

treballa o collabora en un mitja local?

ser capag de vertebrar tota la informacio

Internet o la telefonia mobil.

El que es evident es que el fenomen de la

de manera plural i verag.

I quin paper han de jugar els mitjans

comunicacio dels anys vuitanta no te res

Per tant, un ajuntament com el d'Ar-

Marc Melillas, argentoni de 43 anys, es Ilicenciat en

locals, moviment que aconseguiria el seu objectiu I'any

ciencies de la informacio per la Universitat Autonoma de

1995 i que s'acabaria transformant en el Circuit de

Barcelona. Com gairebe tot periodista va comengar la

Televisions Locals. Aquesta estructura de serveis va tro-

seva vida professional al mon local passant per Radio

bar en la Diputacio de Barcelona els fons i els recursos

Argentona, la revista Cronica de Mataro, Cadena 13 -

necessaris per poder respondre a les necessitats de les

Maresme, Televisio de Mataro i el canal del districte el

televisions que treballen a tot Catalunya. El Circuit es

Clot - Sant Marti de Barcelona Televisio. Despres d'un

convertiria, posteriorment, en la Xarxa de Televisions

breu pas per TVC, va entrar a treballar a Televisio de

Locals. Des de principis de novembre Marc Melillas es el

Badalona, mitja que va acabar dirigint. D'aquest periode

nou director general de la Xarxa Audiovisual Local

en queda la collaboracio estreta amb la TV de Mataro i

(XAL), una entitat publica creada per la Diputacio de

el seu director, Lluis Ligonya. Parallelament es va incor-

Barcelona amb la finalitat de promoure la comunicacio

porar a la federacio pro-legal itzacio de les televisions

local.
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AGENDA
DE NADAL

Audiovisual Local (XAL)
gentona, que ofereix informacio a traves

z
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de la radio, la revista, i aviat la TDT, ha
L'Ajuntament d'Argentona, amb la collaboracio

de pensar a fusionar-ho tot en una

03

mateixa estructura?
Si, aquest es el debat. De fet, la Xarxa de

'

Televisions Locals (XTVL) ja depen de la

I
escoles i les AMPES; el Centre Parroaquial i la Unio de Botiguers, han organitzat

Xarxa Audiovisual Local (XAL). Internament s'esta preguntant com explotar els
continguts a traves de les diferents fines-

de la Diputacio de Barcelona, la comissio del Caga Tio i els Reis d'Orient; les

U
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u
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tot un seguit d'activitats perque els argentonins gaudim de les Festes de Nadal.

tres que podem arribar a tenir (televisio,
Internet, telefonia mobil). Cada cop

23 de desenbre,

tenim mes assumida la pantalla a les nostres vides. De fet, tinguem la professio
que tinguem, passem moltes hores al dia
davant d'una pantalla. I, a mes, ens
estem acostumant a mirar la televisio en
formats molt diferents.
Per tant, hem d'apostar per la imatge.
En aquests moments fer televisio no es
barat i fer una bona televisio encara
menys. Per tant, els responsables d'administrar els recursos publics de cada ajun-

CAGA TIO
Lloc: Plaga Nova
Horari: a partir de les 11h
Organitza: Unio de Botiguers
d'Argentona en el marc del Pla de
Dinamitzacio Comercial del municipi

Activitats: zona infantil (ludoteca inflable i zona de joes), joes de taula, infla- l
bles, cinturons elastics, Hits elastics, nzona de tallers, ping-pong i futbolf.

^

Actuacions infantils: cada tarda a les
19.30h
Organitza: Regidoria d'esports dei
I'Ajuntament d'Argentona

23 de desenbre,

SORTEIG DE NADAL
DE L'UBA

tament han de trobar I'equilibri entre

La campanya vol fomentar el reciclat-

qualitat i costos. En aquest sentit, I'apari-

ge a partir del sorteig d'uns moderns i

cio del canal de televisio del baix

practics carrets de la compra Play-

Maresme es molt positiva perque posa

Market valorats en 95 €. El sorteig es

en comu els esforgos de molts ajunta-

dura a terme a partir dels tiquets d'ob-

ments. A mes, I'aposta de comarca val la

tencio i canvi de punts de la Tarjeta

pena perque reforga el sentiment de per-

Client de I'UBA que es dipositin en

tinenga i aporta una oferta de televisio

unes busties que tindran els establi-

publica de qualitat que dificilment un

ments amb Tarjeta Client. La campan

ajuntament com el d'Argentona hauria

ya comengara el 10 de desembre i

pogut tirar endavant.

finalitzara el dia 20 del mateix mes.

Pero en el canal del baix Maresme

Lloc: Plaga Nova

Argentona haura de compartir el prota-

Horari: a paritr de les 11 h

gonisme amb una serie de municipis,

Organitza: Unio de Botiguers

entre aquests Mataro.

d'Argentona en el marc del Pla de

No ens hem d'obsessionar en si la televi

Dinamitzacio Comercial del municipi

sio es tota nostra o si I'hem de compartir.

CASAL DE NADAL

El que es important es que fern contin
guts de qualitat i que els explotem en

24, 27, 28 i 31 de desembre i

totes aquelles finestres que tenim dispo-

2,3 i 4 de gener

30 de desembre,;

ARRIBADA DELS
PATGES REIALS

I
i

Lloc: Plaga Novai
Horari: A partir de les 11.30h
Hi haura contacontesi
Organitza: Comissio de Reis i

13

Ajuntament d'Argentonaj
'0
Dissabte 5 de gener,%

GRAN CAVALCADA
I NIT DE REIS
Hora:Ales18.30h|
Recorregut: C/ Mestre Falla, Av. Puig i1
Cadafalch, C/ Gran i acaba a|
I'Ajuntament^
Organitza: Comissio de Reis i•
Ajuntament d'Argentona'

1
Dissabte 5 de gener,1

EL REI DE LA CASA 1

nibles. Els mitjans locals estem davant

Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h

La Unio de Botiguers s'ha proposat aquest 'i

d'una revolucio en la comunicacio que

Opcio de permanencies de 8h a 9h i

any que tots els nens i nenes puguin gau- *^
dir de la visita dels tres reis d'Orient a casa. .r-

ens ha de mantenir alerta sense deixar de

de 17h a 18h i de servei de menjador

fer la feina ben feta.

Lloc: CEIP Les Fonts

Per aquest motiu s'entregaran unes butlle- :

Quins objectius professionals et mar

Organitza: AMPA Les Fonts i Pessi-

tes als comergos d'Argentona per tal que >

ques en la teva nova tasca?

golla, S.C.P

els pares les puguin omplir amb les dades

El meu objectiu es assumir el salt que

Per a mes informacio: 616 545 719

de cada nen (nom, adrega, telefon, edat,

suposa la TDT, posar en comu les capa-

(Merce o Tere)

citats de produccio de qualitat en el terri-

rei preferit, que se'ls hi ha de dir). Aquestes
butlletes es recolliran al mateix establi-

tori per una explotacio el millor possible

PARC DE NADAL

per les diferents finestres possibles. I tot

del 27 al 31 de desembre (el

mitzadora per tal de posar-se en contacte

plegat tenint en compte que la TDT intro-

darrer dia, nomes al matf)

amb tots els pares. El cost d'aquest servei '.,

dueix un canvi importantfssim: ja no par-

Lloc:Pavello Municipal d'Argentona

sera de 25 € per casa i els paquets els dei-

lem de mitja local sino que parlem de

Horari: De 10 a 13.30h i de 16.30 a

xaran preparats els pares a fora la vivenda

mitja de proximitat.

20h

minuts abans que els reis arribin.

ment i despres les passara a buscar la dina-

Preu dia: 2 euros
Preu abonament: 6 euros

Bon Nadal i Feli^ Any 2008

COSES DE LA VILA
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Dos concerts

Gironell i el seu Ilibre El pont dels

per la Tardor
Musical

jueus. La novel-la recrea la construccio

11 concert amb motiu de Santa Cecflia,
la patrona dels musics, va tancar la
Tardor Musical d'enguany. Va tenir Hoc
a I'esglesia de Sant Julia i hi van participar les corals Llag d'Amistat, Cantir
d'Or, la Coral de I'lnstitut d'Argentona i
les corals infantil i juvenil de I'Aula de
Musica d'Argentona. Tambe cal destacar I'actuacio de la recentment creada
Coral de Gospel d'Argentona. Enguany,
la Tardor Musical va ser molt curta, ja
que nomes va constar de dos concerts.
El que va iniciar el cicle va ser a mitjan
octubre i s'anomenava m die Erik
Satie, com tothom. Va ser un homenatge al gran compositor i pianista frances
dirigit per I'actor Quim Lecina, acom-

14

del pont gotic de Besalu per part d'un

Cap infant sense
regal

mestre d'obres jueu que ve de la
Toscana a Catalunya per peticio del

Lom cada any en aquestes dates, Creu

comte de Besalu. El pont dels jueus va

Roja d'Argentona duu a terme una cam-

ser, justament, un dels Ilibres mes

panya de sensibilitzacio i cooperacio

venuts a Argentona aquest estiu i tambe

amb els infants mes necessitats. Amb

per Sant Jordi. La tercera sessio va anar

I'objectiu que cap d'ells es quedi sense

a carrec d'Albert Salvado, que va expli-

regal durant les festes nadalenques, la

car La gran concubina d'Amon, una

Creu Roja recull joguines. Aquestes han

novel-la que tracta de I'antic Egipte.

d'estar en bon estat i no poden ser

L'ultima sessio va estar dirigida per

belliques. Es poden entregar a la seu de

Gabriel Janer i Manila, que va tractar el

la Creu Roja, situada al carrer Joan XXIII,

seu Ilibre Tigres. Es una novella que

de 9 del matf a 1 del migdia.

tracta la terbola historia d'una nissaga
familiar de banquers. Pero enguany la
Tardor Literaria va tenir una novetat.
Arran de la sessio que girava entorn
d'EI pont dels jueus, ambientada a

Cursos des

del consistori

Besalu, els participants van fer una sor
tida d'un dia a aquesta poblacio.

L'Ajuntament d'Argentona va organit-

panyat dels musics del quartet de vio-

zar quatre cursos per a la tardor. Els pri

loncels Per Quattro Celli. Va ser un con-

mers van ser els d'informatica de I'usua-

cert-espectacle que va copsar I'esperit i

ri i de dependent/a de corner^. En el

la curiosa personalitat del compositor

primer, els participants van treballar els

frances. Pel que fa als textos, tots del
mateix Satie, estan extrets dels Ilibres
Memories d'un amnesic i Quaderns
d'un mamffer.

Segona edicio
dels Audiovisuals
de Muntanya

processadors de textos Word, el programa Excel, Internet i gestio del correu
electronic, entre d'altres. En el curs de
dependent de corner^ es van tractar
tematiques com tecniques de venda i
d'atencio al client, marxandatge,

Una Tardor
Literaria amb
sortida de camp

LJespres de I'exit de la primera edicio,

nocions d'aparadorisme, informatica i

el Grup de Muntanya d'Argentona va

cobrament amb TPV, aixf com el desen-

posar en marxa el segon Cicle d'Au-

volupament de les eines d'insercio labo-

diovisuals de Muntanya d'Argentona.

ral, entre d'altres. Un dels avantatges d'a-

La primera conferencia va ser el 5 d'oc

quest curs es la possibilitat d'efectuar

tubre i anava a carrec de I'alpinista aus-

practiques en comer^os de la vila. A

trfac Kurt Diemberger. La sessio s'ano

banda d'aquests dos cursos, el Servei de

La Tardor Literaria d'enguany es va

menava "El septimo sentido, vivir entre

Promocio Economica d'Argentona va

centrar en la novel-la historica i va trac

0 y 8.000 metros". El segon audiovisual

organitzar dos cursos mes: un de gestio

tar 4 autors diferents. La primera troba-

del Grup de Muntanya va ser un dels

empresarial i un altre de fiscalitat. El curs

da va ser el 19 d'octubre amb la pre-

mes curiosos: "Dones al Shisha, 2001,

de gestio empresarial el va impartir I'ex-

sencia de Joan Daniel Bezsonoff. En

aquelles que donaven color als seus

pert en aquestes tematiques Josep Badia.

aquesta sessio es va tractar el seu Ilibre

somnis". El muntatge i la projeccio van

L'objectiu era introduir els alumnes en

Les amnesies de Deu, que s'emmarca

anar a carrec de les alpinistes Nuria

els principals aspectes a tenir en compte

en la Primera Guerra Mundial, explica-

Balague, Marisa Huguet, Olga Balague,
Sflvia Ferrandis, Nativitat Garcia, fngrid

per a la gestio de la propia empresa. Per

da per mitja de les vivencies d'una
famflia de Perpinya. L'accio gira entorn

Giralt i Maite Hernandez. L'ultima pro

cap al final del novembre, i tenia com a

de la relacio sentimental que mantenen

jeccio va ser el 14 de desembre amb

finalitat oferir coneixements generals

amb dues dones un noi i el seu oncle,

"La travessa als Pirineus amb esqufs a

sobre el marc fiscal al qual estan sotme-

que es capella. La segona sessio, el 26

I'hivern", de Ramon Prat. Des del Grup

ses les organitzacions no lucratives. Entre

d'octubr^, va ser la que va tenir mes

de Muntanya es mostren animats per

els diversos aspectes tractats, destaquen

public, per la popularitat de I'autor. Es

realitzar una tercera sessio de cara al

els tributs, I'analisi de I'lVA, IRPF i 347 i

tractava del periodista de TV3 Martf

proper any.

la declaracio d'utilitat publica.

ultim, el curs de fiscalitat va tenir Hoc

Apunts jurfdics

COSES DE LA VILA

j^
CD
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Castanyes per a
tots els gustos
La Castanyada es va viure amb molta

Maso; I'Avia Remei; una aficionada a la

intensitat a Argentona. Els joves del Casal

cuina, Maria Rosa Clos; la pagesa i paradista de la pla^a de Vendre Nuria

tiu, La Gran Castanya. Els grups Bajo en

Bellatriu; la Isabel Cunyat de LaTeca i un

Calorfas, Laguna, Lost Souls i Un Pez en

cuiner del Celler. Els guanyadors rebran

tu Maleta -els tres primers, argentonins-

CD
en

carbasso. El jurat d'aquest concurs estava format per I'alcalde de la vila, Pep

van organitzar, per segon any consecu-

en

de poma, arros amb bledes, pollastre
amb cava, sardines farcides i crema de

un trofeu que atorgara I'Ajuntament i, a

Joan Carles Codina
Advocat

Modificacions
en I'impost sobre
successions

van oferir musica fins a la matinada al

mes, veuran la seva recepta publicada

mateix Casal. D'altra banda, el teatre del

en un Ilibre que recollira les receptes

Centre Rarroquial va acollir I'espectacle

guanyadores de tota la provfneia de

L 'impost de successions es un tribut estatal

Poeticus, un recital de poesia d'humor

Barcelona i que es repartira gratui'tament

que ha estat cedit a les comunitats autdno-

dut a terme pel grup d'humoristes

als mercats.

mes, per la qual cosa cada regio el gestiona de la manera que creu mes convenient.

Tafaneries de Televisio de Mataro. A cap

Ara be, la tendencia en els darrers anys es

dels actes hi van faltar les castanyes.

El Mercat a Taula
tl Mercat a Taula es el tftol de la cam-

O

Gran participacio
de la campanya
extraordinaria de
donacio de sang

dirigeix o be a I'exempcio, o be a una
notable reduccio de la seva carrega fiscal.
Aixf doncs, seguint la Ifnia de pa'isos europeus com Alemanya, en que hi ha exempcio de tributacio de pares a fills, des del
2003 al Pafs Base i Navarra, no es tributa a
I'heretar. Aixf mateix, a partir de 2006, en
la Comunitat de Madrid es completa la

panya duta a terme per la Diputacio de
Barcelona i el Servei de Promocio

Ll Bane de Sang i Teixits va visitar

supressio gradual de I'impost de succes

Economica d'Argentona. Amb I'objectiu

Argentona el passat 11 de novembre per

sions en el cas d'herencies entre famflies

de fomentar el mercat de la vila, van

portar a terme una campanya extraordi

(pares, fills, cdnjuges o parelles de fet), del

organitzar un concurs de receptes cuina-

naria de donacio de sang. Va ser un exit

que nomes es mante la tributacio de 11%

des amb productes autoctons. Les guan-

rotund, ja que unes 100 persones es van

com a mesura de control de les transmis

yadores van ser Maria Rosa Ramos i

acostar a I'envelat inflable que es va ins-

sions patrimonials.

Cristina Prats. La primera va fer un conill

tal-lar a la pla^a Nova. En total, hi va

A Catalunya, actualment tenim un projecte

amb gambes, mentre que la segona va

haver 82 donacions, 20 de les quals eren

de reforma d'aquest impost, que es preveu

cuinar un pastfs de verdures amb gam

de persones que donaven sang per pri

que entri en vigor el 2008, i pel que es

bes. En total hi va haver 7 receptes fina-

mera vegada. Els Geganters d'Argentona

passa de I'exempcio del 95% per transmissio de la vivenda habitual del difunt amb

listes, de les quals van sorgir les dues

van col-laborar a fer d'aquest un acte

guanyadores. La resta de receptes van

mes popular plantant el gegant del

un limit de 125.060 euros a un limit de

ser: costellam de pore al forn amb salsa

Doctor Calvo a la mateixa pla^a Nova.

500.000 euros. Tambe es busca beneficiar
a les explotacions agraries en tant que, hi
ha una reduccio en les adquisicions per
causa de mort que corresponguin al cdnjuge, als descendents o adoptats, ascendents
o adoptants o als col-laterals fins al tercer
grau del causant, i que permet aplicar en la
base imposable una reduccio del 95 per
cent sobre el valor net dels elements patri
monials utilitzats en el desenvolupament
de I'explotacio agraria de la que sigui titu
lar el causahavent.
Aixf doncs, s'ha buscat dona la impressio
d'una reduccio de la carrega fiscal que a
la practica tindra un impacte molt poc
rellevant a la economia catalana, per la
qual cosa es continuaran produint els canvis de resideneia de futurs hereus a d'altres

El jurat del concurs de receptes va deliverar al Said de Pedra.

provfneies per evitar-ne el pagament.
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Pressupostos 08 com a exercici d^equilibri sobre la corda fluixa
Grup Munici

Q.
A I'oposicio: "Cal que respecti les persones que han estat elegides democraticament i que representen una institucio
del poble; el mateix respecte que es
mereixen els membres de I'oposicio per
les mateixes raons."

16

I retenem explicar els PRTS08; pero despres del pie del 17 de novembre, creiem que
cal fer certes puntualitzacions. Sobretot perque cal encoratjar I'oposicio que faci el seu
paper dins els Ifmits de correccio democratica: respectant les persones que han estat
elegides democraticament i que representen una institucio del poble; el mateix respecte que es mereixen els membres de I'oposicio per les mateixes raons. I tambe animar-los a fer un exercici de memoria historica. S'havia comen^at alguna vegada un
debat qualificant de mentiders els membres del govern i afirmant que escriuen mentides, i ratificar-se en la desqualificacio? Es pot dir que s'equivoquen, que no quadren
els numeros..., pero no fer de I'insult una arma polftica.
Que aviat que s'han oblidat que per elaborar pressupostos mai van convidar els partits
de I'oposicio (com ara demanen), que els PRTSO7 van ser aprovats amb deficit, amb
partides que duraven fins al maig 07, sense dotacio economica (ni per complir I'acord
amb els treballadors de I'Ajuntament). Aixo sf que va ser fer un PRTS07 "imaginari".
Per aquesta rao, el govern esta fent mans i manigues per arribar al gener del 08.
No hem volgut que els PRTS08 fossin restrictius, sino de correccio de la desviacio, i
anar amortitzant el gran deute que tenim (10.000.000 €). Perque aquests es puguin
complir cal, entre altres coses, millorar I'eficacia en els cobraments i la contencio en
les despeses. Es cert que hem augmentat el deute fins al Ifmit, perque hi hagi diners
per a coses importants: la despesa social, el manteniment dels carrers, el transport...
Sf que hi ha partides que han vist augmentada la seva dotacio i estan controlades per
regidors de CiU, pero no es tracta de pagar penyora per a res, es perque els nostres
programes electorals son molt coincidents, i aquestes son les nostres prioritats..
Vilatans, si no volem impostos i taxes noves, si no volem que augmentin les que ja
tenim, si no volem que el proper any hi hagi milers de noves vivendes, com podem
augmentar les despeses en nous equipaments (piscina coberta, Sala...), si tenim en
compte que els ingressos de I'Ajuntament nomes augmenten un 3% anual (uns
350.000 €)? Els ajuntaments son els parents pobres de I'Administracio: la seva capacitat de recaptacio es mfnima i depen en gran mesura del creixement urbanfstic i de
les subvencions. Pero per ara la il-lusio de millorar Argentona i treure-la del pou a on
ens han ficat ens mou a tirar endavant aquests PRTS08 i millorar-los, any rere any.

Bon nadal!!!!
/\ra, a les portes de Nadal, quan estem acabant I'any, un any de transicio polfticament
Grup Municipal de Convergencia
iUnio(CiU) , ^_j ,.,. ^

Els pressupostos han estat elaborats des
del convenciment que son els millors que
es podien elaborar tenint en compte I'estret marge de maniobra que Panterior
equip de govern de PEntesa i el PSC ens
havien deixat.

parlant, perque ha estat un any gestionat a mitges per dos governs, el de I'Entesa i el PSC
la primera meitat i TxA i CiU la segona meitat, ha sorgit la primera picabaralla forta entre
govern i oposicio, la picabaralla dels pressupostos.
S'han aprovat uns pressupostos, els del 2008, que seran els primers aprovats i gestionats
per I'equip de govern format per TxA i CiU. Uns pressupostos que han estat elaborats des
del convenciment que son els millors que es podien elaborar tenint en compte I'estret
marge de maniobra que I'anterior equip de govern de I'Entesa i el PSC ens havien deixat.
Estret marge de maniobra provocat per un endeutament del 94% (increment del 22% en
el perfode gener-maig del 2007) i I'abocament del romanent de tresoreria fet el mes de
marg del 2007 per tal de cobrir les despeses necessaries i no pressupostades el 2007 per
I'anterior equip de govern. A mes de no haver previst les retribucions dels carrecs electes
mes enlla del mes de maig en el mencionat pressupost, i a mes de...
Diuen alguns partits de I'oposicio que volen impugnar els pressupostos, basant-se en els
seus comptes, uns comptes que si son fets com els que pretenien demostrar que volfem
recaptar mes en multes, val mes que els tornin a revisar de tan malament com els tenien
fets. I quan ens critiquen perque no preveiem una partida especial pensant en la nova I lei
de dependencia, s'obliden que la mateixa Generalitat encara no sap com afrontar aquest
compromfs ni te definides quines competencies tindran els governs municipals sobre ella.
Podrfem continuar amb un seguit d'exemples de crftiques sense base pero no tenim prou
espai per enumerar-les. Tot i la minsa capacitat d'endeutament per destinar a inversio que
ens han deixat, I'any 2008 cobrirem les pistes dels collegis Bernat de Riudemeia i
Francesc Burniol, comprarem la casa del carrer Sant Ferran destinada a ampliar el Museu
del Cantir, veurem comen^ar les obres de la piscina coberta, I'aparcament subterrani a la
pla^a Nova i la nova seu de la policia local, entre d'altres. Desenvoluparem el projecte de
reordenacio de la zona esportiva, el Cataleg del Ratrimoni en totes les seves vessants i
estem treballant per una nova ubicacio del Casal d'Avis, un nou CEIP i un nou IES.
Estem al final de I'any i el que toca es pensar en positiu el que ens te preparat el 2008, i
per tant el que ens resta des del Grup Municipal de Convergencia i Unio es desitjar-vos un

BON NADAL i un FELig ANY 2008.

—
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Un pressupost fals en un pie de vergonya
L'Entesa es preguntava I'interes de I'equip de govern deTots per Argentona i CiU per celebrar
el Pie d'aprovacio dels pressupostos i ordenances, de I'any 2008, un dissabte al migdia. Era un
fet que mai havia succeit pero del qual varem comprendre la rao de ser i resposta quan el dis
sabte 17 de novembre nou politics del govern, ruboritzats i avergonyits, i set politics de I'oposi
cio, experimentant el sentiment de la vergonya aliena, discutien el document mes important del
mandat en una sala buida. I imaginin el nombre d'argentonins que van decidir optar per dinar
amb aquest debat de fons. Potser si que algu el va utilitzar per fer la migdiada. Ja teniem la res
posta: Tots per Argentona i CiU ho van fer per amagar la infamia, la constatacio de la seva ineficiencia i la crua realitat de la seva manera de fer. Public i radiooients haurien constatat que
aquest equip de govern nomes son paraules buides. Tot estava preparat perque eren conscients
que portaven a aprovar un pressupost basat en, com a minim, quatre falsedats. La primera es que
la major part de I'oposicio no ha estat convidada en cap part del proces de la seva confeccio.
El dialeg, la participacio, la transparencia i el consens son nomes paraules que serveixen per
omplir la boca dels nostres governants. Certifica que continuen pensant i aplicant la maxima que
la mentida repetida mil cops es converteix en veritat. La segona, que ens trobem un pressupost
irreal i fals. Han equilibrat les despeses i els ingressos de manera barroera i fraudulenta. Els
ingressos els han engreixat de forma desmesurada tot i tenir els informes d'lntervencio i
Secretaria desaconsellant-ho. I no son dictamens que es fan segons bufa el vent sino sobre I'estudi i evolucio dels anys anteriors i la previsio del futur. Diverses despeses i subministraments,
en canvi, han estat pressupostades a la baixa de manera demostrable. L'Entesa xifra, pel cap
baix, que aquest pressupost, en Hoc d'estar anivellat, te un deficit de mes d'1.500.000 euros. Un
acte mes d'irresponsabilitat incomprensible. La tercera fal-lacia es la suposada contencio politica de personal, ans al contrari, augmenta la plantilla i, incomplint els acords previs sobre remuneracions amb els treballadors, es permeten el luxe de contractar com a carrec de confian^a el
portaveu de Tots per Argentona. No calen comentaris, ja que les prioritats dels favoritismes ens
resten a tothom dares. I, per acabar, deien que no augmentarien el deute. Fals. S'endeutaran a
un nivell que mai s'havia vist. I tot per fer tot un seguit d'inversions on pressuposten aportacions
d'altres administracions que nomes existeixen, ara per ara, en la seva imaginacio. Prefereixen
acontentar gratuitament que tenir prudencia. En el Pie I'Entesa va demostrar els errors d'aquest
pressupost i la manera de redre^ar-lo. Vam fer una oposicio constructiva i amb anims d'aportar
solucions. L'Entesa te clar els mecanismes per construir un pressupost real i, sobretot, definir
sense por les prioritats. Aquest govern ha demostrat que en no tenir veritats ha hagut de recorrer
a les mentides.

U
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Han equilibrat les despeses i els ingres
sos de manera barroera i fraudulenta. Els
ingressos els han engreixat de forma
desmesurada tot i tenir els informes
d'lntervencio i Secretaria desaconse
llant-ho.
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tn el Pie dels pressupostos, es va tornar a evidenciar la falta d'escrupols d'un
tat de la votacio, va ser el que ells mateixos van utilitzar durant la llarga campanya

Grup Municipal del Rartit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

electoral com I'exemple del que evitarien: el govern contra I'oposicio. El govern es
va quedar sol defensant un mai pressupost.
Aixo ha estat aixi perque no han volgut compartir el pressupost ni amb els partits
de I'oposicio ni amb els ciutadans. Una altra promesa que no han realitzat: la de la

(El govern) a aquestes al^ades, al-legar

participacio. Ens han dit que han hagut d'aprendre a fer pressupostos, que no s'han
trobat els numeros com volien, a aquestes al^ades, al-legar ignorancia, nomes fa

ignorancia, nomes fa evident la seva

evident la seva incompetencia, i quan parlen que no s'ho han trobat com els agradaria, dues preguntes: el regidor d'Hisenda va fer traspas amb el seu predecessor?
L'hi va demanar? Les respostes son NO.
Quan el govern es prepotent i es pensa que ha nascut ensenyat li acaba passant el
que li ha passat, es queda sol.
Pero encara queden coses mes sorprenents, com que les despeses son mes altes que
la previsio d'ingressos. Que faria un polftic responsable, o qualsevol ciutada a casa
seva? Reduir la despesa fins equilibrar-la als ingressos, no? Els nostres governants,
no. Ells, fent un acte d'irresponsabilitat, han equilibrat els ingressos a les despeses,
com?, inflant els ingressos.
Tots sabem que el finan^ament dels ajuntaments es molt precari, i que sovint necessitem grans dosis d'imaginacio per poder gestionar correctament les engrunes que
ens corresponen, pero una cosa es fer un pressupost imaginatiu, i una altra es imaginar-se un pressupost, i el que han aprovat es un pressupost imaginari, amb unes
partides d'ingressos impossibles que responen mes als desitjos que no pas a les realitats.

E
to

L'alcalde enganya Argentona presentant un pressupost fals
govern que no compleix les seves promeses. Si comencem pel final del pie: el resul-
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Estirar mes el brag que la maniga
Un dels problemes mes importants que tenen els ajuntaments es la insuficiencia finanGrup Municipal Jsquprra Republicana
de Catalunya . {^ t*i ^^ . ^ :- •. ;

cera. Aquesta es una qiiestio for^a generalitzada a tot el pafs, perd no es Tunica causa de
Tofec economic que pateixen bona part de les arques municipals. En el mon local es fre
quent anteposar les actuacions destinades al NuTment de Taparador a la realitzacio d'inversions a mitja i llarg termini. Durant uns anys, aquest estil de fer polftica pot semblar

Cal tra^ar un pla d'actuacio, amb una

efica^. Fins i tot el ciutada pot tenir la sensacio que el municipi funciona. Pero la realitat,
tard o d'hora, s'acaba imposant.

gestio rigorosa i efica^, procurant endre-

Com actuar quan un ajuntament es troba amb un nivell d'endeutament proper al 100%?

^ar la situacio des de la prudencia pres-

que socialment es creuen necessaries?

supostaria.

macio i que sigui conscient de Tabast del problema. Cal tra^ar un pla d'actuacio, amb

I com fer-ho si la capacitat de generacio d'ingressos ordinaris es inferior a les despeses
El primer que s'ha de fer es explicar el que passa. El vilata ha de coneixer tota la inforuna gestio rigorosa i efica^, procurant endre^ar la situacio des de la prudencia pressupostaria. No podem oblidar que els recursos sempre son limitats. I es obligacio de qui
governa administrar els projectes a la mida dels recursos. Estirar mes el brag que la mani
ga, o comptar amb ingressos poc fiables, acostuma a comportar dificultats.
El problema es d'ambit social ja que el ciutada pot tenir la sensacio que es fan poques
coses. I, fins i tot, actuant amb responsabilitat, es pot arribar a equilibrar una situacio de
deficit per despres trobar-se que aquells que van gestionar malament els recursos en el
passat tornin a gestionar el futur amb una situacio sanejada per uns altres. Pero no hi ha
cap altre camf. Serveix de poc posar-se la manta al cap i pensar que "ja ens en sortirem".
La ciutadania te el dret a coneixer quina es la situacio economica municipal. S'han d'adoptar les mesures per fer comprensible el pressupost municipal i, alhora, incrementar la
transparencia i la qualitat de la informacio. Nomes des del coneixement es pot demanar
la complicitat.
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Mace pocas semanas el equipo de gobierno de Argentona y algunos de los miemGrup Municipal del R^tit Popular (PP)

bros de la oposicion, entre ellos Rartit Socialista, Esquerra Republicana y L'Entesa,
han votado en contra del cumplimiento de la ley en nuestra poblacion. Como concejal presente una mocion en la que solicitaba el cumplimiento de la ley de banderas, que especifica que en los edificios publicos deberan ondear las banderas de

Es curioso que el teniente de alcalde de

Espana, de la comunidad autonoma y la local. Solo se trataba de una mocion que
pedfa el cumplimiento de la ley. Nada mas. Y con esta mocion han quedado "retra-

CiU, que voto en contra del cumpli-

tados" en su forma de ver las cosas y de entender la libertad, el respeto a la diversidad de criterio y el ejercicio de la responsabilidad como cargos publicos que son.

miento de la ley por tratarse de la ban-

Si un concejal se niega a cumplir la ley, ^como les podemos exigir a los ciudadanos

dera de Espana, sea capaz de aceptar el

contra del cumplimiento de la ley por tratarse de la bandera de Espana, sea capaz

que la cumplan? Es curioso, ademas, que el teniente de alcalde de CiU, que voto en
de aceptar el cargo de presidente de la Asociacion Espanola de Ciudades de la
cargo de presidente de la Asociacion

Ceramica. ^Que ocurre? ^Que para buscar subvenciones y apoyos polfticos sf somos
espaholes y para cumplir la ley no? Es una actitud mezquina y zafia.

Espanola de Ciudades de la Ceramica.

Com a regidor del Rartit Popular vaig arribar a TAjuntament amb la intencio de treballar des de Thonestedat pel poble, pel meu poble. He detectat en els darrers mesos
que els meus objectius de treball no son els mateixos de molts dels membres del
consistori. Nomes cal veure les mocions que s'han aprovat i Tactitud durfssima i fins
i tot grollera de Toposicio, especialment dels regidors de PSC i L'Entesa. Jo m'estimo
Argentona. Hi ha qui vol fer carrera polftica, pero jo el proper any seguire treballant
per millorar els carrers, els equipaments, les instal-lacions esportives i sanitaries, els
coTlegis, etc. de la meva vila. La resta no m'interessa. Com diuen ara, els ciutadans
seguiran tenint "desafeccio" perque els qui cobrem diners publics no estem donant
la talla.
Que tingueu unes bones festes. Feliz Navidad.

—
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Vergonya d'uri vilata
^egons el meu parer:
Grup Municigentona (Agr.Ar.)

El dissabte del Pie extraordinari, dels pressu... no se que, vaig anar al que jo anome-

U
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no el xou de "los telenecos", pero vaig sentir vergonya com a vilata. AII6 em va fer
recordar els temps de cole, que el profe ens ensenyava pedagogicament a fer coses

m

del mon dels adults. Ara que tenim la informatica, puc imaginar un profe fent clas
ses d'economia i fer una practica amb Excel de com poden els alumnes confeccionar un pressupost.
A uns, el de la setmana.

Despres del bany que li va donar I'opo

Als mes intel-ligents, el de casa seva.

sicio, davant d'un pressupost infantil i

I a Vempollon, el de I'Ajuntament.
Aquest ultim segur que esta aprovat tot el curs. I es que tot es fer consens, transparen-

de veure que no en tenen ni "flowers",

Cl
3

D^

cia i col-laboracio de tots. Sempre que segueixin la Ifnia del deu Thor, la Suprema
Sacerdotessa, I'Encantador de serps i el SIPERONO, que es el que vol posar el seu gra-

es veu clarament que estan intentant

net de sorra (per sortir a la foto).
Despres del bany que li va donar I'oposicio, davant d'un pressupost infantil i de veure

sortir-se'n inculpant els altres

que no en tenen ni "flowers", es veu clarament que estan intentant sortir-se'n inculpant
els altres. Agrupacio d'Argentona ha volgut que un vilata es pugui expressar, perque
pugui reflectir el seu sentiment. Hi estem completament d'acord, pero volem expressar
un sentiment afegit, ja que ens trobem defraudats per CiU, perque pensavem que des
pres de cine anys en I'oposicio com nosaltres haurien pogut aconsellar millorTots per
Argentona. Es d'una poca vergonya imperdonable sentir les paraules del portaveu de
CiU, dient que varen votar en Aigues d'Argentona a favor de I'ampliacio de capital, i
quan s'ha assabentat de la situacio de I'economia municipal, votant a favor de demanar un credit. I la gran mentida, la del Sr. Collet, que diu que esta negociant amb Vertix
i no queda reflectit en els pressupostos, o presenta un pressupost d'Argentona Projectes
que no te res a veure amb la realitat, ja que tampoc queda reflectit les seves obligacions ineludibles.
19
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COSES DE LA VILA
Exit de la Mostra

de Bolets
L'entitat Natura va organitzar la
Mostra de Bolets el cap de setmana del
10 i 11 de novembre. La primera activitat va ser una sortida per les rodalies
d'Argentona per recollir bolets, aquesta
va ser la tasca mes dificultosa. Despres,
amb els exemplars recollits se'n va fer
una classificacio amb I'ajuda del micoleg Fermf Roca. La mostra es va poder
visitar al Salo de Pedra durant el dissab
te a la tarda i el diumenge al matf.
Tambe es va organitzar una sessio de
contacontes relacionats amb el bosc i
els bolets. Aquesta va ser una de les
activitats de mes exit.

>
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L'artista argentonf Josep Serra ha exposat, aquest novembre,

"Abstracte despres de Nova York" a I'Ateneu Caixa Laietana

"Dins la duresa de la
realitat encara veig
punts on agafar-me"
L'Ateneu Caixa Laietana va acollir, del
26 de novembre al 9 de desembre, un
recull d'obres que I'argentonf Josep
Serra va crear sota I'impacte de I'atemptat a les torres bessones del 2001. Tot i
I'origen tragic de la inspiracio, l'artista
presenta a "Abstracte despres de Nova
York" una serie de quadres d'un optimisme intens i desbordant.
Que defineix la teva exposicio?
Definir es molt dificil. Sintetitzant molt
I'exposicio, es producte de I'estat d'a20

nim que em va quedar despres de I'atemptat a les torres bessones de Nova
York. Em va impactar molt. Despres d'aquell desastre el mon no es el mateix, jo
no soc el mateix i jo tambe estic dins el
mon. A partir d'aleshores vaig comen^ar
a treballar, potser inconscientment,
d'una altra manera. En el fons busco una
Hum d'esperan^a, una escletxa per sortir
i no caure en el pou del desastre i de la
decadencia. S'ha de mirar endavant i
buscar un punt d'optimisme i de Hum en
aquest mon tan fotut.
I diuen que els artistes son individualistes!
No ho podem ser. Allo ens va tocar a
tots molt de prop i ens segueix afectant
perque la seguretat ja no es la mateixa,

Josep Serra davant d'una obra de I'epxosicio.

ni tampoc ho son el treball, I'economia,
la politica... Encara que no ho vulguem,

tambe rebin impactes, que no seran els

A molta gent li costa entendre I'art abs

ens ha afectat.

mateixos que rebo jo pero seran similars.

tracte. Quin comentari et fa la gent que

Aquestes sensacions d'optimisme que

Tot i referir-te a un moment molt negre

passa per I'exposicio?

busques son les mateixes que vols que

de la historia, les obres d'aquesta expo

Veuen optimisme i color. Aixo es el que

senti la persona que observa un dels

sicio tenen molt color.

mes els impacta i ja es molt.

teus treballs?

Si que es cert que, pel titol, sembla que

T'ha agradat exposar a I'Ateneu?

Quan treballo el primer que intento es

I'exposicio hagi de ser dura i pessimista,

La sala es magnifica! A Mataro no hi ha

sentir jo. Si jo tine sensacions es possible

pero m'ha sortit optimista. Jo buscava el

cap sala com aquesta. A mes, tambe

que altres tambe les tinguin. Per tant,

punt d'optimisme, la Hum de I'esperan-

estic content perque ja vaig exposar el

quan treballo miro de treure tot el que

^a. Dins la duresa de la realitat encara

1999 i ara m'han renovat la confian^a. A

tine: els impactes i les emocions.

veig punts on agafar-me. Si no, seria

mes, ara fa 25 anys de la meva primera

Despres, espero que els que ho veuen

molt dificil viure en aquest mon.

exposicio, que tambe va ser a Mataro.
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Autoretrat de I'equip de dibuixants de Le Potage.

Le Potage, humor maresmenc
Apleguin una colla de joves aficionats al comic - altrament dit: comiqueros -, afegeixin una bona dosis d'humor, carretades
d'hores de feina i un polsim de mala Met. El resultat es Le potage, una revista de comic irreverent feta al Maresme.
F rimer ho feien a I'escola, d'amagat del

estils com dibuixants hi participen. Per

Le Potage". Pero a banda de la publicacio

professor. Ara esgarrapen hores de feina i

aquest motiu el nom al-ludeix al plat

hi ha altres projectes en cartera com I'or-

les seves vfctimes son els companys o el

tfpic que barreja una mica de tot. Aixo sf,

ganitzacio de tallers de comic. Tot plegat

cap en pie atac d'histerisme. Filtrar situa-

s'ha de pronunciar amb accent frances.

es du a terme a la seu social, cedida per

cions de la vida quotidiana es el que fan

Tot i que els textos i els continguts estan

I'Associacio de Veins de Vfa Europa a

aquesta colla de joves de trenta i tants a

adre^ats a un public adult reconeixen

Mataro. Ara, a mes, s'han constitu'rt com

traves d'una publicacio de comic que ja

que practiquen I'autocensura "per poder

Associacio comiquera, fet que els permet

te mig any de vida i que, asseguren, ja no

arribar a tothom". "A mes, -bromegen-

optar a subvencions municipals. Estan

fara volta enrere. Es van coneixer, per

encara no hem guanyat prou per pagar

oberts a col-laboracions i, sobretot, a

Sant Jordi, preparant el Ilibre gegant de

multes com els de El Jueves". No descar-

nous lectors. Els podeu trobar en botigues

Mataro. N'hi ha que son de la capital del

ten fer humor sobre I'actualitat de la

especialitzades i centres cfvics: "vigilem

Maresme i tambe n'hi ha algun d'Ar-

comarca, tot i aixf, admeten que la perio-

molt on deixem la revista perque, com

gentona. La seva passio pel dibuix, mes

dicitat mensual no juga al seu favor per-

que es gratis, hi ha el peril! que les avies

concretament pel comic, els ha portat a

que "els acudits caduquen de seguida".

les agafin per posar al terra despres de

intentar buscar editorials que s'interesses-

De moment la seva iniciativa els aporta,

fregar".

sin per la seva feina. Pero el mon del

sobretot, satisfaccio

comic es molt tancat i no arrisca en noms

personal tot i que no

desconeguts. No obstant, trobar portes

descarten que el pro-

tancades no els ha fet llen^ar la tovallola

jecte creixi: "Cada

i ells mateixos s'han convertit en dibui

cop ens coneix mes

xants, editors, comercials i distribuidors

gent i a internet ja hi

de la seva propia publicacio.

ha espais especial it-

El producte final es Le Potage, una revis

zats en comic on es

ta de comic mensual que barreja tants

comenqa a parlar de

lues

LLC^iDA
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COSES DE LA VILA
Un argentoni al

diferents punts d'Argentona. Buscaven els

municipal en la votacio popular per esco

sistemes electronics de navegacio (GPS),

llir la ubicacio def nou centre d'educacio

Consell Nacional
d'ERC

els carregadors de discos compactes o les

infantil i primaria (CEIP). Segons aquests

ulleres de sol que hi pogues haver a la

grups, el proces va estar mancat de

vista o amagades a les guanteres. Els

garanties de seguretat en la preservacio

carrers mes afectats per aquesta onada de

de les dades personals de caracter confi-

tl president d'Esquerra Republicana

robatoris van des de les cases del MOPU

dencial. Tambe van assenyalar I'incom-

d'Argentona, Carles Martinez, va ser

fins al passatge de Ca I'Oriol, darrere de

pliment del deure de custodia del padro

escollit, al comengament del novembre,

I'Ajuntament. Pero tambe hi va haver cot

per part del govern municipal. La porta

com un dels cine representants de la

xes afectats a la zona de Marina Julia, el

veu i cap de Ilista de I'Entesa, Esther

comarca al Consell Nacional d'Esquerra

carrer Montserrat i Sant Narcis. Segons

Merino, va destacar que no estaven en

Republicana. El president argentoni d'es-

fonts policials, el lladre podria haver ac-

contra de la consulta popular que el

querra es mostrava orgullos de poder tre-

tuat amb molta rapidesa i s'hauria des-

govern va fer pero va dir que el padro no

ballar pel seu partit des del Consell

plagat d'un Hoc a I'altre amb un vehicle.

es pot utilitzar al gust dels regidors. El

Nacional. Carles Martinez es el presi

Els cotxes preferits eren els de la marca

portaveu i cap de Ilista del PSC, Salvador

dent d'Esquerra Republicana d'Argen

Peugeot. El seu modus operand] era forgar

Casas, va afirmar que tot el proces parti-

tona des de fa uns mesos. No obstant

la porta -que en alguns models d'aquesta

cipatiu va ser un seguit de desproposits i

aixo, no es un nouvingut en la politica.

marca es mes facil d'obrir que en altres

que no va ser transparent. El portaveu i

Fa 25 anys que esta vinculat al mon de

cotxes-, introduir algun objecte per la part

cap de Ilista d'Agrupacio Argentona,

I'educacio, ha estat portaveu d'un sindi-

superior de la porta per aconseguir que

Felix Rosa, va parlar de falta de respecte

cat de mestres i ha format part de I'equip

faci palanca i, d'aquesta manera, obrir-la.

als vilatans. Els tres grups van afirmar que

de Josep Bargallo i, despres, de Marta

En la majoria dels casos, les portes van

I'objectiu unic d'aquesta denuncia es evi-

Cid, a la Conselleria d'Educacio. El pre

quedar fetes malbe. Pocs dies despres, els

tar que torni a succeir un fet d'aquestes

sident local d'ERC va posar I'accent en la

Mossos d'Esquadra van detenir un jove de

caracteristiques.

importancia de formar part del consell

19 anys, d'origen marroqui, com a pre-

nacional d'un partit que forma part del

sumpte autor d'aquests robatoris.

govern de Catalunya. Segons Carles Mar

Fiblada 2007

tinez, aquesta circumstancia s'ha d'aprofitar per afavorir, des de dins, els interessos d'Argentona. Martinez forma part
dels noms que renoven la cupula dels
republicans maresmencs, que tambe va
canviar de president, (.'alcalde d'Alella,
Andreu Francisco, substitueix el canetenc, Eduard Lopez. Tambe es va escollir

L'Entesa, el PSC
i AA denuncien
I'Ajuntament
d'Argentona

nova permanent i es van triar els candi-

Lls Amies de la Vinya i el Vi d'Argentona
van organitzar, per quart any consecutiu,
la Fiblada. Es tracta d'una practica que
consisteix a provar el vi que hi ha a la
bota. Enguany, a mes, es van organitzar
tot un seguit d'activitats que anaven des
del tast del vi fins a fer torrades a la liar

dats de la comarca a les Ilistes del

L'Entesa, el PSC i Agrupacio Argentona

Congres, que seran I'alcalde de Teia,

van denunciar el govern d'Argentona

Serra va explicar contes i llegendes de la

Andreu Bosch; la regidora de Calella,

davant I'Agencia Catalana de Proteccio

vila. La Fiblada 2007 es va duu a terme a

Pilar Rocafort; Francesc Alemany, de

de Dades per I'us indegut del padro

Can Serra del Puig.

de foe. I, abans d'acabar, I'argentonf Llufs

F^lafolls, i Laura Aloy, d'Alella. Finalment, els cine representants del Maresme en el Consell Nacional d'ERC pels
proxims dos anys son Cristina Gomez,
de Calella; Teresa Aragones, de Premia
de Mar; Anna Teixido, de Vilassar de
Mar; Pol Ramentol, de Mataro, i Carles
Martinez, d'Argentona.

Robatori cotxes
l_a matinada del dill uns 12 de novem
bre, uns lladres van robar a I'interior
d'una desena de vehicles estacionats en

D'esquerra a dreta: Felix Rosa (Agrupacio Argentona), Esther Merino (L'Entesa), i Salvador Casas (PSC).

„,

., „

COSES DE LA VILA

CD

"O

Exit de la II Fira

en

d'intercanvi

en

d'Art de Nadal

Canvis en la
celebracio dels 90
anys dels pastorets

L/es de l'1 de desembre, el Museu del

La celebracio dels 90 de representa-

tl diumege 2 de desembre, I'Escola de

Cantir acull la tercera edicid de I'Ex

cions dels F^storets ha patit algunes

Mares i Pares amb la col-laboracid de

pomercat d'Art de Nadal. Un total de 24

variacions. Finalment, no es repre-

I'Ajuntament van organitzar la segona edicio

artistes exposen les seves obres, que van

senta el text de Josep Maria Folch i

de la Fira d'intercanvi de joguines. Els infants

des de la pintura fins a I'escultura.

Torres per manca de temps i s'ha

havien de portar dues joguines, una per inter-

Enguany, es creia que el gran volum de

optat per La Flor de Nadal que es la

canviar i I'altra per deixar a la Creu Roja pero

participants podrien provocar un proble-

mateixa obra que es va poder veure

alguns en van portar mes per entregar-les a la

ma d'espai, pero finalment no ha estat

I'any passat. A banda d'aquest canvi,

ONG. En total hi van participar 238 nens i

aixf, i el nombre d'artistes es similar al de

tambe s'han modificat els dies de

nenes i es van recollir mes de dues-centes

I'any passat. El que no canvia es I'essen-

representacid que es podran veure el

joguines que es repartiran entre els nens mes

cia d'aquest Expomercat d'Art de Nadal:

25 i 30 de desembre. A mes, el 27 de

necessitats. Aquestes xifres avalen I'exit abso-

els preus son populars i van des dels 30

gener es fara una sessio dedicada a

lut de la proposta. La Jornada es va acabar

euros fins als 250 euros. Aquesta mostra

les famflies, que tindran I'entrada

amb una xocolatada per a tothom i amb la

es pot veure fins al dia de Reis, el 6 de

gratui'ta.

intencid de repetir I'experiencia I'any vinent.

En marxa

I'Expomercat

de joguines

CD
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gener.

El Curs de Cuina de Nadal
els dijous
\J na vintena de persones van participar enguany al Curs
de Cuina de Nadal organitzat pel Centre PSarroquial. La
novetat d'aquesta edicio era el canvi de dia: normalment
els cursos de cuina del Centre Rarroquial es duien a terme
els dilluns, pero per problemes d'horaris es va realitzar els
dijous. El primer dia, el 8 de novembre, es va ensenyar a
cuinar els primers plats. La setmana seguent va ser el torn
dels segons plats i el dia 22 de novembre de les postres. En
guany, pero, tambe hi va haver temps per ensenyar, durant
tota una sessio, com s'havien de decorar els plats de Nadal.
La cloenda del Curs de Cuina del Centre Fcirroquial va ser
el dimecres 5 de desembre amb una classe sobre com
decorar les taules i com fer centres nadalencs. Totes les ses
sions es van fer de 9 a 10 del vespre al Bar d'en Jaumet.

EXPOmERCRT
D'RRT

g i/95]Grup "•
F I |@I| fotografla
^ ^^^/| d'Argentona
tliiMltiiliti

Jornades del
defensor del vilata a Mataro
tl defensor del vilata d'Argentona, Quim Mustards, va par
ticipar a les Segones Jornades de Formacid dels Sfndics de

8007
Museu del Cdntlr
Inauguracib: dissabte 1
de desembre a les 20 h

Greuges Locals de Catalunya, que van tenir Hoc els dies 28
i 29 d'octubre a Matard. Hi van assistir una vuitantena de
persones amb I'objectiu d'aprofundir en la formacid dels
titulars de les sindicatures. Les jornades es van dividir en
quatre eixos: la presumpcid de veracitat versus presumpcid
d'innocencia; els valors de la seguretat, civisme i drets; la

tEi CANTIR

instal-lacid d'antenes de telefonia i els drets socials.
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El Badrrinton Club Argentona
celebrara un any de vida

24

tls seus fills feia anys que jugaven a

en el circuit 2 de la federacio -veterans

puntuable del circuit de la Federacio
Catalana de Badminton. Segons Vilalta,

badminton amb I'Escola Esportiva

d'iniciacio-, que esta destinat especial-

d'Argentona, coordinada per I'Ajunta-

ment als pares que s'han introduft al

"tot esta anant molt rapid perque la

ment i, cada vegada mes, es van aficio-

mon del badminton de la ma dels seus

junta esta engrescada".

nar a aquest esport poc conegut. Amb

fills. El tresorer de I'entitat i membre

Un altre dels reptes del Badminton Club

I'empenta d'aquests pares i les ganes de

actiu del club, Llufs Vilalta, afirma: "fins

Argentona es el seu web, que es troba

competir dels seus fills, al gener del

i tot tenim jugadors jubilats que entrenen

dins el portal d'entitats: http://badmin-

2007 es va crear el Badminton Club

cada setmana i s'ho passen molt be".

ton.argentonaentitats.cat. El van posar

Argentona, el primer club de badminton

Quan ja tenen un any de vida, els inte

en marxa el 2 d'octubre d'aquest any i

del Maresme que, en un principi, va ser

grants del club de badminton argentonf

s'hi incorporen totes les notfcies, resul-

format per 26 socis. Quan gairebe es

es plantegen nous objectius: el primer

tats de les competicions, calendaris i

compleix un any de la seva creacio, ja

de tots es consolidar el club tenint en

informacio del club. Si voleu formar

son 32 les persones que formen part d'a-

compte la seva modestia. El seguent pas

part de I'entitat, tambe hi podeu con-

questa iniciativa que presideix Dolors

es: "mirar si podem assumir I'Escola

tactar mitjangant el web. La quota de

Casabella. Tots els socis del club practi-

Esportiva, estem pensant la possibilitat

soci es de 25 euros I'any, i la dels socis

quen el badminton, per aixo es molt

d'incorporar-la en un o dos anys", afir

federats es de 85 euros. A banda de tot

variada I'edat dels esportistes: hi ha

ma Llufs Vilalta. Pero el primer repte de

plegat, us podeu informar dels orfgens i

categories sub-11, sub-13, sub-15, sub-

tots es I'organitzacio del Torneig Open

la mecanica del badminton, un esport

17, Iliures i veterans, tant en la modali-

de Badminton a Argentona, que se cele

que sovint es compara amb el tenis pero

tat femenina com masculina. Des de

brara el 29 de desembre al pavello de la

que "comporta un desgast mes elevat",

bon comengament, tots els socis han

vila. De fet, al mes de juny, els inte

segons afirma Llufs Vilalta. I es que el

participat en competicions de la Fede

grants del club ja van organitzar el pri

badminton es I'esport de raqueta mes

racio Catalana de Badminton i, fins i tot,

mer torneig exclusiu pels socis, que va

rapid del mon, ja que els campions

han aconseguit tftols importants. Es el

tenir molt exit. Ara, pero, volen obrir les

poden arribar a projectar el volant

cas de Gloria Latorre, subcampiona indi

portes a tots els argentonins i popularit-

-objecte de vinil o de ploma d'oca que

vidual de veterans d'Espanya. A banda

zar aquest esport. Una altra data impor

es passa de jugador a jugador- a mes de

de les categories professionals, pero,

tant es el 6 de marg, quan Argentona

250 km/h. La mateixa velocitat a la qual

tambe hi ha jugadors que competeixen

acollira, per primera vegada, una prova

corre el Badminton Club Argentona.

El gener del 2008, el Badminton Club Argentona celebrara un any des de la seva creacio. Va ser precisament al gener del 2007
quan un grup de pares es va decidir a crear un club despres que els seus fills haguessin format part, durant molts anys, dels equips
de badminton de I'Escola Esportiva d'Argentona. Tenien la necessitat de jugar en un ambit esportiu mes elevat i participar en la
Iliga de la Federacio Catalana de Badminton. En un principi I'entitat tenia 26 socis, i despres d'un any ja en son 32.
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Can Tomas Rajoler
Llufs S. Morgan
/xquesta antiga masia no sempre ha

que a uns cent metres darrere la casa,

cultivar la terra i poder sobreviure.

estat coneguda amb aquest nom, durant

en una petita esplanada presidida per

Sabien que I'aigua es vida i font de

algunes centuries era Can Cabot del

tres corpulents tillers -que donen a I'in-

riquesa, potser ho tenien mes present

veTnat de Pins. Era a les acaballes del

dret ombra fresca i sanitosa- s'hi troba

que en la nostra frisada vida, en que
se'ns ha donat tot massa facil. Potser

1700 quan probablement hi va entrar

la font de Can Tomas. I es que totes les

de masover un tal Tomas, rajoler d'ofici,

nostres antigues cases de pages varen

no es ara ni el moment ni el Hoc per

i d'aquf devia arrencar el nom. Quan

ser construTdes prop d'alguna deu d'ai-

fecte per fer un cop d'atencio a I'us

aixo passava, ja feia dues centuries que

gua. Aquesta era I'asseguranga de poder

un fill Cabot s'havia casat amb una

desmesurat que fern del Ifquid elemen
tal, altres estaments mes representatius

pubilla de la important casa Llentiscla

i mes importants ja ho estan fent.

del veinat de Clara i a traves dels anys

Can Tomas Rajoler ja no es aquella

aquest cognom del gendre va prevaler

explotacio agraria que coneixfem,

en I'antiqufssima casa Llentiscla, que es

aquells variats tons verds que anaven

convertf en Can Cabot, que es com avui

del verd fosc al verd maragda que dife-

la coneixem, envoltada d'una urbanit-

renciaven els diferents cultius, han

zacio del mateix nom.

passat a ser I'uniforme gris-verd de

La vella masia de Can Tomas Rajoler es

terres sense cultivar; malgrat tot, unes

una casa de dos cossos amb teulada

petites feixes ben cuidades son testi-

perpendicular a la fa^ana, el portal i

moni d'una pagesia passada. La finca

algunes finestres tenen Ilinda i brancals

esta delimitada per la riera de Pins i el

de pedra. A la decada dels quaranta del

torrent Bo. Es curios, quasi tots els

ja acabat segle, el seu amo, el Sr.

torrents del nostre terme porten el nom

Viladevall, va fer obres de consolidacio

d'alguna finca que travessen, el torrent

de I'edifici i un tercer cos, que era dedi-

de can d'aixo o el torrent d'en d'allo,

cat al bestiar, el va transformar en

aquest porta el nom de Bo, potser per

vivenda, donant-li encertadfssims toes

la placidesa de les seves aigues quan

de masia classica, com ara el portal

baixen torrentades, o tal vegada com-

dovellat, d'un acabament perfecte.

parant-lo amb algun altre torrent que

El Ilibre Les Fonts d'Argentona recorda

havia fet alguna malesa, ves a saber!

25

finques

Gil Pares
corredor d'assegurances

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

Tel. 93 797 1013
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CANSALADERIA
CARNISSERIA

C/ Gran, 52 (davant I'Ajuntament)

XARCUTERIA
FRUITERIA

ADTOSERVEIUbbu
QUALITAT I PREU

BONA COMPRA
i mo(t bones festesl
GRANS MARQUES EN CONSERVES, VINS,
CAVES, CONGELATS DE VERDURA IPEIX,
FORMATGES, EMBOTITS, PERFUMS,
DROGUERIA, ETC...

I PA CALENT CADA 2 HORES
• OFERTES DIARIES
•SERVEIADOMICILI
• HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES:
Matide8'00a13'30h
Tardade17'00a20'30h
DISSABTE:
Matide8'00a14'00h
Tardade17'30a20'30h

Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA
Tel. 93 797 05 03 - Fax 93 756 06 49
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239 298 421 619
ord Focus

Peuqeot 407

Renault Megane

Volkswagen Passat

Dona. Vehicle nou. NtoH mixm de bonifkado

Bones Festes

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

(^) MAPFRE
Numero J^^ en Assegurances d'Automdbil
Adrega electrdnica: Vidalgj®mapfre.com

Diete+ica
Botiga de productes ecologies i naturals,
on tambe trobaras alimentacio per a persones
amb intoleran^es (a la lactosa, al sucre,
per a celiacs,...)
4*

Vine al Roure i tasta els nostres tes,
cafes, sues i altres productes naturals
en un ambient tranquil i acollidor.

Bones
Festes

Ens trobaras a:

C/ Abat Escarr^, 3 - 08310 Argentona

Tel. 93 797 05 97
elrourebio@hotmail.com

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

La reforma comptable per la petita i mitjana empresa
Fa poc mes d'un mes es va

dels elements dels comptes anuals incloses en el

publicar en el BOE, la Llei

Marc Conceptual: actius, passius, patrimoni net,

16/2007 de reforma i adap-

ingressos i despeses, constitueixen una important

tacid de la legislacio mer-

novetat. En particular, els passius es defineixen

cantil en materia comptable

com obligacions actuals sorgides com a

per a la seva harmonitzacio

consequencia de successos passats, per a

internacional, Llei que pren

I'extincio dels quals I'empresa espera desprendre's

com base la normativa ja

de recursos que puguin produir beneficis o rendi-

Jim Carles Ceiiia

existent en la unio europea.

ments economics en el futur. Aquesta definicio

Soci Director

Aquesta norma entrara en

condicionara el registre d'alguns instruments fi-

vigor el 1 de gener de 2.008

nancers, que haurien de comptabilitzar-se com

i obligara a totes les empreses del pais a adaptar-

passius quan a priori, des d'un punt de vista

se comptable i fiscalment a la nova normativa.

estrictament juridic, poguessin tenir I'aparenga

Amb I'aprovacio d'aquesta Llei es modifica el Codi

d'instruments de patrimoni.

de Comerg, el Text Refos de la Llei de Societats

La principal novetat, al marge del major desglos-

Andnimes i la Llei de Societats de Responsabilitat

sament informatiu que es requereix en les notes

Limitada, afectant per tant a la majoria d'empreses

de la memoria, ve donada per la incorporacio

espanyoles que haurien de coneixer i adaptar-se

d'aquests dos nous documents: "I'estat de canvis

a la nova normativa des d'ara fins a final d'any.

en el patrimoni net" i "I'estat de fluxos d'efectiu". El

La principal novetat que estableix aquesta Llei es

balang, el compte de perdues i guanys, I'estat de

la seguent, passarem de tenir un unic Pla Compta

canvis en el patrimoni net, I'estat de fluxos d'efectiu

ble a tenir-ne tres a partir del 2.008:

i la memoria son els documents que integren els

-En primer Hoc tindrem un Pla General Abreujat

comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu no sera

per a petites i mitjanes empreses, que sera

obligatori per a les empreses que puguin formular

d'aplicacid a aquelles societats que durant dos

balang, estat de canvis en el patrimoni net i memoria

exercicis consecutius reuneixin dos de les

en model abreujat.

seguents circumstancies; que la seva xifra de

L'estat de canvis en el patrimoni net, es presenta

negocis sigui inferior als 5,7 milions d'euros, que

en dos documents: L'estat d'ingressos i despeses

la suma dels seus actius sigui inferior a 2,85

reconegudes, i l'estat total de canvis en el patrimoni

milions i que el seu nombre mig d'empleats no

net.

superi els 50. Aquestes empreses no tindran

1)L 'estat d'ingressos i despeses reconegudes

I'obligacid de ser auditades.
-En segon Hoc tindrem un Pla Comptable per a

recull els ingressos i despeses reportades en
I'exercici i per diferencia el saldo global dels

microempreses, que son aquelles amb menys

ingressos i despeses reconegudes, recollint

de 2 milions d'euros de facturacio, i no mes de

les transferencies que s'hagin realitzat durant

deu treballadors.

I'exercici al compte de perdues i guanys

Tant les PYMES com les microempreses es regu-

d'acord amb els criteris fixats en les correspo-

laran pel Reial Decret 1515/2007 de 16 de nov-

nents normes de registre i valoracio.

embre, pel que s'aprova el Pla General de

2)Per la seva banda, I'estat total de canvis en el

Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els

patrimoni net reflecteix el conjunt de variacions

criteris comptables especifics per microempreses.
-I la resta d'empreses es regiran pel Pla Compta

produldes en el patrimoni net durant I'exercici.
Tambe s'introdueix com novetat l'estat de

ble General que s'aprovi per part del Ministeri

fluxos d'efectiu, amb la finalitat de mostrar la

de Economia i Finances.

capacitat de generar efectiu o equivalents a
I'efectiu aixi com les necessitats de liquidesa

En el nou model, que es regula pel Reial Decret

de I'empresa degudament ordenades en tres

1514/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova

categories: activitats d'explotacio, inversio i

el Pla General de Comptabilitat, les definicions

finangament.
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