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Pep Maso Nogueras, alcalde

Tornara a ser primavera a la Font!
L'any 76, davant la possibilitat que la Font Picant pogues deixar de ser un

espai natural d'us public i es convertis en una zona edificada per part
dels seus propietaris, tot el Poble va fer un clam amb el lema "Salvem la
Font Picant".

El proces, fins avui, ha estat feixue. El cami que va conduir fa uns anys a
obtenir la propietat municipal no va gaudir despres de I'interes necessari per
part de I'Ajuntament per tal que la Font Picant tomes a ser aquell referent
pels argentonins i pels visitants.

Aquelles passejades des de la Plaga Nova a la Font Picant dels diumen-
ges al mati, aquelles excursions dels que arribaven en tramvia des de
Mataro i Barcelona... Son moments que molts argentonins, d'una edat ja
avangada, tenim idealitzats i voldriem tornar a fer realitat. Som conscients
que tot i que I'espai de la Font Picant ja es del poble no ha gaudit de I'a-
tencio i el manteniment necessaris que incentivin els argentonins a passar-
hi bones estones.

Des de les Regidories de Serveis, Sostenibilitat i Promocio Economics s'ha
posat en marxa un Taller Ocupacional que persegueix un doble objectiu: per
una banda el de donar formacio i ocupacio a persones a I'atur i, per I'altra,
encaminar I'esforg a fer que la Font Picant torni a lluir!!

Avui us convido a fer-hi un passeig. Aquells que fa temps que no hi aneu us
adonareu de la bona feina que esta fent aquest col-lectiu de vint-i-vuit pale-
tes, pintors i jardiners. Descobrireu espais i racons desapareguts fa anys
arran de la invasio de la vegetacio i la poca cura que n'hem tingut tots ple-
gats. En el decurs d'aquest any aquest equip de treballadors fara endrega
de tot I'entorn natural de la font i el convertira en la porta d'entrada al valuos
Pare de la Serralada Litoral.

Aquesta primavera tornara a ser "Primavera a la Font", i tots ens hi retroba-
rem treballant-hi, gaudint-ne i fent festa: celebrant que som feligos amb la
recuperacio de la Font Picant!!!

6-9. El tren orbital

Argentona ha aconseguit el compromis
d'lnfraestructures Ferroviaries de la Generalitat
(IFERCAT) perque el tragat del tren orbital
no passi pel marge esquerra de la riera.

1 *^ I O. Reportatge

L'engranatge municipal es clau perque la vila vagi
endavant. A Argentona hi treballen 45 persones en
qualitat de funcionaris i 64 com a personal laboral.

14. Cultura

El 16 de febrer comenga la VII Temporada de Teatre,
Musica i Dansa. El primer espectacle es "Canguelis"
i compta amb representacio argentonina.

I O. Esports

El primer club de karting d'Argentona va obrir les
seves portes el passat 15 de gener. La seva seu
es troba al mateix Carrer Gran.

En el decurs d'aquest any aquest equip de

treballadors fara endrega de tot I'entorn

natural de la font i el convertira en la porta d'entrada al valuos

Pare de la Serralada Litoral

Carta de I'alcaldeSumari

Portada
Marc Duran s'ha inspirat en un mandala indi per simbolitzar les
diferents opcions de tragat que s'han posat sobre la taula pel
tren orbital.
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tant, exclusivament segons el seu criteri, les normes vigents i el sen-
tit comu. No es un Ccirrec politic, ni un treballador municipal.
El Defensor interve en assumptes en qu^ I'actuacid municipal no
s'hagi resolt per via ordinaria i que hagin pogut produir una vulnera-
cio dels drets de les persones, com per exemple:

I
•Errors o arbitrarietats en I'aplicacid de les normes.
•Tracte indegut als ciutadans.
•Retards indeguts en I'actuacio administrativa.
•Inexecucio de les propies resolucions adoptades.
•Negativa a facilitar la informacio que els ciutadans poden sol-licitar.

I
I, en general, davant aquelles actuacions que impedeixin o deterio-

rin el legitim exercici dels drets reconeguts en la legislacio de regim
local.
El defensor no pren resolucions administratives, ni revoca les preses
per I'Ajuntament, nomes fa recomanacions i constata aquells fets o
situacions que mereixen ser corregits o presos en consideracid.

Des que la constitucio sueca de 1809 va introduir la figura de
\'ombudsman com una garantia del compliment de les lleis i

com a defensa dels abusos dels funcionaris reials sobre el poble,
aquesta institucio s'ha anat desenvolupant i incorporant a molts
altres ambits fins a arribar als nostre dies en que disposem tambe de
sindics i defensors en I'ambit local. La proximitat i la mena de rela-
cions, mes directes, que establim amb I'Ajuntament fan mes util i
necessaria aquesta figura, ja que son els drets mes quotidians els

que giren entorn I'administracio local.

Qud ^s i per que serveix el Defensor del Vilata/na?

Es una institucio de servei a les persones -fisiques i juridiques- que
te per inalitat vetllar per la defensa i reconeixement dels drets de la

ciutadania en les seves relacions amb 1'Ajuntament i les empreses,
organismes i concessionaris que en depenen.
El Defensor actua amb independencia i objectivitat sota criteris de
justicia i equitat. Es a dir, no rep instruccions de cap autoritat i com-
pleix les seves funcions amb total independencia, autonomia i, per

L'OPINIO DE
Quim Mustaros

una oportunitat laboral per a molts argentonins. Un exem-
ple es I'lsa Lopez, qui va despres d'estar un temps a I'atur
va decidir apuntar-se a aquest servei que ofereix el consis-
tori. Ara es I'unica paleta de la Companyia d'Aigues
d'Argentona.

I, com sempre, el nou any va comengar amb molta diversio.
La cavalcada de reis i la festa de Sant Julia tambe son pro-
tagonistes d'aquesta revista en forma d'imatges, les quals
han estat realitzades pel Grup de Fotografia d'Argentona.

Acabem fent-vos notar que el Cap de Creus que teniu a les
mans incorpora el color en totes les planes. Tambe hem
augmentat el tiratge de 3.500 a 4.500 exemplars. Aquests
son els primers d'una serie de canvis que anirem introduint
al butlleti municipal per tal de millorar-lo per tots vosaltres.

El 2008 ha despertat amb nous projectes i amb la mira-
da posada en un nou cami que s'ha de recorrer, pero a

llarg termini. Les infraestructures i les comunicacions amb la
resta de municipis son temes importants a la vila
d'Argentona i es per aixd que aquest any s'ha encetat amb
el debat del tragat del tren orbital. Infraestructures
Ferroviaries de la Generalitat s'ha compromes a que el tren
no passi pel marge esquerra de la riera, una mesura que
celebra I'Ajuntament, les entitats i els veins d'Argentona.

Pero aquest 2008 arriba amb mes feina per fer. Ja han
comengat els espectacles de la VII Temporada de Teatre
Musica i Dansa i s'allargaran fins el maig. A mes, el taller
d'ocupacio de la vila esta a pie rendiment. Els alumnes han
iniciat un projecte que te per objectiu recuperar les fonts
d'Argentona i han comengat per la Font Picant. Pero a
banda d'aquestes tasques, el taller d'ocupacio tambe es
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Les cartes dels lectors es poden Iliurar a Radio Argentona fins al 29 de marq del 2008 i han de tenir UNA EXTENSIO MAXIMA DE 1.600 CARAC-
TERS. La redaccio es veu amb el dret de no publicar-les, en cas que I'extensio sigui superior. L'escrit tambe es pot enviar a traves d'e-mail a I'a-
drega: radio@argentona.com. Nota: El consell de redaccio ha decidit que les cartes dels lectors amb contingut politic hauran d'anar signades.

El passat diumenge 27 de gener, van emetre a TV3 el documental Consumint el Planeta. De ben
segur que els que vam poder veure'l ja entenem que alguna cosa podem fer, i no pensar, com sem-
pre, que aixo es cosa de les grans industries. Tine quatre comergos al poble i encara que no m'a-
gradi haig de donar moltes bosses de plastic a cada client. Mes que pel cost economic, el que em
molesta es saber que es un residu que triga decades en biodegradar-se i que quan vaig a fer un
tomb per la muntanya me'n trobo per tot arreu. A mes, es un producte que consumeix molts recur
sos per produir-se i cada vegada en consumim mes. El que vaig veure al documental em va fer
pensar: i perque no ho fern a Argentona? Resulta que a un poblet del Regne Unit es van posar d'a-
cord tots els comergos en no donar bosses de plastic. Els ultims anys ja han sorgit iniciatives al
nostre poble per utilitzar bosses de roba del pa, tupper-wares per la xarcuteria, bosses de plastic
blaves resistents i reutilitzables per anar a comprar, etc. Aquestes petites bosses de roba o plastic
resisten no ocupen practicament espai en un 'bolso' o a la butxaca. Potser algu pensara que aixo
es descabellat i que es molt d'esforg, pero cuidar el planeta tambe es cosa nostra, i si no fern algu
na cosa ben aviat I'impacte per a les properes generacions sera irreparables. Des d'aqui vull fer
una crida a tothom: als que anem a comprar a les botigues no demanar bosses i dur-ne una a la
butxaca; i als que tenim comergos a posar-nos d'acord per no donar-ne i, fins i tot, tornar a fer la
campanya de les bosses de roba. Per la nostra part serem els primers en apuntar-nos a aquesta
iniciativa i, si fos possibles, ser un dels pobles pioners a Catalunya.

Rosa M. Casas

Consumint el Planeta

Aleidis Vila

El col-lectiu juvenil Jovent del Buc (J&B), va comengar a organitzar concerts i barres a la
Castanyada de 2006. Des de llavors ha realitzat tres actes amb el suport logistic, pressu-
postari i moral de la regidoria de joventut de I'ajuntament d'Argentona. Han estat: La Gran
Castanya 06, El dia de la musica i la Gran Castanya 07. En aquests actes actuaven els
mateixos grups del buc d'assaig, per tal de promocionar-se, i tambe hi participava algun
grup convidat per incentivar el grau d'assistencia. Pero, a banda de I'autopromocio, amb la
gestio de la barra durant els concerts els joves treballaven amb I'objectiu de subvendonar

millores al buc d'assaig del Casal.
Fa unes setmanes, la feina ha vist els seus fruits. S'ha comprat un equip de so amb dos
monitors (amb els seus peus), quatre micrdfons (i els seus peus) i una taula de mescles.
Aquest material queda al buc cedit pel col-lectiu i en podra fer us qualsevol grup que hi vul-
gui assajar. Aquesta experiencia es un exemple de cogestio que ha servit per donar respos-
ta a les propies necessitats i les de futurs joves. Es, per tant, un model de motivacio i per-
secucio d'objectius que ha comptat amb un grau de partidpacio envejable. Felicitats J&B\

Coses que fan els jovesArgentona-Oscaris,
Oscaris-Argentona

El passat 10 i 11 de Gener vam poder rea-
litzar la vuitena edicio de les 12 hores con
tra el racisme i la xenofobia, encetant els
actes de la Festa Major d'hivern de Sant

Julia. La festa va complir la seva programa-
cio i va oferir una oferta molt variada i eclec-
tica. El cas es que considerem que I'assis-
tencia de public ha estat tot un exit.
Per tot aixo, i per que ens agrada explicar el
perque de la nostra festa volem anunciar
que hem fet el record de recaptacio dels
darrers 8 anys amb 3.650 €. Ara la nostra
tasca es establir, junt amb la escola del
poble d' Oscaris de la regio d'llocosur de
Filipines, un seguit de necessitats i prioritats.
A tall d'exemple, una de les necessitats es
adquirir ventiladors que son molt necessaris
a causa del clima i del nombre d'alumnes.
Ens diran quan costa alia a Filipines, envia-
rem I'import exacte i ells ens retomaran la
factura i d'altres justificants com fotografies.
Aixi, a poc a poc, podrem anar-vos presen-
tant I'evolucio d'aquest projecte que
ampliara els recursos tant infraestructurals,
com materials i didactics de I'escola del
poble d'Oscaris. Tot plegat s'aconseguira,
en gran part, grades als diners que es van
recaptar amb les aportacions dels argento-
nins que van tornar a recolzar la nostra ini-
ciativa. Els enviaments s'aniran penjant al
web del col-lectiu (www.12hores.tk) i vetlla-
rem perque arribin als nostres mitjans de
comunicacio local.
Moltes grades a tothom que ha fet possi
ble I'acte i aquesta millora de I'escola

d'Oscaris.

Col-lectiu "12 Hores"
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La mobilitzacid popular
El 31 de gener va culminar, amb un debat informatiu, la campanya endegada per I'Associacid

de Ve^ns d'Argentona que pretenia recollir el m^xim d'adhesions possibles a un manifest que
tenia per lema: "Sial tren perd amb respecte per Argentona"'. El manifest defensava, a grans
trets, que el tragat del tren passes pel marge dret de la riera sense afectar els veinats agri-
coles i forestals de Sant Jaume de Tra^; que el tunel amb el Val^^s es fes prop del de la C-

60 respectant la Vail de Riudem^ia i la via romana de Parpers; minimitzar els impactes visuals
i aciistics i respectar el paisatge soterrant la linia tant com fos possible. Aquestes tesis les
van defensar des de la taula de ponents: el regidor d'urbanisme, Xavier Collet; el vocal de
I'Associacib de Veins d'Argentona, Xavier Peguera; el representant de Natura, Oriol Bassa;
el representant de la Coordinadora de Sant Jaume de Trai^ i la Pujada, Oriol Mar^^; i el repre
sentant dels pagesos d'Argentona, Pep Riera. L'acte tamt>^ va comptar amb la intervencib
de I'arquitecte del director tecnic d'lnfraestructures Ferrovi^ries de la Generalitat, Jordi Juli^.

Aquests s6n alguns fragments de les seves intervencions:

-            4.000 milions d'euros

20 milions de viatgers

8 milions de viatgers

117 minuts

60 km/h

120 km/h

68 km

•    ;                119 km

12

18

31

Pressupost              —

Demanda anual consolidada

Demanda el primer any

Temps de recorregut

Velocitat comercial

Velocitat maxima

Longitud de via nova

Longitud       '  •

Intercanviadors amb Rente i FGC

Noves estacions de viatgers

Estacions de viatgers

EL TREN EN XIFRES

entona ha aconseguit el compromis d'lnfraestructures Ferrovi^ries de la Generalitat
ERCAT) perque el tragat del tren orbital no passi pel marge esquerre de la riera, no
almeti els veinats de Sant Jaume de Trai^ i la Pujada i se soterri el 80% de la linia

al seu pas pel terme municipal. Aquest es el gran titular de I'acord a que ha arribat
I'Ajuntament de la vila amb els teenies del projecte. Un acord que alleuja les preocupacions

de pagesos, entitats, veins i partits politics.
El tragat que hi ha ara sobre la taula, i que ja ^s el quart que es proposa, sortin^ de Matard
pel barri de Cerdanyola i pujar^ la riera per un tunel que anir^ a sortir al marge dret a I'alga-
da de Can Negoci. En la seva sortida d'Argentona el tren seguir^ fins al Poligon Nord -acos-
tat al maxim a la muntanya- i entrar^ per Parpers. Hi haura trams on el tren quedar^ enso-
tat, seguint la carretera, com ara a la zona de I'estacid, on es planeja constaiir-hi un

aparcament.
El tren orbital anir^ de Mataro a Vilavola i la Qeltru passant per clutats com ara Sabadell o
Terrassa. El recorregut tindr^ una durada d'uns 117 minuts i estara plantejat com un trans
port de rodalies en que hi haur^ un tren en cada direccid cada deu o dotze minuts. Perd

aquest projecte no estar^ enllestit fins el 2026.

EL TREN
Cap de Creus • 7Reportatge
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Oriol Bassa (Entitat Natura):

"Cal felicitar I'AAW per com ha informal a la
ciutadania I a I'Ajuntament d'Argentona per
que esta duent les negociacions per bon
cami. Volem que es garanteixin el maxim de
serveis als ciutadans amb el minim d'impac-
tes negatius sobre el territori I sobre les per-
sones. Considerem molt important la pre-
servacid de diversos espais emblematics
per Argentona. A banda de Sant Jaume de
Traia i el marge esquerra, tambe son impor-
tants la Vail de Riudemeia I les zones agrico-
les consolidades. S'ha de tenir molta cura
amb la perdua dels sols mes fertils, amb la
contaminacio sonora, amb I'afectacid que
pugin patir els aquifers i amb el rise d'incen-
dis forestals. El tren ha d'anar el maxim de
soterrat i integral al territori, amb I'estacid
mes prdxima al centre del poble, per exem-
ple, a la Plaga del Moli. Finalment, no podem
oblidar el respecte als vials rurals i a les pro-
pietats a I'hora de les expropiacions".

f       Xavier Peguera (AAW):

i "Des del 2005 que I'AAW ja patim
-*^ pel tragat del tren I estem molt

contents perque, per fi, hem acon
seguit resposta del poble d'Argentona.
Ara ha de quedar clar que les alternati
ves de tragat que passen per Sant
Jaume de Traia I pel marge esquerre
s'han d'esborrar del departament d'ur-
banisme de la Generalitat. I durant la
propera campanya electoral hem de
demanar un compromis als politics per
que recolzin la nostra opcid I no ens vin-
guin amb rebaixes. Que vagin a buscar
els recursos on vulguin perque els recur-
sos son nostres, els paguem amb els
impostos. Molts ens vam trobar a la
manifestacid de Barcelona demanant
unes infraestructures de qualitat. No ho
demanavem per I'AVE, tambe ens mani-
festavem pel tren orbital. El volem perd
el volem en condicions".

4,
^m

t

Xavier Collet: (Regidor d'Urbanisme):

"La revisid del Pla General (2006) contempla-
va un primer tragat del qual discrepavem per
que passava per Sant Jaume de Traia I el
marge esquerra de la Riera. A inicis del 2007
es van proposar tres tragats alternat^s mes
que tambe afectaven el marge esquerre. Ara
hem aconseguit consensuar amb la resta de
grups politics una posicid unitaria I, al mateix
temps, ens hem posat en contacte amb
IFERCAT per intentar modificar les propostes
existents. Parlant amb uns I altres hem acon
seguit consensuar un sol tragat que preserva
tot el marge esquerre de la riera i preveu que
el tren passi soterrat en un 80% permetent,
d'aquesta manera, minimitzar I'impacte pai-
satgistic I la contaminacio sonora".

r\ ^

f

Jordi Julia (Infraestructures Ferroviaries de
Catalunya):

"No estem fent un tren a Argentona, estem fent una
linia ferroviaria molt important que passara per
Argentona. Treballar en un territori on la gent vol la
infraestructura que fas es la situacid ideal perd no es
una feina facil. Es tracta d'un proces en el que s'han
de fer aproximacions successives, no s'hi arriba a la
primera. A mes, en el cas del tragat del tren orbital,
I'administracid encara no ha dit la primera paraula ja
que no s'ha fet la informacid publica del projecte. I
nosaltres mai hem volgut fer passar el tren elevat. A
Argentona la gent ha fet corner la imaginacid mes del
comte".

Reportntge8 • Cap de Creus
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Pep Riera (representant dels pagesos
d'Argentona):

"Sempre que ens arriba la notlcia del pro-

jecte d'una gran infraestructura ens enco-
manem a Santa Barbara perque, inevitable-
ment, qualsevol xarxa viaria ha d'afectar
poc o molt la zona agricola ja que es I'unica
que no esta edificada. La nostra gran bata-
lla com a sindicat ha estat sempre la de
dedicar molt esforg a discutir I negociar els
tragats (...). La zona agricola del marge
esquerra ja va ser fortament afectada per
I'autovia i quan ens van ensenyar el tragat
proposat a la revisio del pla general ens va
semblar un autentic disbarat. De vegades
dona la impressio que els projectistes treba-
llen des d'un despatx, amb fotografies
aeries, sense trepitjar el territori. Caldria que
hi hagues una altra sensibilitat per part dels
teenies per fer les coses ben fetes. Hauria
de ser una norma basica I obligatbria el res-
pectar I'espai agricola I forestal. D'entrada ja
vam dir que el tren s'havia de fer passar pel
marge dret paral-iel a I'autovia. D'aquesta
manera la destrossa sera menor. El nou tra
gat s'acosta molt a la nostra idea I, el que es
mes important, te la forga d'un consens
majoritari entre les forces politiques i

socials".

ndmica I llocs de treball. La unitat agricola,
forestal i paisatgistica del marge esquerre de
la riera es un valor d'altissima qualitat que
depassa el propi territori I que fa de la nos
tra vila un municipi altament valorat pels que
hi vivim, pels que hi voldrien viure, per la
comarca I pel pals (...)".

Oriol Marfa (Associacio per la preserva-
cio de Sant Jaume de Traia i La Pujada):

(...)Ens preocupa el que podria significar de
negatiu per Sant Jaume i La Pujada els tra-
gats actualment en estudi per la Generalitat.
Per nosaltres es ben evident que malmetrien
el paisatge i trinxarien els terrenys agri-
coles. Malauradament la nostra legisla-
cid no contempla una llei de I'espai agra-
ri i aquest buit legal determina massa
sovint que en el tragat de les infraestruc-
tures es contempli I'espai agrari com un
territori Iliure de pas o on no cal tenir en
comte gaires o cap restriccio que tingui
a veure amb els valors del territori de
caracter agricola, forestal o paisatgistic.
Es traga les infraestructures per aquest
espai mat anomenat no-urbanitzable on
el que preocupa son els accidents geo-
grafics I la minimitzacio del cost, inclbs el
de les indemnitzacions (...) Una explota-
cio agricola tambe genera activitat eco-
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Regidoria d'Educacio: Inclou tant I'oferta
formativa reglada (Escoles bressol, centres
d'educacio infantil i primaria, I'institut i els
programes de garantia social) com altres
tipus d'oferta (cursos de catala, extraesco-
lars, etc.) Tambe s'ocupa de I'estructura
del sistema educatiu i del Consell Escolar
Municipal. Com a Vila Educadora Argen
tona tambe treballa en I'Associacio Inter-
nacional de Ciutats Educadores i en el
Projecte Educatiu d'Argentona.

Regidoria de Joventut: L'equip de joven-
tut treballa des del Casal de joves des d'on
s'ofereixen diversos serveis com ludoteca,
activitats o bucs d'assaig. Al casal tambe hi
ha Punt d'informacio Juvenil.

Regidoria d'Esports: Aquesta area treba
lla pel foment de I'activitat fisica com una
practica que determina el benestar, la salut
i tambe les relacions socials. Des d'aques
ta area es gestionen els diversos serveis i
activitats esportives aixi com les ins-
tal-lacions esportives municipals.

Regidoria de Benestar Social, Sanitat i
Solidaritat: Treballa amb I'objectiu princi
pal de millorar el benestar social i afavorir la

L'Area de Serveis Generals i
Coordinacio compren:

Les regidories de Secretaria, Registre
general d'entrades i sortides de docu
ments, Padro d'Habitants, Regim inte
rior i Arxiu Municipal. En aquesta area hi
destaca la tasca de Secretaria i Serveis jurf-
dics. A la secretaria de la corporacio corres-
pon donar fe publica, per la qual cosa, aixe-
ca acta dels acords presos, certifica sobre
el contingut de documents i interve en les
principals actuacions que vinculen

I'Ajuntament amb tercers.

L'Area de Serveis Personals agrupa:

Regidoria de Cultura i Patrimoni: Dona
suport i potencia les entitats culturals, fac
tors determinants del dinamisme de la nos-
tra societat. Vetlla per la recuperacio, la
conservacio i la difusio del patrimoni cultural
d'Argentona en tots els seus ambits i ves

sants.

Regidoria de Festes: Des d'on s'organitza
les Festes Majors i es dona suport a les
diverses entitats de la vila en I'organitzacib
del Carnestoltes, la Cavalcada dels Reis, etc.

a la ciutadania, de la imatge de conjunt
del municipi i, entre d'altres de la relacio
amb els mitjans de comunicacio.

•L'area de Participacio ciutadana tre-
balla amb I'objectiu de facilitar la partici
pacio dels vilatans en la vida publica del
municipi a traves de politiques de
foment de I'associacionisme i el volunta-
riat,  creant espais de participacio i
assessorant i promovent les entitats
locals.

•Dins l'area d'alcaldia tambe s'hi troben
els mitjans de comunicacio munici
pals: Radio Argentona 104.6 i el Cap
de Creus. Aquests son dos serveis
publics d'informacio, difusio i entreteni-
ment que tambe treballen activament
per la cohesio i la dinamitzacio social de

la vila.
•La Policia Local es el cos que vetlla per

la seguretat ciutadana i la mobilitat de
persones i mercaderies dins el terme
municipal.

•Serveis Economics que porten tot lo
referent els reeursos economics del
Ajuntament, des de la gestio pressupos-
taria, intervencio, tresoreria i recaptacio.

•Reeursos Humans, gestiona la plantilla
de la corporacib, des de les vessants
laboral, prevencib de riscos i formacio.
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nvolupa el Pla Director pel desenvolu-
ent local i I'ocupacio.

a de Serveis Territorials agrupa:

La Regidoria d'Urbanisme s'encarrega
de la coordinacio dels instruments de pla-
nejament municipal. El Pla General, es un
instrument molt important per a I'ordenacio
integral del territori d'Agentona que defineix
el marc urbanistic de la nostra vila.

La Regidoria d'Obres Publiques fa refe
renda a la redaccio i direccio de projectes.
Els Serveis Teenies municipals dissenyen
els projectes d'edificacio, de reforma d'e-
quipaments municipals i coordinen i fan el
seguiment de les grans obres i infrastructu
res que es fan a la nostra vila.

La Regidoria d'Obres Privades fa refe
renda a I'atorgament de Ilicencies de cons-
truccio i reformes d'habitatges.

La Regidoria d'Habitatge fa referenda a
la redaccio i direccio d'obres d'habitatge

social a la vila.

La Regidoria de Serveis publics fa refe
renda al seguiment de les obres de repara-
cio i manteniment dels serveis publics, com
son I'enllumentat, clavegueram, vials, etc.

La Regidoria de Medi Ambient inclou les
autoritzacions d'activitats medio-ambien-
tals, recollida selectiva d'escombraries,
tales d'arbres, neteja i tancaments de solars

i altres.

integracio de les persones. El servei propor-
ciona informacio, assessorament i suport
en situacions de dificultats personals, fami
liars i / o socials. Gestiona els serveis d'a-
tencio domiciliaria. I, entre d'altres, organit-
za grups de suport, tramita i fa seguiment
de programes, prestacions i altres ajuts

socials.

Regidoria de Promocio Economica i
Turisme: gestiona el Club de la feina, el
Servei d'ocupacio i potencia i dona suport a
les iniciatives empresarials del municipi.

A
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destinat a la dansa. Se celebrara el 17 de
maig i s'anomena "Una media de dos (o
poques vegades mes)", de la Companyia
Pendiente fundada per Mercedes Recacha i
Ana Eulate I'any 1994. Oferiran una coreo-
grafia que recerca la fusio entre la dansa i la
gestualitat d'allo quotid^^. Mitjangant una
coreografia dura i de gran teatralitat, tambe
utilitzaran I'humor com a atraccio.
Totes les obres es representaran al teatre
del Centre Parroquial i tenen un cost d'entre
9,5 euros i 15 euros. Pel que fa als abona-
ments el preu es de 44 euros que suposa un
40% de descompte al cost total de les
entrades per separat. Els tiquets individuals,
com sempre, es poden adquirir a traves del
Telentrada de Caixa Catalunya, mentre que
els abonaments s'han de recollir a I'A-
juntament d'Argentona. El cost total de la
temporada es, aproximadament, de 27.000

jazz llati entre d'altres. Aquest concert sera
el 29 de marg.
El 26 d'abril tindr^ Hoc el segon espectacle
musical que s'anomena "From roots to hea
ven" i el sera seguit, especialment, pel recent
creat Cor de Gbspel d'Argentona. Sobre
I'escenari hi haura Esclat Gospel Singers i el
grup Big Mama que interpretaran temes que
van des de la tradicio africana de les etnies
sotho, xhosa i zulu fins a alters que enllacen
el gospel amb el moviment de protesta anti
apartheid a Sud-africa.
El seguent espectacle s un classic: "El
comte Amau", de Josep Maria de Sagarra.
Tindra Hoc el 10 de maig i el text I'interpre-
tar^ el conegut actor Lluis Soler. La llegenda
del Comte Arnau ofereix la possibilitat de
desvetllar interrogants com ara "Que hi ha
d'atractiu en el mal?" o "Qui es el Compte
Arnau?".

le comenga en clau d'humor i de la
de la companyia Vol-Ras. L'es-

pectacle es "Canguelis" i te com a un dels
seus protagonistes I'argentoni Xavier
Amatllet "Notxa". A I'obra, tres personatges
busquen solucions i una terapia a un proble-
ma comu: la por. "Canguelis" es representa-
ra dissabte 16 de febrer a partir de les 22h.
El segon espectacle tambe es una obra tea-
tral i s'anomena "Comica vida". Es de Joan
Llufs Bozzo i est^ dirigida pel popular Pep
Cruz. La representacio parla del teatre i de
les persones que el fan, gent molt fragil i
sola. Tindra Hoc el 8 de marg.
"De lo culto, lo popular" s el tercer espec
tacle de la Temporada de Teatre, Musica i
Dansa 2008, i el primer que fa referenda a
la musica. La jove pianista Lissy Alvarez i el
seu quintet de La Habana oferir^ un recor-
regut pel mes popular de la musica culta

de TEATRE, MUSICA I DANSA
JVila Temporada [
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disputar el Campionat de Lliga, de Ca
talunya i La Copa, enguany participara al
Campionat d'Espanya i fara algunes curses
a Italia.

El finangament es el gran problema
Hi ha esports, com per exemple el futbol,
que amb nomes el que costa una pilota es

suficient per practicar-lo. Pero n'hi
ha altres que es tot el contrari. "El
karting es un esport molt car, val
molts diners", va afirmar Joan Rubi.
El president del Club Esportiu Motor
Esport del Maresme va afegir: "per
fer les coses ben fetes, cada pilot
necessita de 20.000 euros a 25.000
euros I'any", unes xifres a les que
molt poca gent hi arriba. I 6s que un
pilot necessita molta preparacid fisi-
ca i tambe moltes persones al seu
voltant:  des de monitors fins a
mecanics i enginyers, a banda del
motor, el xassis i tot el kart en gene
ral. s per aixo que el president del
Club de Karting d'Argentona, Jos6
Renart, va insistir en que 6s impor
tant  buscar  patrocinadors  que
assumeixin una part de tot aquest
cost: "perd 6s dificil explicar a les

empreses que han d'invertir uns diners per
pilots de 10 anys". "Es en aquesta edat
quan se'ls ha d'incentivar, ja que el mon
del karting s'acaba als 13 o 14 anys. Qui
no fa el salt a la Formula en aquestes
edats, ja se li ha passat I'arrds", va afegir
Joan Rubi. Tot i aixd, tampoc s'ha de
pressionar als nens i nenes a fer el salt.
Nomes el temps i els resultats diran si
Argentona tindrd un futur  Fernando

Alonso.

de Catalunya i d'Espanya i el Repsol Gas.

Les promeses que acaben de comengar
-tan sols fa un any que piloten- son Manel
Cubo i Oriol Rubi, amb 7 anys cadascu.
D'altra banda, el que es va iniciar en el mon
del motor amb mes edat es Aitor De Galan.
Als 11 anys va pilotar un kart per primera
vegada i ara, als 13, segueix competint a
Lligd. De tots ells, el mes intemacional 6s
Adria Renart. Te 11 anys i en fa 3 que es va
interessar per aquest esport. Despres de

Manel Cubo, Aitor De Galan, Adria Renart,

Alba Rubi i Oriol Rubi, son els noms d'al-

guns dels pilots que hi ha a Argentona.

Tenen entre 7 i 13 anys i tots ells senten

una gran aficid pel mon del karting.

L'origen d'aquesta aficid son els pares,

familiars, amics i, fins i tot, el gran referent

de la majoria: Fernando Alonso. Es per

aixd i, amb I'objectiu de potenciar aquest

esport de motor, que s'ha creat el Club de

Karting d'Argentona, amb seu al Carrer

Gran num. 58

socials amb mes nivell d'ambit nacional i,
tambe per aixd, es d'on han sortit els
millors pilots de karting. Argentona compta
amb alguns d'ells. La que es va posar dins
un kart de mes jove es I'Alba Rubi. Va
comengar a pilotar als 5 anys -ara en te
10- i ja ha disputat campionats tan dife-
rents com I'Open d'Espanya, el Campionat

Ja feia mesos que diversos aficionats al
karting buscaven la manera de poten-

ciar aquest esport, pero no va ser fins el
desembre quan es va fundar el Club de
Karting d'Argentona. La seva seu es va
inaugurar el dia 15 del mateix mes. Tot
eren nervis i, sobretot, molta emocio per la
creacio d'un nou club a la vila. A aquests
sentiments s'hi barrejava les ganes
de treballar i tirar endavant un pro-
jecte que te un objectiu molt clar:
potenciar el mon del karting i ajudar
els pilots amb les seves competi-
cions. De moment, el club ja comp-
ta amb 22 socis que paguen entre
12 i 50 euros I'any, segons les
seves edats. A canvi, el Club de
Karting els ofereix notes informati-
ves de les activitats, sortides a les
competicions i un local amb molts
serveis -scalextric, roba de compe-
ticio i exposicio de karts entre d'al-
tres-. A mes, el club d'Argentona
compta amb el suport d'una entitat
comarcal: el Club Esportiu Motor
Esport del Maresme, un club que va
neixer fa sis anys i que ja porta
diversos certamens a les seves
esquenes. El seu president es I'ar-
gentoni Joan Rubi i es soci de I'entitat de
la vila des del seu inici: "el club d'Ar
gentona em fa especial ilusio perque toca
als meus fills mes d'aprop".

El Club Karting Lliga, una escola de

promeses
La majoria de pilots argentonins han
comengat la seva cursa particular pel mon
dels karts al club de Karting Llig^. Es I'enti
tat que organitza un dels campionats
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Calid homenatge a Enric Serres

El 16 de desembre, el Salo de Pedra va acoHir un acte molt emo-
tiu. Era la presentacio del Ilibre "Catalunya pas a pas, de Fredes
a la Seu d'Urgell. Tot caminant a peu i sol". Aquesta presenta-
ci6 es va convertir, al mateix temps, en una homenatge al seu
autor, Enric Serres. Va ser un acte molt emotiu en el que hi van
participar amics i familiars del protagonista, a banda d'argento-
nins a tftol individual. A mes, els nets d'Enric Serres, la Marina i
I'Enric, van interpretar una pega de jazz amb trompeta i viola.
Tambe van actuar Anna Cabot, Cristina Navarro i Jorge Serraute,

que van representar diverses parts del Ilibre.

El Museu del
Cantir publica
una guia

Durant la festa de Sant Julia, el Mu
seu del Cantir va aprofitar per pre-
sentar la seva guia. Es una publica-
cio que recull tot el fons que hi ha
exposat al museu: des de les foto
grafies de les obres fins la seva
documentacio. La guia te, aproxima-
dament, unes 500 pagines on tambe
s'hi pot trobar la historia del mateix
museu. Tots els textos estan escrits
en catala, castella, frances i angles.
La guia es pot comprar al mateix
Museu del Cantir.

XVe Concurs de
Fotografia Jove

Els Punts d'lnformacio Juvenil d'Ar-
gentona, ^rrius, Cabrera de Mar, Vilassar

de Mar i Cabrils han organitzat el XVe
Concurs de Fotografia Jove. Els argento-
nins, entre 15 i 30 anys aficionats a la
fotografia, podien entregar les imatges
fins el 15 de febrer al Casal de Joves.
Podien ser en color o blanc i negre, i la
tecnica tambe era Iliure. El veredicte es
fara public el 29 de febrer a Argentona on,
posteriorment, comengara i'exposicio. El
jurat el formen un membre de cada pobla-
cio. Pel que fa als premis, el guanyador
rebra 300 euros en metal-lie, el segon 180
euros i el tercer 90 euros. A mes, tambe hi
haura premis extraordinaris que rebran la
quantitat de 50 euros. Tots els premiats
seran obsequiats amb un diploma i un

recordatori.

Pobre assistencia a
PExpo Mercat d'Art
de Nadal
619 persones van visitar la tercera edicio
de I'Expo Mercat d'Art de Nadal organitzat
pel Museu del Cantir. Pel que fa a les ven-
des tambe han estat molt minses: un total
de 25 obres venudes. Tot i aixb, des del
Museu del Cantir, Fina Carreras, creu que
I'Expo Mercat d'Art no ha estat una
excepcio i que ha seguit el descens gene
ral de vendes general d'aquest Nadal.

Joaquim Pannon
exposa al CEIP
Les Fonts
Les fotografies de I'argentoni, Joa
quim Pannon, es troben exposades al
CEIP Les Fonts des de finals del
2007. Es tracta d'un recull d'imatges
de les fonts de la vila, amb el seu
muntatge descriptiu. El centre escolar
ha fet arribar a Pannon una carta d'a-
graiment pel seu oferiment.

La primera reunio de poble del mandat

Abans d'acabar el 2007, el 16 de desembre, va tenir Hoc la Reunio de Poble. El Said
de Pedra va quedar petit per aplegar al centenar de persones que van assistir en
una reunio que va durar 3 hores. L'objectiu era que I'equip de govern passes comp-
tes del mig any que portaven de mandat. De fet, la primera hora i mitja va servir per
explicar en quin estat s'havia trobat I'Ajuntament el nou equip de govern, quina es
la tasca que van desenvolupar els regidors durant aquest primer mig any i quins son
els plans de futur que hi ha previstos. L'hora i mitja restant va estar protagonitzada
per les intervencions del public entre els quals hi havia regidors a I'oposicio. Can
Doro i La Sala van ser els temes que mes minuts van ocupar. Tambe es van tractar
altres aspectes com el funcionament intern de I'Ajuntament o les diferencies entre
el nou equip de govern i I'antic. La regidora de participacio, Assumpta Boba, ja va
expressar la seva voluntat de fer mes Reunions de Poble al llarg de I'any.
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El Conseller Joaquim Nadal
visita Argentona

El conseller de politica
territorial i obres publi-
ques de la Generalitat,
Joaquim Nadal, va ser
el 14 de desembre a
Argentona per formalit-
zar la concessio de la
subvencio pel barri del
Cros inclosa en la llei
de Barris. El conseller
va assegurar que si en
aquesta edicio s'ha-
vien adjudicat els ajuts
als ajuntaments d'Ar
gentona, Arenys de
Mar i Malgrat de Mar,
entre d'altres, es per-
que "els seus projectes s'ho valien". Nadal va destacar que el total de
la inversio -de prop d'1.700.000 euros- destinats a Argentona i finan-
gats a parts iguals entre I'Ajuntament i el Govern, serviran per millorar
I'enllumenat, el paviment, el clavegueram i el subministrament d'aigua
a la poblacio. Tambe per crear una zona de vianants i remodelar Tac
tual local de Tassociacio de veins del barri. Per la seva part, Talcalde
d'Argentona, Pep Maso va explicar que aquestes ajudes permetrien
"dignificar el barri" del Cros amb una millora "tant fisica com de la
mateixa convivencia ciutadana". D'altra banda, Nadal es va mostrar
molt dolgut per la pregunta de Radio Argentona sobre la possibilitat
que la Generalitat s'avingui a negociar el tragat del tren orbital perque
aquest no passi pel marge esquerra de la riera. Segons va dir el con
seller, els veins d'Argentona, abans de demanar canvis, han d'entendre
Tinteres nacional i la importancia de futur que te la infraestructura per

Catalunya.

Despres de mesos de competicio, pero ja amb tots els equips configu-
rats, abans d'acabar I'any, el Club Basquet Argentona (CBA) va fer la
seva presentacio oficial. Es van donar a coneixer tots els jugadors de
I'entitat i, posteriorment, va tenir Hoc un refrigeri.

Pluja de diners per Nadal
Argentona va repartir un cinque premi de la loteria de
Nadal, el 53.238. Va ser un dels mes matiners pero
cap dels afortunats va passar al llarg del mat! per
Tadministracio argentonina per obrir una ampolla de
cava amb els propietaris o compartir la seva alegria
amb altres afortunats amb el mateix premi. Concre-
tament, a Tadministracio argentonina es van vendre
deu decims, que van rebre la quantitat de 5 mil euros
cadascun. Es el segon cop que aquesta administra-
cib dona un premi de la rifa de Nadal. Va ser I'any
1988 i llavors tambe va ser un cinque premi. El 2007,
el Club Olimpic Can Raimi tambe va vendre papere-
tes guanyadores. Va ser d'un quart premi i per cada
papereta els afortunats van rebre 2.400 euros. El
mateix 22 de desembre, I'administracio d'Argentona
tambe va repartir milions amb la Primitiva.

Exit de I'exposicio dels
90 anys de la Primera
Guerra Mundial

L'exposicio entorn els 90 anys de I'acabament
de la Primera Guerra Mundial, organitzada pel
Centre d'Estudis Argentonins, ha estat la mes
visitada de la Casa Gotica. Aquesta mostra ha
coincidit amb la celebracio de les jornades de la
Pau a les escoles i TIES d'Argentona i es per
aixo que tambe s'hi han acostat uns 150 alum-
nes. L'exposicio gira entorn unes plaques de
vidre estereoscopiques, un sistema de repro-
duccio d'imatge que ja s'ha perdut, a traves de
les quals es podien veure una trentena de

reproduccions d'imatges que van ser preses
durant la Primera Guerra Mundial. Lexit d'a-
questa exposicio tambe ho ha demostrat el fet
que diverses poblacions s'han interessat per-
que sigui itinerant. La Universitat de Vic celebra-
ra unes jornades dedicades als 90 anys de la fi
de la Primera Guerra Mundial i vol comptar amb
aquesta exposicio. Tambe s'ha mostrat interes
sat el Museu de Sant Feliu de Guixols. Aquesta
es la poblacio natal de Gasiel, I'autor dels textos
que acompanyen les imatges de l'exposicio.
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No t no pensis mes i vine al nostre gimnas,   T^r-7^^^t ^r ^r^ r^ i-^^^
Estem al passatge de les Escoles 2-4 al costat de les Escoles Bernat de Riudemeia. Tel. 93 797 46 23

Al gimnas Forma't,
sabem com fer-ho!!

Comen$a bd I'any i vine al nostre gimnas,
nosaltres t'ajudarem a assolir

„^,—-*•-"•*^ e's ^eus objectius
ca de relaxij
>osem     I Centre Esportiu Forma't,
jakuzzi- ^ sempre al teu servei.

Cardiovasculars
Musculacid i Tonificacid amb
maquinaria d'ultima generacid
Taekwondo per menuts i adults
Programes d'entrenament
personalitzats
Massatges
Solarium
Etc.

Gimnastica per a totes les edats
Ciclisme Indoor
Steps
Aerdbic dance
C.T.C
Forma't pump
Pilates
G.A.C
Latino

Has de reduir pes?
vols millorar la teva forma fisica?

EstAs estressat?
vols augmentar la teva salut?

Jordi Pinart
deixa
la politica
L'exregidor d'Argentona per
I'Entesa, Jordi Pinart, va deixar
la politica abans d'acabar
I'any. Pinart va decidir abando-
nar tota militancia i, actual-
ment, a nivell professional, es
assessor en el Departament
d'lndustria de la Generalitat de
Catalunya que dirigeix I'exa-
calde Antoni Soy. Esquerra
Republicana va rebre amb
satisfaccio la noticia de la reti-
rada de Jordi Pinart de la poli
tica perque, segons van afir-
mar, suposa clarificar una
situacio que per als republi
cans no era la correcta.

Jordi Pinart presenta el
Ilibre amb el que va guanyar
el Premi Burriac 2003
La cultura va tenir un pes especial a la festa major de
Sant Julia. Entre altres activitats, va tenir Hoc la presenta-
cio del Ilibre de Jordi Pinart "Quintes 1860 - 1869". Per
aquesta obra Pinart va ser mereixedor del Premi Burriac
2003. El Ilibre es un assaig historic sobre les lleves for-
goses de finals del segle XIX. L'acte va comptar amb la
participacio del professor d'Historia Contemporania de la
Facultat de Geografia i Historia de Barcelona, Pelai
Pages i Blanch. De fet, I'Ajuntament d'Argentona ja ha
fet publiques les bases del Premi Burriac 2008. Les
obres s'hauran d'entregar del 3 al 17 d'octubre al con-
sistori, mentre que el veredicte es donara a coneixer
durant la festa de Sant Julia del 2009. Les bases del
Premi Burriac 2008 es poden sol-licitar a I'Ajuntament o
consultar a la pagina web: www.argentona.cat.

Exit del norante
aniversari dels
Pastorets
Enguany, la representacio dels Pastorets d'Ar-
gentona va arribar als 90 anys. Es van fer tres
sessions de "La Flor de Nadal"-el 25 i 30 de
desembre, i el 27 de gener-, i van ser tot un
exit. L'ultima d'elles va estar destinada als fami
liars dels actors. Dos dels organitzadors, Mia
Puig i Pep Alzina creuen que els Pastorets d'en-
guany han servit per consolidar aquesta repre
sentacio tan tradicional a Argentona. Enguany
els Pastorets d'Argentona tambe participen a
YOperacio Pastorets, un concurs similar a
Operacion Triunfo en qu^ s'escollira la millor
representacio de Catalunya i s'emetra per TV3.
La productora encarregada, Animal Films,
tambe seleccionara als millors actors i actrius.
Tot plegat es comengara a veure per televisio al
mes d'octubre.
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ITurei cu de Cros
an b la Seleccio
Cs^anyola

L'atleta argentoni, Jose Rios, va que-
dar dese al Campionat d'Europa de
Cros que es va disputar el mes de
desembre al circuit Monte La Reina
de Toro. Aquesta posicib va ajudar
I'equip espanyol ha guanyar I'Eu-
ropeu per equips, una fita que feia
quatre anys que I'aconseguia Fran-
qa. El primer espanyol en arribar a
meta va ser Chema Martinez -en cin-
quena posicib- i a continuacib Jesus
Espaha -sise-. El Campib d'Europa
de Cros individual va ser I'ucra'ines
Sergey Lebid.

Societat Civil
d'Argentona
organitza xerrades
i sortides

Societat Civil d'Argentona ha estat una de
les entitats mes actives en els darrers
mesos. Ha organitzat diverses xerrades,
una d'elles ha tingut com a protagonista el
bisbe catala Joan Gudayol. El bisbe va
explicar I'experiencia de viure diverses
decades al Peru i quina es la realitat que
es palpa en aquell pais. Perb I'ultima
xerrada, una de les mes esperades, ha
anat a carrec de qui va dirigir la campan-
ya de CiU en les eleccions autonbmiques
del 2003, David Madi. Va presentar el seu
Ilibre Democracia a sang freda, una publi-
cacio escrita com un dietari de campanya
amb un ritme trepidant que no deixa indi-
ferent ningu. Durant la presentacio va
explicar com CiU i Artur Mas van guanyar
les eleccions del 2003 contra tot pronbs-
tic, com es va orquestrar la campanya
electoral mes polemica de la historia
recent i quina es la seva visib de la
Catalunya actual. A banda de xerrades,
perb, Societat Civil d'Argentona conjunta-
ment amb Dones Dinamiques, han orga
nitzat diverses sortides. Lultima ha estat al
Teatre Poliorama per veure I'obra "El Iliber-
ti", protagonitzada per actors tan cone-
guts com Ramon Madaula i Laura
Conejero.
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explicar que es van ordenar els
espais, estructurar els equips de tre-
ball i netejar tot la tercera planta amb
I'objectiu de "facilitar la feina agrada-
ble i cbmode". Tot i les obres, I'atencio
al public es va seguir realitzant a la
planta baixa del consistori.

Les oficines situades a la tercera plan
ta de I'Ajuntament -Urbanisme, Ser-
veis Municipals i Medi Ambient- van
tancar portes la setmana del 14 al 20
de febrer. Durant aquests dies es van
fer millores en I'organitzacib interna. El
regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, va

La tercera planta de I'Ajuntament
es reorganitza

1

Argentona, exemple del Porta a Porta

Argentona i Canet de Mar son el mirall en que s'han fixat els bascos per importar el
sistema de recollida d'escombraries Porta a Porta (PAP) caps als seus municipis.
Una delegacib d'alcaldes, regidors i membres de la societat civil de Guipuscoa van
visitar Argentona a principis d'any per coneixer aquesta manera de reciclar. La regi-
dora de Medi Ambient, Assumpta Boba, va explicar que la visita havia estat profi-
tosa per les dues parts. Catalunya es pionera a I'Estat espanyol en reciclatge i ja fa
anys que 70 pobles utilitzen aquest tipus de recollida. Guipuscoa vol implantar-lo
als municipis petits perb tambe a les ciutats grans com ara Sant Sebastia.

Cap de Creus • 19Coses c1 ^ la vila



••..•-A^i^s^fc^*'"" .•.-^-•••->^;-- . -     ";• ^'A*^ '•   :

de ser dona no va ser un impediment i tam-
poc no la fet sentir estranya: "Els meus
companys m'han acollit molt be, sobretot el
gerent que ha apostat per mi des del princi-
pi I araja soc fixa". Ara el seu futur laboral el
veu Iligat a la Companyia d'Aigues i no
dubta a I'hora d'aconsellar als que es trobin
en la mateixa situacio que va passar ella de
provar sort a un taller ocupacional: "A mi
m'ha anat molt be, a banda d'aprendre et
dona noves oportunitats".

I'ajuntament des del SEMPRE. En un princi-
pi la seva idea era inscriure's a I'especialitat
de forestal pero, com que no hi quedaven
places, va decidir provar amb la industria de
la construccid: "De fet m'era igual- assegu-
ra-, La questio era treballar, feralguna cosa.
Al taller ocupacional vaig aprendre, a banda
de fer de paleta, a fer anar un ordinador I
tambe vaig fer classes de catala".
Abans d'acabar el taller I'lsa ja tenia feina a
la Companyia d'Aigues d'Argentona. El fet

El 28 de desembre de I'any passat va ser
la data d'inici del taller ocupacional i

tambe la data en qu^ la Font Picant va
comengar a recuperar el seu aspecte origi
nal. Els alumnes del taller estan dividits en
tres grups: paleta, pintor i forestal. Cada
grup duu a terme una tasca determinada i,

poc a poc, estan aconseguint que desapa-
reguin les piles de runa i de deixalles que
impedien el pas de qualsevol persona. Les
parets que estaven enderrocades tamb^

s'estan tornant a aixecar i pintar, els es-
glaons que faltaven a les escales s'estan
construint de nou i, en general, s'esta nete-
jant tot I'entorn natural de la font.
A banda de la tasca que realitzen, aquest
taller serveix, tambe, per donar una nova
oportunitat laboral als vint-i-quatre alumnes
que hi participen. Tots ells estan aprenent
un ofici. Un exemple de dedicacio i amb
final felig'es I'Isa Lopez.

Buscar-se una nova oportunitat
Amb 42 anys i a I'atur I'lsa Lopez va veure la
possibilitat de trobar una sortida laboral a
partir dels tallers ocupacionals que organitza

Muntanyes de runa i deixalles, algunes parets

enderrocades i altres plenes de grafits, i brossa,

molta brossa. Aquest 6s el paisatge que es podia

veure fins fa ben poc a la Font Picant. Per6 des

de finals de desembre que el taller ocupacional

d'Argentona estd recuperant les fonts del muni-

cipi i el seus entorns naturals. Els vint-i-quatre

alumnes que hi participen van comen^ar restau

rant la Font Picant i, poc a poc, li estan tornant

el seu aspecte original. Els propers mesos

seguiran amb la resta de fonts de la vila.

icant
'ANTIGARECUPE

^JLRersonatge.20 • Cap de



I'esforg i tota I'energia del seu jove propieta-
ri que, a la vegada, ha volgut ser continua-
dor de la voluntat del seu pare, en Joaquim,
company meu, que sempre recordare.

naria moderna i tones de patates, prece
dents de Hoes diferents, que son seleccio-
nades, rentades, condicionades, envasades
i distribu^es arreu.
En aquelles feixes ja no s'hi cultiven gaires
verdures, ara hi ha sembrades petites plan-
tes ornamentals. I es que tot evoluciona,
perd tambe fa de bon veure aquells milers

de plangons arrenglerats, com una tropa en
formacid, protegits pel sostre de plastic,
verds i olorosos, llestos per sortir de viatge
de la ma d'una empresa forana per alegrar

les liars europees.
Nous temps han portat nous costums,
noves feines, perd el que no ha canviat es
I'arrel d'aquesta casa, el seu espai agrari.
Mostra d'aixd es que han volgut conservar
aquelles eines que feien servir per cultivar
els camps. Ara, a la vista de tothom, ho
podem contemplar com en un petit museu:
tramecs, fangues, magalles, arpelles, for-
ques i forquetes, arades de tota mena i, fins
i tot, la vella premsa d'aixafar el raim con-
servada i restaurada. Perd el mes important
es que, en els terrenys de les seves antigues
vinyes, s'hi ha tornat a sembrar cine mil
ceps de les varietats Sirak i Gamatxa, que
fan un bon vi. Es el simbol mes important
que resta a Argentona del seu passat vitivi-
nfcola. Per assolir-ho ha estat necessari tot

La finca de Can Dangla, situada al marge
dret del Torrent de Vera, era coneguda

com a Can Bofarull quan els terrenys on es
troba -al vei'nat de Sant Jaume- eren terme
municipal de Matard. Perd heus aci que, fa
un centenar d'anys, la personalitat d'lsidre
Dangla va fer prevaldre el seu cognom.
Dangla va ser un home de forta vocacid
pagesa, president del Patronat Obrer de
Sant Isidre i despres del Centre Parroquial,
fervords cristia que, quan acabava de posar
I'ultima llavor a terra perque creixes i fructifi-
ques, exclamava: "Nosaltres hem fet tot el
que sabiem i podfem. Ara que Deu hi faci
mes que nosaltres". En Ell dipositava tota la
seva esperanga perque els elements que
fan possible una bona collita -el sol, la pluja,
I'aparicid d'insectes i fongs, el vent, la tem-
peratura, etc.- es presentessin favorables.
L'edifici, que va ser construit fa exactament
dos-cents anys, no es la classica masia que
a tots ens ve al cap. La seva tipologia es la
d'una casa de carrer que a traves dels anys
s'ha anat reformant segons les necessitats
de cada moment. Adossada a la fagana
encara hi brolla la Font de Sant Josep amb

un mosaic restaurat que representa la figura
del sant. En els antics porxos, convertits en
magatzems, ja no hi ha I'escassa produccid
d'una famflia pagesa, ara hi trobem maqui-
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pas per desenvolupar el Pla Especial del Patrimoni. La voluntat 6s
que els dictamens d'aquest consell siguin determinants en la presa
de decisions sobre actuacions que afectin a elements patrimonials
de la nostra vila i, per aixo, es procura que tant en la seva compo-
sicib com en el seu treball es defensin i es valorin els criteris teenies
i patrimonials de cada actuacio amb independencia de les adscrip-
cions politiques dels membres del consell.
El Pie del mes de Novembre de 2007 tambe es va aprovar, amb 16
vots a favor, la constitucib de I'Associacio Espanyola de Ciutats de
la Ceramica. En aquest cas era un projecte iniciat per I'anterior
equip de govern i desenvolupat i portat a bon port des de la regi-
doria de cultura amb el suport de tots els grups politics que van

participar en el proces.
Estem davant de dos acords avalats per la forga del dialeg i el con
sens que hauria de ser la principal forga de I'Ajuntament

d'Argentona.

En el Re de I'Ajuntament del mes de gener, i amb un ampli con
sens, es van aprovar la constitucib del Consell Municipal del

Patrimoni i el reglament pel funcionament d'aquest consell. Volem
agrair a tots els grups politics municipals que hi van donar suport.
Ho fern perqu6 entenem que I'aprovacib d'aquest consell i d'aquest
reglament era molt important per Argentona, i aixi ho van entendre
els grups municipals que van participar en les negociacions des
d'un bon comengament. Negociacions que no estan tancades,
doncs la voluntat del grup municipal de CiU i, per extensio, la del
govern municipal, 6s que en el pen'ode d'allegacions puguem arri-
bar a acords que permetin aconseguir un major recolzament al

reglament.
La importancia de crear aquest Consell del Patrimoni venia donada
perqu6 era necessari un organisme que vetlles pel patrimoni
d'Argentona en totes les seves vessants, que es fix6s com a priori-
tat encarregar J'elaboracib del Cataleg del Patrimoni com a primer

La for<:a del dialeg i el consens

La forga del dialeg i el consens que hauria de ser la principal forga de I'Ajuntament

d'Argentona

compte la llei de proteccio de dades-, digitalitzem la documentado,
actualitzem les dades... Com a resultat som capagos de gestionar
Ilicencies i expedients molt mes rapids, el ciutada pot demanar
informacio immediata i seguir-la a traves dels responsables enre-
gistrats que Than conduit, examinar els documents adjunts... i

sense errors.
Com a resultat d'aquesta gestio s'ha aconseguit que la base de
dades municipal estigui centralitzada i en linia per les mes de sei-
xanta persones que utilitzen ja les noves aplicadons, i que el depar
tament hagi quedat endregat, despres de llengar dues tones de
paper inutil, d'haver pintat i distribuft el mobiliari segons la nova

organitzacio.
Cap on avancem? Cap a la millora de la gestio i transparencia de
I'Ajuntament per a tothom. Com? Creant I'Oficina d'Atencio al
Vilata, un taulell unic per parlar, escoltar i tramitar: un Hoc d'acollida

i punt d'inici de la gestio municipal.
Hem de tenir els plats i les cassoles ben netes i endregades per
poder cuinar el que volem i aconseguir que anar a fer gestions a
I'Ajuntament no sigui un maldecap.

L'equip de TxA ha iniciat un proces de reorganitzacio enfocat a
aconseguir un alt rendiment de I'aparell de gestio municipal. En

el moment d'entrar a I'Ajuntament teniem clar que calia fer una
reestructuracio si voliem tirar endavant alguns dels objectius del
nostre programa. Aquest proces ja ha comengat i ho hem fet per
I'area d'urbanisme (el 3r pis).
Aquesta reestructuracio s'ha dut a terme a tots nivells, amb criteris
de rendiment i eficacia propis de I'empresa privada: reenginyeria de
processos, tragabilitat i qualificacio. Les linies directrius han estat
apropar entre si les persones que participen en tasques comparti
des i reforgar I'area de disciplina urbanistica amb una forga de tre
ball potent capag de resoldre amb eficiencia i eficacia els expe

dients.
Ha estat una feinada possible grades a la inestimable col-laboracio
del personal del departament. Hem estudiat els circuits per on pas-
sen els papers, les responsabilitats de les persones en els proces
sos. Hem modemitzat el software a la nostra mida i hem eliminat els
passos entremitjos inutils. Centralitzem i compartim la informacio,
treballem en grup, expandim i reforcem la qualitat de la informacio
en les arees d'urbanisme i expedients generals -sempre tenint en

Ordenant la cuina o com agafar el toro per les banyes

(Per reestructurar I'area d'urbanisme) Les linies directrius han estat apropar entre si

les persones que participen en tasques compartides i refor9ar I'area de disciplina

urbanistica amb una forga de treball potent capag de resoldre amb eficiencia i efi

cacia els expedients
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ha col-locat Espanya com la vuitena potencia mundial, posicio que
no ha de ser de cofoisme sinb que ens obliga a continuar treballant
amb responsabilitat cap el tercer mon, propiciant I'entesa entre les
civilitzacions com a recepta per evitar noves invasions com la d'lraq

i el terrorisme internacional.
Pero tambe amb les infraestructures, Catalunya esta patint una
crisi, una crisi que te una solucio sobre la taula: la inversio de I'es-
tat durant els propers set anys en projectes per solucionar-ne el
deficit d'inversio. Aquest govern ha posat solucions al greuge his

toric provocat pels governs anteriors.
El dia 9 de marg haurem de triar entre un Zapatero que ha demos-
trat el seu respecte cap a Catalunya i als drets de les persones, o
un Rajoy que no enten Catalunya i que creu que no totes les per
sones tenen drets. No hi ha color!

Estem a poques setmanes d'una nova cita electoral i hem de

triar entre continuar progressant, o girar cua novament cap a
les tenebres.
Amb governs socialistes, Catalunya i Espanya han guanyat nous
drets com el reconeixement de la diversitat de les parelles reals, els
drets de les persones dependents i de les seves families, els de les
dones maltractades, els joves facilitant-los I'acces a I'habitatge com
un pas mes per accedir a la seva emancipacio... Tothom ha guan
yat nous drets millorant I'economia que, en aquests moments,
pateix un refredat pel mal cap d'alguns dirigents economics sense
escrupols d'altres paisos que augmenten desmesuradament i
sense justificacio el preu del petroli. Tambe en son un exemple I'es-
peculacio amb el preu de la vivenda i les hipoteques brossa, que
dificilment faran trontollar una economia consolidada amb forts
fonaments, una economia que millora en productivitat, que millora
en investigacio i que millora amb diversificacib. Una economia que

La Catalunya optimista

El govern (de I'Estat) ha posat solucions al greuge histdric provocat pels governs

anteriors

alcalde es tan xerraire al carrer pero mut en els Plens excepte quan
llegeix I'ordre del dia? Per que ens sembla que en el tema de Can
Doro I'equip de govern no esta dient tot el que esta passant? Per
que la pagina web de Tots per Argentona s'ha revifat des de que
I'Ajuntament ha contractat al portaveu d'aquest partit? Per que a la
reunio de poble quan es va parlar d'aquest carrec de confianga, i
de les seves atribucions, nomes va contestar ell mateix dient que
era un informatic de primera linia? Per que el col-lectiu de joves, que
fa poc clamaven solucions pels problemes d'habitatge, callen quan
aquest equip de govern ha eliminat un impost sobre les vivendes
desocupades? Per que ERC i PP no expliquen que han aconseguit
amb la seva submissio i subjugacio? Per que el Sr. Mora pot enca-
denar tantes paraules sense dir res? Per que amb la politica que
aquest govern vol aplicar als mitjans de comunicacio sembla que
vulguin eliminar la seva independencia?

Reprenem en aquest article les reflexions que feiem en un nume-
ro anterior de la revista i que I'actualitat, de I'aprovacio de I'in-

fame pressupost que I'equip de govern va presentar, obliga a pos-
posar. Sense voler entrar de nou a comentar les falsedats, i la gran
dosis d'imaginacio, d'aquells balangos volem suposar que I'equip
de govern ha pres nota de I'experiment (per que nomes podia ser
un experiment i no un fet intencionat, oi?) de convocar els plens del
pressupost un dissabte al migdia i un dia laborable a les vuit del
mati. El resultat se'l poden imaginar: gairebe nul-la assistencia
(encara que sembli increible existeixen persones alienes al desanim)
dels vilatans que, com es normal i per tots conegut sense fer expe
riments, a aquests horaris tenen altres coses a fer. Comprovat I'e-
fecte nomes cal esperar quina en faran per demostrar que poden

celebrar un pie sense public.
En tot cas volem deixar constancia de les reflexions que aquest
govern ens inspira: Per que els regidors de I'oposicio tenen menys
probabilitats de rebre informacio de les accions del govern que
Catalunya de veure publicades les balances fiscals? Per que aquest

Sospitosos habituals (i II)

Per que ens sembla que en el tema de Can Doro I'equip de govern no esta dient tot

el que esta passant?
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L'Ajuntament ha de tirar endavant el projecte i els comerciants han
de recolzar la construccio d'una infraestructura que es vital pel seu
futur. Des del Partit Popular d'Argentona estem a favor d'aquest

aparcament.

Com veieu son dues actuacions de gran envergadura que poden
marcar el futur del poble. Pero no solo de grandes obras vive el
hombre. Las pequehas cosas, el dia a dia, tambien cuenta. Hay
que impulsar una mejora integral de las calles del municipio, una
mejora de las instalaciones del campo de futbol y del polideportivo
y, afrontar de manera clara y contundente la mejora del Cros. Si es

para avanzar, tendran el apoyo del Partit Popular.

Ja s'han acabat les Festes de Nadal i ens trobem davant el
comengament de I'any amb un panorama molt interessant des

del punt de vista del desenvolupament de la vila. Ara ja no hi ha cap
problema perque la coalicio de Tots per Argentona i CiU comenci a
oferir alguns resultats del seu treball. Es el moment de posicionar-
nos, juntament amb les entitats de la vila, sobre I'arribada del tren
orbital a Argentona. Es un repte de futur i I'Ajuntament ha d'agafar
la bandera de la defensa dels interessos del conjunt de vilatans, jun
tament amb tots els grups politics. En aquest tema no val fer des-

gast politic.

Al marge d'aquest gran tema hi ha altres questions que cal abordar
amb celeritat, com la necessitat de construir un aparcament sota la
Plaga Nova de la vila. Cal tirar endavant aquest projecte perque evi-
dentment el poble s'es^^ quedant petit i I'aparcament a la zona
comercial es una eina imprescindible per no quedar col-lapsats.

L'hora de la veritat

Es moment de posicionar-nos, juntament amb les entitats de la vila, com

I'Associacid de Veins que esta portant a terme una recollida de signatures sobre I'a-

rribada del tren orbital a la nostra vila

Els ajuntaments, d'acord amb la Llei 16/2002 de proteccio contra
la contaminacio acustica, tenen I'obligacib d'elaborar el Mapa de
capacitat acustica mitjangant I'establiment de zones de sensibilitat.
Dues terceres parts dels municipis del Maresme ja ho han fet. A
Argentona, tot i tenir una ordenanga propia, encara no. Es per aixo
que resulta imprescindible la seva elaboracio d'una manera imme-
diata. I d'entrada, un primera actuacio urgent: I'Ajuntament ha
d'instar a la Generalitat a aplicar les mesures necessaries per
reduir I'impacte sonor produit per I'autopista de Mataro a
Granollers. No podem pas oblidar, que I'objectiu es millorar la qua
litat de vida dels ciutadans i que aixo comporta necessariament la

reduccio de la contaminacio sonora del nostre entorn.

Si molts argentonins i argentonines estavem satisfets de viure a
Argentona era, entre altres coses, per I'alt nivell de tranquil-litat

que gaudiem per estar lluny de zones industrials i ludiques plenes
de soroll. Pero malauradament aixo ja no es aixi en una part del
nostre municipi. Els habitatges del carrer Badalona, Sant Sebastia,
la ronda exterior, els vei'nats de Sant Miquel del Cros, les
Ginesteres... ja estan patint les consequencies d'un augment sig-
nificatiu del soroll ambiental causat pel transit rodat, les activitats

industrials o les recreatives.

Podem definir la contaminacib acustica com I'increment dels
nivells acustics del medi que deterioren la qualitat ambiental del
territori. El soroll es un contaminant susceptible d'afectar la salut
de les persones. I alguns dels simptomes es manifesten amb la
disminucio temporal o permanent de la capacitat auditiva, les sen-
sacions de molestia, nerviosisme, cansament, irritabilitat, baixa

concentracio...

Molt de soroll per no res

SQ LJG ^TclL'Ajuntament ha d'instar a la Generalitat a aplicar les mesures necessaries per reduir

I'impacte sonor produit per I'autopista de Mataro a Granollers

F
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Durant els ultims mesos s'han celebrat cine plens,  -*

tres al desembre, i els ordinaris dels mesos de gener

i febrer. Els acords mes destacats son els seguents:   ^^ .^u   i . .  ,i ,...

-Modificacio puntual del Pla General per a la implantacio d'un centre educatiu al Turo de Sant

Sebastia.

-Nomenament del jutge de pau substitut, sr Jordi Garcia Flameric.

-Aprovacio dels pressupostos pel 2008.

-Inversions pels propers cine anys.

-Creacio del Consell Municipal del Patrimoni.

-Aprovacio inicial del Reglament de funcionament del Consell Municipal del Patrimoni.

-Resolucio d'al-legacions i aprovacio definitiva de la imposicio i ordenacio i contribucions especials

per a finangar, en part, les obres d'urbanitzacio de I'Avinguda Espanya i de I'Avinguda Catalunya,

i de la corresponent ordenanga fiscal especifica reguladora de les mateixes.

-Convocatoria de concurs per a I'adjudicacio de la concessio demanial de I'adequacio i explotacio

del servei de bar del poliesportiu municipal.

-Aprovacio del Pla Director de I'Ajuntament d'Argentona per al desenvolupament local i I'ocupacio

(2007-2011).

es va gravar en I'assemblea de Can Raimi per demostrar la veraci-

tat o no de I'acta de la mateixa, m'aixeca sospita.
Que el regidor d'urbanisme no vulgui que les obres d'urbanitzacio
de Can Raimi i Can Cabot les faci I'empresa municipal Argentona
Projectes, m'aixeca sospites.
Que m'assabenti per TV3 que I'Ajuntament cedeix terrenys munici
pals perque una empresa de fora d'Argentona faci pisos de lloguer
de proteccid oficial, quedant-se aquesta empresa els lloguers dels

mateixos, m'aixeca sospites.
Que sigui una empresa de fora que faci pisos amb un terreny muni
cipal i que no els faci Argentona Projectes, m'aixeca sospites.
Tots aquests dubtes, i encara me'n deixo alguns, juntament amb el
pressupost aprovat tot i els informes contraris d'intervencio i secre
taria, crec que obligaria a un govern serios a replantejar-se el futur,
pero sobretot a CiU a replantejar-se la continuacio amb aquesta

complicitat.

Ja han passat vuit mesos des de les darreres eleccions i em
trobo enmig d'un mar de sospites per les actuacions d'aquest

equip de Govern que els exposare a continuacio per si algu de vos-

tes me les pot resoldre.
Que el senyor Alcalde ordeni treure el precinte a una empresa i I'au-
toritzi a treballar tot i que I'informe de la senyora secretaria i de I'en-
ginyer municipal digui que no ho pot fer, m'aixeca sospita.
La modificacio en la suspensio de Ilicencies que aquest mateix
equip de govern va fer afavorint a un bane m'aixeca sospita.
L'actuacio diferent que fa aquest equip de govern entre diferents
obres i la de la finca que va ser la seu social de Tots per Argentona,

m' aixeca sospita.
El consentiment al pas de camions per la riera de Clara per utilitzar
un abocador illegal i que esta precintat per aquest Ajuntament,

m'aixeca sospita.
Que el regidor d'urbanisme no vulgui donar-me copia del CD que

La mujer del Cesar no solo ha de ser honrada sino
que debe parecerlo

Tots aquests dubtes (...) obliguen a un govern serios a replantejar-se el futur, pero,

sobretot, a CiU a replantejar-se la continuacio amb aquesta complicitatACRUPACIO D'ARGENTONA
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Carrer Gran, 39  ARGENTONA 08310

93 797 02 07canvalls@telefonica.net

• ;    |
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\            '       - ••'•

OBRADOR ARTESA PROPI
Tel. 93 797 10 13

C/ Gran, 52 (davant I'Ajuntament)
info@gilpares.com

(V CAN VALLS
ELABORAClO.QUALITAT ITRADICI6

Disposem de la mes extensa
seleccio d'immobles en venda

a la zona d'Argentona

finques
Gil Pares

corredor d'assegurances

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA
RUSTICA

Periode: Del 04/09/2008 al 04/11/2008

TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
(Inclou domiciliaries, comercials i industrials)>

Domiciliat fraccionat
1r. fraccionament:  01/07/2008
2n. fraccionament:03/11/2008

No domiciliat
Periode: Del 04/09/2008 al 04/11/2008

ALTRES TRIBUTS ^ TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES /
GUALS

Periode: Del 03/04/2008 al 03/06/2008

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACClO MECANICA
I CICLOMOTORS

Periode: Del 04/02/2008 al 04/04/2008

IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURA URBANA

Domiciliat fraccionat
1r. fraccionament:03/03/2008
2n. fraccionament:  02/06/2008
3r. fraccionament:01/09/2008
4t. fraccionament:01/12/2008

No domiciliat
Periode: Del 03/04/2008 al 03/06/2008

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

Periode: Del 04/09/2008 al 04/11/2008

CALENDARI FISCAL
2008
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Botiga de productes ecologies i naturals,
on tambe trobaras alimentacio per a persones

amb intolerancies (a la lactosa, al sue re,
Iper a celiacs,...)M

Vine al Roure i tasta els nostres tes,
cafes, sues i altres productes naturals *

en un ambient tranquil i acollidor.

Ens trobaras a:

Cl Abat Escarr^, 3 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 05 97

elrourebioQh@tmail.com

T^iete+ica ^

(^) MAPFRE
Numero "^ en Assegurancee rfAutocnau

Adreija electrdnica: Vidalgj@mapfre.coni

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

DINERVIDA
POR FIN, TU INVERSION TIENE INTERES

ONERVCIA done muchonceres pared, tana: camogarendzartcun 10%" d prtmer mes y refarenciar
tu awereidn a la Bvduadn del EURIBOR a tree mesas. Y ademas, con tquidst a partir del primer ato,

total transparenaa y coberturas da segure de vida.



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

acumular en jornades completes, si hi ha part
multiple s'incrementara proporcionalment).

•En els casos de naixements de fills prematurs o
que, per qualsevol causa, hagin de romandre
hospitalitzats a continuacio del part: una hora diaria.

2)Per deure public i personal:
•Per exercir el sufragi actiu, i funcions com a Presi

dent, Vocal de les Taules electorals, o aquelles
persones que acreditin la seva condicio d'ln-
terventors tenen dret durant el dia de la votacio a
un permis retribuit de Jornada completa.

•Per donacio de sang, pel temps necessari.
•Per exercir funcions de jurat, el temps necessari.

3)Per realitzar funcions sindicals o de represen-
tacio dels treballadors.

4)Per altres motius:
a.Trasllat de domicili habitual. El trasllat del domicili

del treballador dbna dret a un dia de permis
retribuit, encara que no hagi desplagament de
mobles.

b.Desplagament temporal (article 40.4 de I'Estatut
de Treballadors). El treballador que sigui desplagat
temporalment a un centre de treball diferent
d'aquell en el qual presta els seus serveis podr6
gaudir d'un permis de 4 dies per cada 3 mesos
de desplagament. L'unica condicib que deriva de
tal precepte 6s que el desplagament suposi la
necessitat de residir en una poblacio diferent de
la del domicili habitual.

c.Recerca d'ocupacib (article 53.2 ET). Quan el
treballador vegi extingit el seu contracte per causes
objectives tindr6 dret a sis hores setmanals durant
el preavis amb la finalitat de buscar una nova
ocupaci6. Quan el treballador sigui disminuit el
dret sera exercitat pel seu representant legal.

d.Permis individual per formacib impartida per
I'empresa.

La no concessi6 d'aquests permisos per part de
I'empresari es considera segons Particle 40 del Text
Refos de la Llei sobre Infraccions i Sancions de
I'ordre social una falta greu, i per tant, sancionable
amb una multa de 626 a 6.250 euros. En canvi, la
no justificacio o el no realitzar I'avis previ de
I'absencia es considerara una falta d'assistencia,
i estarem a les sancions que es disposin en el
corresponen Conveni Collectiu.

En nombroses ocasions es
generen situacions per les
quals el treballador no pot
assistir a la feina, algunes
d'aquestes situacions poden
donar Hoc als "permisos de
treball retribuTts", es a dir,
autoritzacions per les quals el
treballador pot absentar-se del
treball mantenint el dret a la
remuneracio. Aquestes es
caracteritzen per I'escassa

durada de les absencies i la seva retribucib, que
haura de ser per tots el conceptes de la ndmina, ara
be, pel seu gaudi 6s necessari realitzar avis previ i
justificacib de la causa que els origina front
I'empresari.

El nombre de dies i les causes que generen les
Ilic6ncies retribuides est6 fixada legalment, no obstant
aix6 podran ser augmentades mitjangant el Conveni
Collectiu que correspongui, cal afegir que aquests
permisos sbn per dies naturals excepte si la causa
que I'origina no es pot acomplir en dies festius.
Aixi doncs, les causes establertes en la Llei que
donen Hoc als permisos retribuTts son les seguents:

1) Per motius familiars (article 37.3 de I'Estatut
dels Treballadors):
•El matrimoni del treballador dona Hoc a 15 dies

naturals
•El naixement de fill del treballador dona Hoc a un

permis retribuit de 2 dies, i de 4 dies si ha de
realitzar-se desplagament.

•Abs^ncies per a la realitzacio d'ex^mens prenatals
i tecniques de preparacib al part que hagin de
realitzar-se dintre de la Jornada del treballador, pel
temps indispensable.

•La defuncib, accident o malaltia greus, hospitalit-
zacib o intervencib quirurgica sense hospitalitzacid
que requereixi repds domiciliari de parents del
treballador fins al segon grau d'afinitat o consan-
guinitat proporciona al treballador el dret a absentar-
se del treball durant 2 dies, i poden ser fins a 4
dies si ha de realitzar-se desplagament.

•La lactancia d'un fill menor de 9 mesos: dona dret
a una hora di^ria divisible en dues fraccions, ^s a
dir, mitja hora pel mat! i mitja hora per la tarda

• (poden sollicitar-ho tant la mare com el pare, es
incompatible amb el permis de maternitat i es pot

Jim Carles Cilin
Soci Director

c/i

Els permisos de treball retribuTts

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


