Arriba l’hora de
tancar l’aixeta

L’Ajuntament publica un ban
per combatre la sequera * Pàgs. 8 a 11

Esports

* Pàg. 13

CAMPIONS!
El CBA guanya el títol de Lliga

Actualitat

* Pàg. 14

Pla Estratègic en marxa. Es marquen les
accions a dur a terme aquest 2008

Entrevista

* Pàg. 20

Montserrat Frisol, nova presidenta de
l’Associació de Jubilats i Pensionistes

*

editorial
EDITORIAL

El nou Cap de Creus us dóna
la benvinguda
Teniu a les mans l’edició número 94 del Cap de Creus.
Com podeu observar, la sortida al carrer d’aquest exemplar destaca, sobretot, pel disseny innovador.

Inicialment, només ens havíem plantejat donar-li una
mica més de vida, afegir-li color, per aconseguir fer-lo
més atractiu visualment. Però ens vam anar animant i
hem acabat per capgirar-lo de cap a peus i, ﬁns i tot,
proposar un nou logotip. No obstant això, del Cap de
Creus antic hem conservat la il·lusió i les ganes de fer
la feina ben feta, amb vocació d’informar sobre els fets
més rellevants de la Vila i d’integrar el màxim d’opinions
possible.
Des del punt de vista estètic, hem volgut donar a la revista una aparença més clara, amb més sensació d’espai,

per facilitar la lectura dels textos. Addicionalment, hem
assignat colors identiﬁcatius a cada secció, segons la
temàtica que tractin: el verd és per l’apartat d’opinió, el
vermell pel reportatge, el blau pels esports, etc.
Des del punt de vista de continguts, les seccions tradicionals no s’han bellugat: cartes dels lectors, reportatge
central, coses de la Vila... Hem transformat l’encartament central en una guia comercial, més adequada a la
ﬁnalitat promocional d’aquest directori d’anunciants.
De ben segur que encara s’hi poden modiﬁcar moltes
coses i que teniu propostes de millora que ens ajudaran
a fer un salt qualitatiu més. Ens agradaria que ens féssiu
arribar les vostres crítiques constructives per carta o correu electrònic a Ràdio Argentona o a radio@argentona.
cat. Fins aviat!
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OPINIÓ

Carta de l’Alcalde

L’aigua i el bosc, per
preocupar-nos. I molt!

Pep Masó Nogueras
Alcalde d’Argentona
L’escassetat d’aigua i, per consegüent, la sequera, ha esdevingut ﬁnalment un problema
que semblava que no ho havia
de ser mai. Quantes vegades
no hem dit que els argentonins
ens podíem sentir afortunats,
respecte d’altres pobles de la
geograﬁa del país, perquè
teníem la mar d’aigua? Recordeu l’època en què explicàvem
que a Argentona teníem més
de dues-centes fonts i que totes
rajaven? Malauradament, els

temps han canviat. Els temps
estan canviant i ﬁns i tot l’aigua
s’ha convertit en un motiu més
de discussió i d’enfrontament
entre pobles. No em cap al
cap i és del tot inacceptable
que els ciutadans no ens posem d’acord en la gestió de
l’aigua!
Segurament, tots estarem
d’acord que el dia que no
n’hi hagi no en podrem gastar. Realment hem d’esperar
aquest moment per deixar de
fer coses que sabem que no
hauríem de fer? Convé que
ens limitem a utilitzar-la només
per a les necessitats bàsiques:
beure, higiene personal i higiene domèstica. El dia que obrim

L’ARTICLE D’OPINIÓ

La culpa ha estat de la sequera...
Quan es guanyen competicions, normalment es fan celebracions sonades. Una de les més habituals en disciplines d’equip
és que tothom acabi a sota la dutxa, amb roba i tot. Però això
comporta un consum d’aigua extraordinari i, en temps de sequera com l’actual, aquest gest es podria considerar irreverent
i del tot incorrecte, a més a més de plantejar un problema de
consciència social.
Als vestidors del poliesportiu de la Vila, hi ha cartells que recomanen fer un ús responsable dels recursos hídrics. Des d’aquí,
encoratjo a tots els usuaris a col·laborar en aquesta tasca
d’estalvi. Considero que és importantíssim que tots prenguem
consciència de la situació actual perquè, cadascú en la seva
mesura, pugui fer-hi la seva aportació.
El dia 29 de març passat, si els groc-i-negres guanyàvem
el partit entre el sènior masculí A del CB Argentona i el CB
Besalú, ens proclamàvem campions de Lliga a manca de sis
jornades. Se m’acut que en llegir el cartell, l’àrbitre va decidir
de col·laborar amb l’estalvi d’aquest bé tant escàs. “Si guanya
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l’aixeta i no ragi, llavors recordarem tota l’aigua que hem
malversat en situacions i activitats prescindibles. D’aquesta
decisió, cadascun de nosaltres
n’és amo i senyor i hauríem de
saber-ne fer un consum i un ús
responsables! Cal entrar en un
procés reﬂexiu i de conscienciació del problema per fer-lo
extensiu a les persones que
ens envolten, als familiars, als
veïns, etc., parlant-ne i suggerint actituds coherents i de contenció.
Com passa sovint, les situacions de conﬂicte no vénen
mai soles. En aquest cas, de
retruc, cal parar també molta
atenció a l’estat dels boscos.

A Argentona no en surten pas
massa ben parats, ja que el seu
estat de conservació i neteja no
és bo. Aquesta manca de conservació i previsió, juntament a
la situació de sequera, converteix l’entorn boscós argentoní,
del qual sempre ens n’hem
sentit orgullosos per la quantitat i qualitat, en un autèntic risc
que hem d’evitar. Cal que els
propietaris duguin a terme accions de neteja i manteniment
urgents, abans no ens n’hàgim
de doldre tots plegats!
No s’hi valen lamentacions
a posteriori. Encara hi som a
temps! La resposta depèn de
cadascú.
Els temps estan canviant!

l’Argentona, aniran tots a la dutxa i no puc permetre aquesta
despesa d’aigua” deuria pensar... I en la solitud del vestidor,
tot mirant de reüll la nota, va tenir una gran idea: “Ja ho tinc!
Ja que estic a la Vila del Càntir, els n’ompliré un de ben gros
i que cadascú es dutxi amb la seva aigua...”. Suposo que no
va trobar el càntir que buscava i va optar per expulsar l’entrenador de l’Argentona, tot inventant-se una falta desqualiﬁcant.
Amb aquesta i altres accions sense sentit, completament fora
de lloc, va convertir-se en el protagonista de la festa. “Si em
carrego el partit, em carrego la dutxada i, de passada, estalvio aigua”. I així va ser: l’Argentona va perdre el partit.
Val a dir que la culpa no només va ser de l’àrbitre, perquè
l’equip tampoc no va jugar com pot i sap. Hem de felicitar
el CB Besalú pel comportament. I, evidentment, hem d’agrair
al senyor Col·legiat el sentit de civisme de què va fer gala. El
que no va tenir en compte és que després d’ajudar a estalviar aigua a la Vila d’Argentona, ha traspassat el problema a
Centelles, que és on el CB Argentona juga el proper partit i
d’on espero que puguem tornar com a campions de Lliga a
cinc jornades del ﬁnal de temporada. De tota manera, que no
pateixin, que ens endurem un càntir ple de cava, per quan ho
hàgim de celebrar!

■

Andreu Arregui, vicepresident del Club Bàsquet Argentona

*

cartes dels lectors

Comerç d’Argentona
En un dels plens de l’Ajuntament del mes de febrer passat, un
dels punts a tractar versava sobre el comerç d’Argentona. El va
treure el regidor responsable de l’Ajuntament i, després d’un
ampli debat, es va aprovar per una àmplia majoria, amb el
compromís que s’estudiarien les aportacions dels grups d’Esquerra Republicana i Socialistes.
Tant el Sr. Vadó Mora com el Sr. Salvador Casas varen demostrar tenir uns amplis coneixements de què s’estava debatent i ho
varen fer amb rigor, amb seriositat i estant ben documentats.
Penso que hi ha una bona feina feta per l’anterior regidor de
Promoció Econòmica, el Sr. Salvador Casas, i també uns bons
coneixements del Sr. Vadó Mora, i això cal aproﬁtar-ho.
Tots els grups varen estar d’acord en el fet que s’havia de treballar conjuntament amb el regidor del govern que havia portat
la iniciativa.

Per aconseguir
la independència...
Per aconseguir la independència de Catalunya mitjançant un
referèndum, tal com diuen els experts, s’hauria d’aconseguir
un 60% o un 70% de vot a favor, per no dividir la societat,
ja que si només s’aconseguís un 51%, això voldria dir que un
49% del cens hi seria contrari. Molt bé. Però penseu que Felip
V, quan va entrar per Almansa, no va preguntar sobre cap
percentatge.
Recentment, he sentit l’advocat defensor dels catorze pakistanesos detinguts a Barcelona, acusats de terrorisme. Jo ja
entenc que com a advocat necessita totes les proves possibles
per als seus defensats (presumptes terroristes, en aquest cas) i
totes les garanties processals d’un estat de dret. Però trobo a
faltar les garanties que tenim nosaltres, els ciutadans, perquè
si haguessin atemptat amb explosius, com a l’11-M a Madrid,
no hauríem estat presumptes víctimes, hauríem estat víctimes a
seques.

CARTES DELS LECTORS

El nostre comerç té anys d’experiència i, dins d’ell, hi ha sectors
que estan reconeguts fora de casa nostra. És per això que cal
aproﬁtar-lo.
Si el nostre comerç és fort, la nostra indústria també ho serà,
doncs la indústria en general està preparada per atendre les
necessitats d’altres sectors, i tot això crea riquesa i llocs de treball.
Els argentonins estem cansats d’agafar el cotxe per anar
a comprar fora del poble i de ben segur que tots volem poder
comprar a casa nostra mateix.
Insisteixo que tenim dos regidors ben preparats, un treball ben
fet i ganes per part de tots de voler solucionar el problema
actual.
Els comerciants hi tenen molt a dir i a fer, pel seu propi interès i
pel de tots. No deixem passar aquesta oportunitat.

■

Eusebi Traby Ysalgue

Per aconseguir la independència de Catalunya s’ha de fer un
gran esforç de pedagogia i s’ha d’explicar realment la situació
a què ha arribat el país. Si tots ho volem, podrem. Penseu que
la Catalunya autènticament forta és la de la veritable societat
civil.
La Catalunya forta no és la que té organismes estatals, sinó la
que té empreses dinàmiques encara que no siguin de grans
dimensions. La Catalunya forta no és la que té milers de funcionaris col·locats als organismes estatals, sinó la que té milers
d’emprenedors que miren d’obrir-se camí. La Catalunya forta
no és la que mira cap a Madrid, sinó la que mira cap al món
sencer i sap que no necessita passar per Madrid per anar a
Milà, a Frankfurt o a Nova York.
Per cert, ni Milà, ni Frankfurt, ni Nova York són capitals de
cap estat. Ni demanen ser-ne, ni els cal. Ara és l’hora de fer
pinya, tots! Quan siguem independents ja ens barallarem per
la poltrona.

■

Jordi Darbra
Membre de la Societat Civil d’Argentona
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CARTES DELS LECTORS

A qui pertoqui
El passat diumenge, dia 10 de febrer, es va produir un accident
a la pujada de Les Ginesteres, ja que l’asfalt estava completament glaçat. A les 8.30 h ho vàrem denunciar a la Policia
Local, igual que van fer dos veïns més. La Policia Local ens va
manifestar que ja n’estava al corrent, perquè ells també havien
passat per aquell mateix lloc a les 6.00 h del matí i els havia
patinat el cotxe. Ens van dir que ells no podien fer-hi res –màxim
tirar-hi sal–, perquè era diumenge i la brigada no treballava.
L’accident va ser important: un cotxe pel desballestament i l’altre

50 anys de Gegants a Argentona
Aquest any 2008, els nostres gegants, els Senyors de Burriac, i els capgrossos compleixen 50 anys. A la Colla de
Geganters i Grallers d’Argentona estem preparant tot un seguit d’actes per commemorar aquestes Noces d’Or, amb una
implicació molt especial.
El dia 11 de maig durem els gegants a casa seva. Els Senyors
de Burriac pujaran al castell. La sortida està oberta a tothom
qui vulgui participar-hi.
A partir del 6 de juliol, es podrà visitar l’exposició commemorativa del 50è aniversari dels gegants al Saló de Pedra.
Durant tot el dia 12 de juliol es duran a terme un munt d’ac-

El Ball de Gitanes argentoní
Tenim ganes de recuperar el Ball de Gitanes argentoní. Com
aquell qui diu, s’han fet vuit anys sabàtics i creiem que ja n’hi
ha prou.
Ara fa un any, el Consell d’Entitats Tradicionals d’Argentona ens
va engrescar a participar a la Fira d’Entitats Tradicionals i així
ho vam fer. Ens va sorprendre gratament l’acceptació i l’interès
que el públic visitant de la Fira va demostrar cap a les nostres
activitats. Amb molts dels simpatitzants ﬁns i tot vam intercanviar
dades de contacte, perquè també puguin participar en les activitats de l’Esbart en el futur.
Aquest resultat tan encoratjador no va deixar de fer-nos pessigolles durant molt de temps. Tantes que ﬁnalment vam optar per
demanar a l’Ajuntament que ens facilités un local adient per
poder assajar.
Un cop posat ﬁl a l’agulla, vam començar a assajar i ara ja
podem dir que el Ball de Gitanes serà present a la Festa Major d’Argentona d’enguany. Serà el nostre humil homenatge als

molt mal parat. Però encara hauria pogut ser més greu: si el
cotxe hagués bolcat, el seu conductor hauria pres molt mal.
Crec que és molt necessari prendre mesures serioses i no anar-hi
tirant sal... Els Mossos van parlar d’unes bandes antilliscants que
podrien ser una solució. El trànsit en aquesta zona és molt dens
i s’han de prendre mesures urgents, aquest és el motiu del meu
escrit.
A qui pertoqui, que prengui bona nota abans no sigui massa
tard.

■

Glòria Urios

tivitats relacionades amb el món geganter. Argentona i els
seus carrers s’ompliran de cercaviles i de moltes sorpreses,
animades per diferents colles geganteres de tot Catalunya,
que també ens volen acompanyar en aquesta celebració.
Des de la Colla de Geganters i Grallers d’Argentona convidem a tothom a participar en els diversos actes que organitzem. Us demanem que ens hi acompanyeu, per poder
demostrar tots junts l’entusiasme per tenir uns gegants tan
vells i vius encara.
Comptem amb vosaltres!

■

Colla de Geganters i Grallers d’Argentona

nostres avantpassats i una manera de reaﬁrmar que “qui no
perd els orígens, tampoc no perd la identitat”.
La Junta treballa per anar recontactant els antics dansaires que
vulguin tornar-se a incorporar, igual que els col·laboradors “garrofers”, que ja ens han expressat la satisfacció per la bona
notícia. Esperem no haver-nos oblidat de ningú. Si fos així, us
demanem disculpes i us recordem que teniu les portes obertes.
Paral·lelament, volem fer una crida a tothom qui vulgui afegirs’hi per col·laborar, tant en l’organització de l’entitat com en
la realització del ball. Truqueu-nos al telèfon 662 48 44 12 i
sereu molt benvinguts.
Donem les gràcies per endavant a tots aquells amics, entitats,
Ajuntament, comerços i Junta. També volem fer un reconeixement a la nostra inoblidable Carme Muñoz ja que fou gràcies
a ella que, l’any 1990, es va poder recuperar el nostre BALL
DE GITANES que, si Déu ho vol, tornarà a engrandir la nostra
Vila.

■

Amics de la Cultura i l’Esplai d’Argentona. Esbart Dansaire.

Vols col·laborar Envia’ns el teu text o fotograﬁa
amb nosaltres? a Ràdio Argentona o a

radio@argentona.cat
Recorda: màxim 1.500 caràcters.
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ACTUALITAT

El Ple conclou que la tala dels dos
pins centenaris va ser correcta
El Ple ordinari del mes d’abril
va posar el punt i ﬁnal al
procés administratiu obert arran de la tala dels dos pins
pinyoners centenaris que hi
havia al costat de la nova escola bressol municipal.
Aquests dos exemplars es van
tallar el primer dilluns del mandat del nou equip de govern.
El tècnic de Medi Ambient
va considerar que l’estat dels
exemplars suposava un perill
per a les persones, perquè en
dies anteriors s’havia desprès
una branca d’un dels arbres i
havia ocasionat danys en un
vehicle. No obstant això, la
tala va generar tot un seguit
de protestes de veïns i de l’entitat Natura, que van considerar que la mesura era exces-

Entorn en què es trobaven els pins talats

siva i van queixar-se perquè
no s’havia optat per esporgar
els arbres en lloc de talar-los.
A la discussió tècnica se li va
afegir la discussió política,
per determinar sobre quin govern havien de recaure les responsabilitats, en cas que es
dictaminés que la tala havia

LA COLUMNA DEL DEFENSOR

Quim Mustarós, Defensor del Vilatà/ana d’Argentona

La ciutadania té dret a una bona
administració local
Sense la ﬁgura del Defensor, quan un vilatà o vilatana considerés que l’administració local ha vulnerat algun dels seus drets,
no tindria cap altra opció que acceptar-la i patir-la estoicament
o acudir als tribunals ordinaris i, per tant, assumir unes despeses i un temps de resolució, amb un resultat sovint incert.
Normalment, qui acudeix al Defensor és perquè es troba davant d’aquest problema que, per sort i d’aquí la bona notícia,
ofereix una oportunitat de resoldre’l abans d’abandonar o de
prendre el difícil camí de l’administració de Justícia, per reclamar-ne el reconeixement basat en l’autoritat del Jutge.
El Defensor, un cop coneguda l’actuació presumiblement incorrecta o la manca d’actuació de l’administració local o les
empreses públiques municipals, inicia la investigació del cas
concret, seguint criteris objectius i sobretot de transparència
absoluta.
Un cop coneguda i completada la informació de l’expedient, el Defensor formula una opinió sobre si l’actuació ha estat

estat incorrecta; és a dir, si la
responsabilitat era del govern
entrant o del govern sortint.
Deu mesos més tard, i després
que un informe tècnic extern
indiqués que la decisió del
tècnic de Medi Ambient va
ser correcta, la majoria de
grups municipals van acordar

tancar la qüestió resolent que
no hi va haver responsabilitats
polítiques i que el tècnic va
encertar la seva decisió. Tot
i això, al tècnic se l’ha amonestat lleument per haver-se
saltat un pas administratiu a
l’hora de contractar la tala.
L’acord dels grups municipals
no va ser del tot unànime, ja
que ERC va voler que quedés
palesa la seva queixa en considerar que s’havien comès
irresponsabilitats que no quedaven reﬂectides en l’acord
ﬁnal. A més, el portaveu dels
republicans, Vadó Mora, va
assenyalar que l’informe tècnic que s’havia utilitzat per
tancar el cas l’havia elaborat
un tècnic del Pallars que en
cap moment no havia visitat
Argentona. La resta de grups
van lamentar aquest desacord
i van expressar la voluntat
d’evitar que es torni a repetir
una situació similar.

correcta o no, i perquè. En cas que no n’hagi estat, el Defensor formularà una recomanació a l’Administració per aquell
cas, amb l’ànim d’oferir una solució ràpida i adequada dins
la legalitat. L’Administració en podrà o no fer cas.
No obstant això, el valor de la intervenció del Defensor no
queda reduït a l’àmbit del vilatà/ana que el fa servir, sinó que
amb les seves actuacions contribueix notablement a promoure
el que s’ha anomenat “el dret del ciutadà/ana a una bona
administració”.
Per sobre de la recomanació del conﬂicte del vilatà/ana en
particular, el Defensor podrà recordar la vulneració d’un deure de la mateixa Administració, plantejar canvis en la forma
d’interpretar una determinada norma o, ﬁns i tot, proposar-ne
la modiﬁcació, proposar acords generals o col·lectius per solucionar de forma ràpida i efectiva alguna demanda i suggerir
canvis en la gestió administrativa corresponent. En resum, participar de la democràcia promovent la protecció dels drets propis mentre es desenvolupen i protegeixen els de la comunitat.
La gratuïtat del servei que exerceix el Defensor i la manca de
formalitats o requisits previs, fan que la ﬁgura sigui accessible
a tothom sense distinció. La participació democràtica i la cultura de la ciutadania que tant reclamem tenen en l’institució
del Defensor un exemple concret, tangible, real i al costat
de casa.
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REPORTATGE

Arriba l’hora
de tancar
l’aixeta

La sequera està canviant el paisatge argentoní. Els boscos són plens d’arbres
groguencs i la majoria de fonts s’han assecat. A escala ciutadana, la prohibició de rentar el cotxe, omplir piscines o regar amb aigua de xarxa comencen
a afectar la quotidianitat de la Vila
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Durant els últims mesos, a
Catalunya ha plogut poc i
malament. Les pluges s’han
centrat en les zones del litoral
i no en les capçaleres dels
rius, i els nivells dels pantans
no han parat de baixar. La
situació d’emergència s’ha
traduït, a escala local, en
la publicació d’un ban que
marca mesures restrictives en
el consum d’aigua i sancions
per a aquells que les incompleixin. Se sanciona, per
exemple, rentar el cotxe o
omplir la piscina amb aigua
de la xarxa.

La preocupació
dels pagesos
ja ha arribat
als ciutadans
Però aquesta situació no ha
agafat per sorpresa a tothom:
els membres del Grup de les
Fonts fa quatre anys que observen que els brolladors es
van assecant. Actualment, de
la vintena de fonts que tenien aigua de manera regular,
amb prou feines en trobem
quatre que continuen rajant.
La manca d’aigua també ha
canviat la tonalitat del paisatge, sobretot del marge
esquerre de la riera, on molts
arbres s’han assecat del tot.

Aproﬁtar ﬁns l’última
gota
Si hi ha algun col·lectiu que
mira el cel cada dia, aquest
és el dels pagesos. A ﬁnals
de l’any 2006, davant l’escassetat de pluges, el grup
que explota els horts del marge dret de la riera va decidirse a instal·lar un sistema de
reg gota a gota per aproﬁtar
l’aigua del pou que utilitzen.
La instal·lació va costar uns

REPORTATGE

Joan Lladó i Joan Floriac en plena conversa sobre els efectes de la sequera

1.000 euros i va anar a càrrec de Joan Floriac. El reg es
fa tres dies a la setmana a
través d’un sistema de temporització que evita que es
perdi aigua. Tot i l’avenç que
suposa el nou sistema, els pagesos veuen amb neguit com
va baixant el nivell del pou.

hora que la gent es mentalitzés que l’aigua és un bé
escàs, necessari i insubstituïble”. Sans també es mostra
esperançat perquè, com
diu, “dins de la desgràcia,
podem gaudir d’aigua no

apta per a ús de boca. Des
de l’any 1988 treballem per
poder reutilitzar l’aigua no
apta per a ús de boca. Per
això tenim canalitzada aigua
per a reg que dóna servei
a la masia de Can Barrau

En el Ple ordinari del mes
d’abril, a preguntes d’ERC,
el regidor d’Obres i Serveis,
Joaquim Casabella, va explicar que el consum d’aigua de
la Vila tendeix a disminuir:
Evolució del consum
diari d’aigua per habitant a Argentona
Gener
Febrer
Març

216 litres
186 litres
145 litres

Davant d’aquestes xifres, el
gerent de la Companyia Aigües Argentona, Pius Sans,
es mostra satisfet: “Ja era

Pius Sans durant una entrevista concedida a Ràdio Argentona

ABR - MAI 2008

9

*

reportatge

REPORTATGE
i a la zona enjardinada del
Cros. Paral·lelament, estem
preparant el rec automatitzat a les rotondes d’entrada
a Argentona tant nord com
sud. També a la zona verda
de la plaça Angeleta Ferrer
i a la zona de Can Cirés”.
Aquesta aigua és apta, per
exemple, per omplir piscines.
Per poder-la utilitzar, s’ha de
sol·licitar el servei a la Companyia Aigües Argentona,
perquè puguin organitzar el
transport amb cisternes.

Pius Sans
explica que
Argentona és
un municipi
privilegiat
dins la
situació difícil
actual
“La política d’estalvi que
hem anat fent amb l’aqüífer
de la riera d’Argentona i el
consum de l’aigua del Ter
ens han permès de mantenir unes reserves perquè si
arriba una segona tancada
d’aixetes puguem sortir-ne
una mica més ben parats que
les poblacions del voltant. És
cert que a l’aqüífer hi ha un
problema de nitrats, però si
barregem l’aigua amb la de
la riera del Ter, aquesta seria apta per a ús de boca.
Nosaltres sempre hem donat
aigua potable, apta per beure”, explica Sans.
No obstant això, aquestes reserves no serviran per mantenir
tots els luxes de què gaudim
avui. La Companyia Aigües
Argentona ja s’ha vist forçada
a reduir la pressió de l’aigua.
Aquest fet no ha d’implicar una

10
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BAN D’URGÈNCIA

L’aigua és un bé molt escàs

L’aigua no és un recurs inesgotable. La manca de
pluges dels darrers mesos
ha provocat una important
reducció de les reserves
d’aigua als embassaments,
fet que exigeix adoptar mesures excepcionals orientades a l’estalvi dels recursos
disponibles.

Atès que les reserves d’aigua
estan al nivell d’Excepcionalitat II, d’acord amb el Decret
84/2007 de 3 d’abril, prorrogat per Decret 257/2007
de 27 de novembre, aquest
Ajuntament, en ús de les facultats que li confereix la Llei, es
veu obligat a ordenar les següents mesures cautelars:
Primera. Es prohibeix l’ús

de l’aigua potable en els
següents casos:

Conreus al marge dret de la riera d’Argentona

afectació en el servei, llevat
dels aparells o instal·lacions
que necessitin pressions molt
altes com les banyeres d’hidromassatge. Aquest, però,
és un mal menor segons Pius
Sans: “Ens hem acostumat al
sobreconsum. Volem tenir brolladors d’aigua, jardins verds,
piscines... És molt trist que a

l’estiu gastem 200 litres per
persona i dia quan l’hàbit és
el mateix que a l’hivern, en
què la despesa se situa en
aproximadament 110 litres
per persona i dia. S’haurien
de fer jardins amb vegetació
autòctona o potenciar la recollida d’aigües pluvials per
omplir piscines” *

1. Reg de jardins, arbres,
zones verdes i esportives de
caràcter públic o privat.
2. Reg o neteja de vials,

carrers i voreres, de caràcter públic o privat.
3. Emplenament de piscines, fonts i estancs, privats
o públics.
4. Fonts de consum humà
que no disposin d’elements
automàtics de tancament.
5. Rentatge amb mànega
de tota classe de vehicles,
exceptuant el que efectuïn
les empreses dedicades a

aquesta activitat.
6. Instal·lacions de refrigeració i condicionament que
no tinguin en funcionament
sistema de recuperació en
circuït tancat.
Segona.- Es faculta la companyia d’aigües municipal,
Aigües d’Argentona, S.A., a
reduir la pressió de l’aigua
de forma temporal mentre
siguin vigents les mesures
d’excepcionalitat amb motiu del Decret de Sequera.
Tercera.- L’incompliment de
les anteriors prohibicions
serà sancionat, segons el
que estableix la legislació
vigent.
Quarta.- S’autoritza la companyia d’aigües municipal,
Aigües d’Argentona, S.A., a
subministrar aigua no apta
pel consum humà destinada
al reg i a piscines per mitjà
del transport en cisternes.

L’Ajuntament d’Argentona fa
una crida a tots els vilatans
perquè, per responsabilitat i
solidaritat, assegurin el compliment d’aquestes normes que
entraran en vigor a les 00.00
hores del dia 15 de febrer de
2008.
Pep Masó Nogueras
Alcalde

Argentona, 14 de febrer de
2008.

LLAR D’INFANTS “ARGENINS”
Ntra. Sra. de Montserrat, 11
08310 Argentona

Matrícula oberta curs 2008-2009
Cuina pròpia - 30 anys d’experiència
Horaris a convenir
Telèfon 93 797 11 52
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29a edició del Concurs de Cartells
de la Fira del Càntir d’Argentona
Quan encara queden alguns
mesos perquè arribi la Festa
Major de Sant Domingo, ja
se’n comencen a perﬁlar detalls. Un d’aquests és el cartell
de la Fira del Càntir.
Enguany se celebra la 29a
edició del Concurs de Cartells, fet que mostra la importància i la consolidació
d’aquest certamen. Indubtablement, el Concurs de
Cartells s’ha convertit en
un concurs de referència ja
que, en els últims anys, els
guanyadors han estat majoritàriament professionals del
disseny gràﬁc.

Cartell guanyador d’enguany

La difusió pública del veredicte del jurat i l’acte de lliu-

rament del premi es van fer
el passat diumenge, dia 6
d’abril, al Museu del Càntir,
a la una del migdia. Des de
llavors, i ﬁns el 4 de maig, totes les obres participants d’enguany quedaran exposades.
Addicionalment, el museu té
habilitat un espai on s’exposen de forma permanent tots
els cartells guanyadors de les
edicions anteriors.
D’entre els 120 treballs
presentats, el jurat qualiﬁcador –format per diversos
artistes, dissenyadors i membres del Patronat del Museu
del Càntir– ha premiat el car-

tell Pregoner, de l’autor Nicolás Eduardo Tomic.
Paral·lelament, convé recordar que ja s’han publicat les
bases de participació a la
Fira d’Artesans 2008, que
tindrà lloc del 3 al 6 d’agost,
i els impresos de sol·licitud.
La data màxima per presentar
els formularis d’inscripció és
el divendres, dia 9 de maig.
Podeu consultar i ampliar la
informació al web de l’Ajuntament d’Argentona (www.
argentona.cat) i al del Museu
del Càntir (www.museucantir.
org), o personalment a qualsevol dels dos llocs *

Per Sant Jordi, literatura argentonina
A banda de les grans publicacions i dels escriptors que mouen
masses, a Argentona també tenim autors
de llibres de qualitat. Els escriptors, historiadors, poetes i estudiosos han editat tot
tipus de publicacions, la majoria de caire
històric. Aquestes són algunes de les propostes argentonines per Sant Jordi:
Quintes 1860-1869. Una visió d’Argentona, de Jordi Pinart. Aquest assaig
històric, mereixedor del premi Burriac
2003, relata les lleves forçoses de ﬁnals
de s. XIX. Jordi Pinart es va interessar per
aquest tema arran de la seva passió per
la genealogia.
Catalunya pas a pas, d’Enric Serres
Un punt de mel, de Lina Casanovas,
2006. Recull de poemes dolços. Com
aﬁrma Enric Larreula, “a la Lina, la poesia li surt dels llavis com a un altre li sortiran els números o les idees (...). Ella diu
que no hi fa cap esforç, que li surt sola,
però tot i que potser ni ella mateixa n’és
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prou conscient, darrere de cada poema
hi ha un treball meticulós d’imatges, de
metàfores, de ritme, de rima i de mètrica,
perquè des d’aquest punt de vista formal,
les poesies que fa són perfectes”.
Argentona, història i records, de Jaume
Clavell, 1990. Compilació d’articles de
temes històrics: l’església parroquial de
Sant Julià, els cementiris, les aigües i les
fonts, semblances d’argentonins i anecdotari argentoní, entre d’altres.
Retrats. Gent del poble d’Argentona,
de Jordi Egea i Torrent. És un llibre de
fotograﬁes i de retrats d’argentonins. “La
concepció d’aquest treball parteix d’una
idea global: la creença d’ alguns pobles
que si són fotograﬁats la seva ànima es
converteix en immortal (...). La idea de
la immortalitat és la meva ofrena als personatges populars escollits per aquest
treball. És un projecte visual que vol mostrar els rostres d’homes i dones del poble
d’Argentona al conjunt la seva pròpia
comunitat”.

La història del Llaç d’Amistat
Argentona: records d’un home de poble,
de Jaume Arenas, 2002. Es deﬁneix com
a “obra de valor testimonial sobre una
època i una generació d’argentonins” i
també com a “un document d’interès per
al reconeixement i la recuperació de la
memòria històrica de la Vila”.
Josep Puig i Cadafalch. El llegat d’un
renaixentista contemporani a Mataró
i a Argentona, de Joan Banús, Marc
Bosch, Martí Grau i Pilar Vera, 2002.
El llibre ens endinsa en la biograﬁa de
Josep Puig i Cadafalch. “Els autors han
estudiat aspectes poc coneguts de la
seva biograﬁa i han efectuat una completa revisió de les realitzacions de l’arquitecte a ambdós municipis, Mataró
i Argentona, una investigació que ha
permès veriﬁcar autories, aclarir alguns
dubtes i que aporta novetats destacades”, segons aﬁrmen Antoni Soy i Manel Mas, en la introducció d’aquesta
publicació *

ESPORTS

El CBA ja
té la Lliga
El sènior masculí A del Club Bàsquet Argentona (CBA) es va proclamar campió de lliga cinc jornades
abans de ﬁnalitzar la competició regular. La victòria va arribar contra el Centelles, últim classiﬁcat, per
64 punts a 90, després de perdre dos partits consecutius davant l’Akasvayu Vic i el Besalú, segon i tercer en la taula classiﬁcatòria respectivament. El proper objectiu dels homes d’Oriol Valls és aconseguir
el Campionat de Catalunya, que es disputarà a mitjan maig, una vegada ﬁnalitzada la lliga regular
Tothom a la dutxa i pluja
de cava. Així va celebrar
el campionat de Lliga el sènior masculí A del CBA. En
paraules d’Andreu Arregui,
vicepresident de l’entitat:
“estem molt contents perquè,
després de la temporada
que hem fet, ens ho mereixíem clarament”. És ben cert
que el CBA està fent una
temporada molt meritòria i
és per això que ara, després
d’aconseguir guanyar la Lliga a falta de 5 jornades per
acabar-la, tot són elogis. “A
la Lliga, se li ha de donar el
valor que té, ja que és molt
important haver-la aconseguida un mes i mig abans
que ﬁnalitzi”, aﬁrma Arregui.
A més a més, els argentonins van aconseguir el títol
derrotant amb contundència
el cuer, el Centelles (64-90).
Amb la victòria a la butxaca,
els homes d’Oriol Valls tornaran a la Primera Catalana la
temporada que ve.

El campionat després
d’una llarga espera
“Ha costat aconseguir-lo, però
ja el tenim”. Així va resumir l’entrenador del sènior A del CBA,
Oriol Valls, les últimes jornades
de lliga abans de guanyar el
campionat. Els argentonins
van arribar invictes a la vint-itresena jornada i amb l’objectiu de guanyar l’Akasvayu Vic,
en aquell moment classiﬁcat en
segona posició, per proclamarse campions de Lliga. Aquell,
però, va ser el primer partit que
van perdre els homes d’Oriol
Valls (69-64). La Lliga encara
havia d’esperar una jornada
més: la vint-i-quatrena. Els argentonins jugaven contra un
altre os, el tercer classiﬁcat, el
Besalú. Aquest matx també el
van perdre (72-76) i, a més,
va acabar amb polèmica: el
tècnic de l’equip de la Vila i
un jugador van ser expulsats,
i l’actuació arbitral va indignar
tot l’equip del CBA i els assistents al partit, que esperaven

poder-se proclamar campions
al poliesportiu de la Vila. Va
haver de passar una altra setmana d’espera ﬁns a aconseguir el Campionat de Lliga que
ﬁnalment va arribar davant el
cuer de la classiﬁcació, el Centelles. Aquell partit el van guanyar els argentonins per 64 a
90, una gran diferència que
es va reﬂectir a la pista només
en determinats moments. “Hem
tornat a jugar amb la por que
se’ns podia tornar a escapar la
Lliga, perquè s’han acostat al
marcador en alguns moments,
però hem demostrat que som
els líders i que som millors”, va
destacar Andreu Arregui.
Ara, amb la vista posada al Campionat de
Catalunya
A mitjan maig, una vegada
hagi ﬁnalitzat la Lliga, els guanyadors dels grups de Segona
Catalana disputaran el Campionat de Catalunya, una ﬁnal
a quatre equips que el CBA

ha demanat a la Federació
Catalana de Bàsquet que es
disputi a Argentona, desig que
la Federació ha concedit. “Seria molt bonic guanyar aquest
certamen a casa”, destaca
Andreu Arregui. Afegeix que
tot i haver guanyat la Lliga, “ara
no ens hem de relaxar, hem de
jugar al màxim per l’aﬁció, per
nosaltres mateixos i per demostrar als rivals del Campionat
de Catalunya que l’Argentona
és un equip potent”. Tot i això,
el tècnic, Oriol Valls, admet
que la motivació de cara als
partits ja és diferent: “ja no
tenim el punt de motivació
de mantenir-nos invictes, però
sí tenim la del Campionat de
Catalunya”. Oriol Valls afegeix
que aquest guardó és molt valuós: “dóna molt de prestigi de
cara als altres clubs i nosaltres
no ens conformem només amb
la Lliga”. En cas de guanyar el
Campionat de Catalunya, seria la segona ocasió en què el
CBA l’aconseguís *
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Conviure és
cosa de tots

L’accessibilitat a Argentona
i l’aparcament i la mobilitat
per dins del poble, tots
sabem que presenten prou
dificultats, sobretot en el
nucli urbà i en les àrees
més comercials. En algun
moment, qualsevol de
nosaltres som conductors o
vianants i patim sobre
manera la problemàtica
inherent a cadascuna
d’aquestes situacions.

La campanya Conviure és
cosa de tots, elaborada per
la Policia Local amb la Unió
de Botiguers (UBA) vol
contribuir a afavorir una
correcta i millor utilització
dels espais i recursos
disponibles, perquè tots
puguem gaudir-ne.

14
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El Pla Estratègic pren forma
El passat dia 1 d’abril, l’Ajuntament d’Argentona va organitzar un acte plenari al Saló de Pedra, per
presentar l’estat del Pla Estratègic d’Argentona. Concretament, la recopilació de treballs realitzats entre els
anys 2004 i 2006, amb l’objectiu de traçar les estratègies de desenvolupament del municipi ﬁns el 2015
El Pla Estratègic va néixer modelat per l’anterior equip de govern
i l’actual equip l’ha recollit, considerant-lo un encert. En aquests
moments, el Pla Estratègic es troba en el punt d’anàlisi i valoració
del seguiment a través dels tres grans àmbits temàtics que s’han
treballat: territori, economia i societat. Aquests tres grups, els han
format persones de l’administració, d’entitats o ciutadans a títol
individual, vinculats tots ells a l’àmbit d’actuació que han treballat.
De cada àmbit s’ha avaluat la situació actual i les accions que
s’haurien de dur a terme de manera més immediata. Les accions
que s’han iniciat o que s’han plantejat d’iniciar enguany són les
següents:
Àmbit d’economia

- Finalitzar la instal·lació del pati
de butaques de la Sala i avançar en l’escenotècnia.
- Participació a ﬁres per la promoció de la Vila. Creació del
Consell Muncipal del Patrimoni
i del catàleg de patrimoni. Ampliació de les instal·lacions del
Museu del Càntir (adquisició
de la casa annexa). Promoció
d’Argentona a través de l’Associació Espanyola de Ciutats
de la Ceràmica. Creació de la
Guia del Museu del Càntir. Creació del punt d’informació.
- Estudi i millora de la xarxa de
senders. Projecte Tradiquè de recuperació de les tradicions de la
Vila.
- Dinamització del mercat setmanal. Creació del portal web

Àmbit de territori

- Circuit de bici i esportiu de la
riera d’Argentona (manca tancar-lo pel marge esquerre). Inventari de camins (endreçar la xarxa de camins públics i privats).
Enfocament del sòl agrari en el
PGOUM. Potenciar una marca
de qualitat del sector agrari implicant pagesos, restauradors i
comerciants. Inventari d’espais
agrícoles disponibles. Inventari
d’activitats en sols agrícoles i forestals.

de la Unió de Botiguers. Creació del postre típic d’Argentona.
Mostra gastronòmica del bolet i
del vi novell. Recull d’accions per
millorar l’oferta comercial.
- Catàleg i recuperació de les
masies. Potenciar l’activitat agrícola.
- Oferta de cursos i tallers de
formació ocupacional, continuada, etc. Programes de garantia social (forners i electricistes).
Aules obertes per treballar la
transició entre l’escola i el món
laboral. Implantació de cicles
formatius.
- Treballar per a la creació d’un
parc industrial per a l’assentament de petites i mitjanes empreses.
- Desplegament de la TDT. Implantació del servei Wi-Max.
- Col·lector de Clarà. Manteniment de carrers. Recuperació del
pla de supressió de barreres arquitectòniques. Creació d’una
ordenança de serveis que garanteixi la qualitat dels treballs que
es fan a la via pública. Pla director del clavegueram, per situar la
xarxa i avaluar-ne l’estat.
- Reducció de la contaminació acústica de les vies C-60 i
C-32.
- Pla d’habitatge. A través d’un
conveni amb la Diputació de

Presentació de la sessió plenària del Pla Estratègic

Àmbit de societat

- Millora del web municipal i
creació de la guia de serveis.
Elaboració del calendari d’activitats del municipi per millorar la
coordinació entre actes i aconseguir una millor planiﬁcació.
Augment de les cartelleres publicitàries públiques per arribar a
tots els veïnats.
- Reactivar el grup promotor del
Projecte Educatiu d’Argentona.
- Pla d’atenció a la gent gran,
suport al servei de transport
adaptat de la Creu Roja.
Creació d’un banc d’hores
per a la prestació de serveis
i ajudes a les persones amb
determinades dependències.
Col·laboració amb la Llar Santa Anna. Projecte del Casal
d’Avis.
Barcelona es redactarà un pla
d’habitatge. Promoció dotacional de 23 habitatges a Can Serra de Lladó amb un nou model
de gestió en cessió d’us.
- Redacció de la carta del paisatge de la riera d’Argentona a través d’un procés participatiu. Iniciar els contactes amb Mataró,
Cabrera i Dosrius per recuperar
el corredor natural entre aquestes poblacions i Argentona. Potenciar la gestió sostenible de
boscos. Pla d’energies renova-

- Pla de joventut (mobilitat nocturna, habitatge social i salut).
Impantar un pla de prevenció
de drogues.
- Obertura a Argentona d’un
centre ocupacional per a persones amb discapactiat psíquica.
- Pla d’equipaments esportius.
Revisió dels usos i necessitats
d’equipaments en el marc del
PGOUM.
- Impulsar projectes de promoció del civisme. Sensibilització
al voltant de la recollida selectiva. Creació del Pla Director
de Participació Ciutadana.
Millora de la comunicació i
coordinació entre les àrees municipals. Creació d’un registre
d’entitats. Habilitar un espai
de trobada i participació per
entitats.
bles. Plantejar la promoció i el
foment de l’ús de la biomassa
a escala d’ediﬁcis públics i privats.
- Autobús de connexió entre
les urbanitzacions, Argentona,
Mataró, i l’Hospital de Mataró.
Consensuar i aprovar el traçat
del tren orbital que sigui respectuós amb el territori.
- Estudi de viabilitat de l’aparcament de la plaça Nova. Actualització de l’estudi de mobilitat de
la Vila.
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Èxit absolut en la Festa de
l’Arbre del Cros

Campanya
de donació
de sang

El passat dia 9 de març es
va celebrar la Festa de l’Arbre al veïnat de Sant Miquel
del Cros. Tot i que el dia era
fred i el cel estava ennuvolat,
es va aconseguir una gran
participació ciutadana, tant
per part dels veïns del Cros
com de gent del nucli urbà
d’Argentona. L’organització
xifra l’assistència en, aproximadament, 850 persones.
A les 11 del matí, la mainada, amb l’ajut dels membres
de la comissió de festes, va
fer la tradicional plantada
d’arbres. En total, van plantar-se quatre arbres a la plaça
Salvador Dalí i quinze arbustos a la plaça Blas Infante. La
canalla s’ho va passar d’allò
més bé! En acabar, tots els
assistents van dirigir-se a la
plaça St. Miquel del Cros,
on els millors cuiners havien
preparat una fantàstica barbacoa. Pels volts de la una
del migdia, es va començar
a repartir el dinar: en total
130 kg de carn, 25 kg de
pa, all i oli, begudes, magdalenes i cafè.
L’organització va agrair es-

El mes de març passat,
Argentona va acollir una
campanya ordinària de donació de sang.
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Dilluns, dia 10 de març, el
bus del Banc de Sang i Teixits es va instal·lar a la plaça
Nova i dissabte 15 de març
es van poder fer donacions
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament. Entre els dos dies es
van fer 78 donacions, xifra
que la coordinadora del
Banc de Sang al Maresme,
Sílvia Delgado, va valorar
molt positivament. En aquest
sentit, Sílvia Delgado va felicitar la població del Maresme per la col·laboració,
ja que no preveien passar
de la seixantena de donacions.
Nens col·laborant en la plantada d’arbres

pecialment a tots els participants la seva col·laboració
amb la festa: l’AAVV de Sant
Miquel del Cros pel seu recolzament, els joves del PGS
Forner/a per la seva collaboració amb les magdalenes que van servir de postres,

i els diferents comerços del
veïnat que van aportar el vi,
Bar el Cros, Bar el Loro, Bar
el Maño i Bar la Plaça.
Diuen que la Festa de l’Arbre
d’enguany ha estat una de
les millors de la historia. La
propera cita... l’any que ve!

Aquesta campanya tenia una
rellevància especial, atès
que es duia a terme abans
de Setmana Santa, època en
què acostumen a baixar les
donacions a la vegada que
augmenta la necessitat de
sang, a causa de l’augment
dels accidents de trànsit.

*
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El SEMPRE posa en marxa dues
accions en l’àmbit professional
A principis d’aquest mes
d’abril el SEMPRE, el Servei Municipal de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament
d’Argentona, va iniciar dues
noves accions en l’àmbit professional, destinades a totes
les persones inscrites en la
borsa de treball, i dissenyades
especíﬁcament per proporcionar-los més eines i recursos a
l’hora de buscar feina.
Una de les accions és l’alfabetització digital. En aquest

espai, es poden aprendre coneixements informàtics bàsics.
Hi ha un professional que proporciona tota la informació necessària per poder-se valer de
manera autònoma amb l’ordinador: crear el propi compte
de correu electrònic, registrarse a través d’Internet, buscar
ofertes de feina, comprovar
l’estat de les candidatures per
internet, trobar informació sobre cursos, etc.
L’altra acció va lligada a la

dinamització del Club de Feina. Aquí, un professional especialitzat facilita l’assessorament
i l’orientació necessaris durant
tot el procés de recerca feina.
Tothom qui estigui interessat a inscriure’s en alguna
d’aquestes dues accions,
pot dirigir-se al SEMPRE, al
c. Gran, núm. 61, a l’altell
de l’Ajuntament Vell, trucar al
93 797 49 00, o enviar un
correu electrònic a l’adreça
sempre@argentona.cat.

Natura viatja a l’època medieval francesa
Després de l’èxit del viatge a
l’Alto Tajo el mes de novembre passat, l’entitat Natura ha
organitzat una nova sortida,
aquesta vegada a la França
natural i medieval, entre l’1 i
el 4 de maig d’enguany.
La majoria de persones que

van anar a l’Alto Tajo repetiran assistència en aquesta
ocasió. La sortida, les places
per la qual ja estan exhaurides, és realment atractiva,
ja que està previst visitar la
zona medieval dels voltants
de Toulouse.

La vegada anterior, els participants van conﬁgurar un
quadern de viatge que posteriorment es va presentar
al Saló de Pedra. Com que
l’acte va tenir molt bona acollida, l’entitat Natura intentarà
repetir l’experiència.

Nova carpa a l’Hort del Rector
El passat dia 2 de març,
el Centre Parroquial va
inaugurar una carpa a
l’Hort del Rector, que ocupa
aproximadament la meitat
de l’espai disponible i que

permetrà fer activitats sota
cobert durant tot l’any. La
música de l’acte d’inaugura
ció, la va posar el Dúo Mediterráneo. Des del Centre
Parroquial consideren que

la nova instal·lació podrà
utilitzar-se per fer activitats
els diumenges a la tarda,
com balls de saló, ball
jove, jocs de taula, etc., estiu i hivern.

La Vella
Quaresma
i els més
petits del
poble

Tradicional tallada de peus de la
Vella Quaresama

Cada divendres de Quaresma, els alumnes més petits
de les escoles públiques municipals es van acostar ﬁns a
l’Ajuntament per veure com
tallaven el peu de la Vella
Quaresma que penjava del
balcó municipal. Ben preparats i seguint les indicacions
de les mestres, la mainada
cantava cada setmana la
cançó de la Vella Quaresma
i escoltava, atentament, les
explicacions sobre perquè la
ﬁgura tenia set peus per a set
setmanes de Quaresma.
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XVè Concurs de
Fotograﬁa

Mostra de l’exposició de fotograﬁes del concurs.

El passat dia 29 de febrer
a la tarda, es va fer públic
el veredicte del XVè Concurs de Fotograﬁa que organitzaven conjuntament els
Punts d’Informació Juvenil (PIJ)
d’Argentona, Cabrera de
Mar, Cabrils, Òrrius i Vilassar
de Mar.
En total s’hi van inscriure 37
participants de diverses poblacions del Maresme, que van
presentar 106 fotograﬁes.
Un dels accèssits va anar a
parar a l’obra Temps, de l’argentoní Joan Prat.

Els premis es van repartir de
la manera següent:
- 1r premi. Una mirada de
Marta Pocurull, de Vilassar
de Mar.
- 2n premi. Mirant com
passa el temps d’Albert
Canalejo, de Mataró.
- 3r premi. Marchitándose
junto al sol d’Àlex Colom,
de Vilassar de Mar.
- Accèssit. Mostar d’Ariadna
Cusell, de Vilassar de Mar.
- Accèssit. Temps de Joan
Prat, d’Argentona.

Portes obertes a les escoles
Entre els mesos de febrer
i març, els Centres d’Educació Infantil i Primària
d’Argentona (CEIP) i l’IES
van celebrar les jornades de
portes obertes. Cada centre
va oferir dos dies de portes
obertes, en horaris de matí
i tarda.
Les escoles bressol, en canvi,
van haver d’ajornar les dates
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previstes inicialment. La Cargol Treu Banya i l’Argentona3 celebraran les jornades de
portes obertes els dies 22 i
24 d’abril, de 17 h a 19 h.
Quant a les preinscipcions,
les del CEIP i l’IES van tenir
lloc del 25 de març al 4
d’abril, i les de les escoles
bressol es podran formalitzar
del 5 al 16 de maig.

Subvencions de la
Fundació Jaume Boﬁll
La Fundació Jaume Boﬁll va resoldre subvencionar tres dels
projectes que l’Ajuntament
d’Argentona havia presentat
en la darrera convocatòria
general d’ajuts del quatrienni
2005-2008.
Els projectes escollits són
Connecta’t i suma formació a
la teva experiència; El carrer,
un lloc per educar i aprendre;
i, Tradi-què? Tots tres estaran
coordinats per la regidoria
d’Educació de l’Ajuntament
d’Argentona, des d’on se
seguiran presentant candidatures per participar en la propera convocatòria d’ajuts, el
proper mes d’octubre.
El projecte Connecta’t i suma
formació a la teva experiència ja ha començat a rutllar
i el duu a terme l’alumnat de
l’Aula Oberta de 4t d’ESO de
l’IES Argentona. A través de
l’experiència, onze nois i noies
es prepararan per convertir-se
en formadors i poder alfabetitzar en informàtica un grup de
gent més gran de 60 anys del
municipi. D’aquesta manera,
la proposta es converteix en
un projecte d’aprenentatge de
servei i intercanvi generacio-

nal. Per poder integrar l’equip,
aquests alumnes s’han format
en habilitats socials, informació
sobre la relació amb persones
grans i plantejament i resolució
de problemàtiques que puguin
sorgir.
El projecte El carrer, un
lloc per educar i aprendre
també es realitzarà a l’IES
d’Argentona, amb alumnes
de les aules obertes de 3r
curs d’ESO. L’objectiu ﬁnal
és que l’aprenentatge que
aquests alumnes fan dins les
aules tingui una repercusió
social en un futur immediat.
El tercer projecte, Tradi-què?,
el durà a terme l’Associació
Amics de les Tradicions, amb
l’objectiu d’acostar les tradicions als alumnes de les escoles argentonines.
A banda d’aquests projectes, l’Ajuntament d’Argentona
en va presentar dos més
que no van ser escollits. Un
s’anomena Preguntar per conèixe’t, entendre i aprendre i
l’altre és Portar el sol a l’IES.
Aquest últim se segueix estudiant, ja que la Diputació de
Barcelona està interessada a
dur-lo a terme.

*
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Minut de
silenci al Ple
Corporatiu

El Ple del divendres, dia 7
de març va començar amb
la lectura d’un manifest contra l’assassinat de l’exregidor
socialista Isaías Carrasco, a
mans d’ETA. El cap de llista
del PSC, Salvador Casas,
va ser l’encarregat de llegir
el text.

Un jove
mata el
pare i fereix
greument
la mare
La matinada del 8 de
març, un jove de 27 anys,
Juan V. R., va matar el seu
pare a ganivetades i va ferir greument la seva mare
al domicili familiar del carrer Doctor Samsó. Segons
van informar els Mossos
d’Esquadra, el jove va ser
detingut poc després dels
fets i traslladat a la unitat
psiquiàtrica de l’Hospital
de Mataró.
El cos policial va conﬁrmar
que el jove havia consumit
cocaïna abans de l’agressió.

COSES DE LA VILA

Eleccions generals 2008 a
Argentona

El PSC va aconseguir una
victòria clara a Argentona en
les eleccions generals, en la
mateixa línia que a la resta
de Catalunya. El vot socialista
a la Vila va créixer 5,2 punts
respecte els resultats de l’any
2004. A l’altre extrem, es va
situar ERC, amb una impressionant davallada que li va fer perdre el tercer lloc de la llista de
forces polítiques a Argentona
en favor del PP i obtenir 660
vots menys. Un càstig que en
percentatge representa 9,87
punts per sota del resultat de
fa quatre anys. CiU va perdre,
per primer cop, la primera posició com a força més votada
a la Vila, tot i que va incrementar tant els vots com el percentatge (del 28,86 al 30,16%).
El PP fregava els mateixos resultats del 2004, tot i que pujava
en percentatge (del 15,54 a
16,52%). Finalment, ICV-EUiA
també va baixar lleugerament
(de 360 a 325 vots).
Les reaccions
Salvador Casas (PSC): “Estem
molt contents i satisfets. No es-

Comparativa
dels resultats
entre el 2004
i el 2008
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PSC

peràvem la victòria que hem
tingut a Argentona. Crec que
la Vila s’ha sumat a l’onada de
suport al PSOE com la força
que dóna més conﬁança de
cara al futur. És cert que hi ha
hagut excés de bipolarització,
però també crec que tothom
ha entès que s’havia de votar
en clau d’Estat”.
Ferran Armengol (CiU): “Els
resultats demostren, una vegada més, que a Catalunya les
forces que es diuen nacionalistes han de treballar, des de
Catalunya mateix, per impulsar els esforços cap a l’exterior.
Hi ha hagut una força de les
que es diu nacionalista que no
ho ha entès i ara ha de pagar
els plats trencats. Els que hem
estat coherents, hem resistit la
bipolarització”.
Jesús Hita (PP): “Hem pujat

Bons resultats del primer
equip del FC Argentona
En el moment de tancar aquesta edició, al primer equip del
FC Argentona li faltava sumar
un punt per guanyar la Lliga del
Grup 5 de Tercera Territorial.
Els homes de David Romero estan fent una molt bona temporada i van aconseguir superar
la primera volta imbatuts. Tot i
aquest punt que els falta sumar,
els argentonins tenen al sac el

campionat de Lliga, ja que a
hores d’ara –en el tancament
d’aquesta edició– els punts
d’avantatge que tenen respecte el segon classiﬁcat són 16.
El que sí s’han assegurat els
homes de David Romero és
el tan esperat ascens de categoria. La propera temporada
jugaran, ﬁnalment, a Segona
Territorial. Felicitats a tots!

CiU

PP

ERC

ICV

una mica, com a la resta de
Catalunya, però no hem aconseguit ser decisius. El PSOE ens
ha guanyat per golejada. Ara
ens hem de reunir amb les executives per estudiar què fem. El
Partit Popular quan es presenta
és per guanyar, no per quedar
segon.”
Vadó Mora (ERC): “Hem aconseguit la meitat de vots. Això
vol dir que hem de fer autocrítica perquè segurament moltes
coses a ERC s’hauran de revisar. Una primera anàlisi també
ens diu que, probablement, el
resultat de l’any 2004 era exageradament positiu, artiﬁciós i
condicionat per molts aspectes.
Consolidar aquest creixement
era molt complicat. Però, tot i
que no és realista compararnos amb el 2004, és cert que
esperàvem millors resultats”.
CALENDARI FISCAL
Propers pagaments
Impost sobre béns immobles de natura urbana
No domiciliat:
Del 03/04/2008
al 03/06/2008
Domiciliat fraccionat:
2n fraccionament
02/06/2008

Altres tributs – taxa per entrada de vehicles / guals
Període:
Del 03/04/2008
al 03/06/2008
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“M’agradaria aconseguir un
local per a l’associació”
Entrevista a Montserrat Frisol, nova presidenta de l’Associació de Jubilats
i Pensionistes d’Argentona
quan estava amb el tema de
les pubilles que em van venir
a buscar des de l’Associació
de Jubilats i Pensionistes perquè els ajudés i ara ja fa 14
anys que hi col·laboro.
Què li aporta tota aquesta activitat?
Sobretot satisfacció personal,
perquè veus que aportes alguna cosa als altres.

Montserrat Frisol relleva
Joaquim Pannon en la presidència de l’Associació
de Jubilats i Pensionistes
d’Argentona. La Montserrat
té 66 anys, està casada
amb en Joaquim Casabella
i fa 14 anys que és membre
de l’associació que ara presideix i que s’acosta als 320
socis.
Com ha anat això de
ser escollida presidenta
de l’entitat?
M’ho van proposar tot argumentant que ja fa molts
anys que en sóc membre i
que, per tant, era la persona
adequada. De tota manera,
primer es van enviar les car-
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tes als socis per donar opció
a presentar-s’hi a algú altre.
Com que no va ser així i
jo m’hi havia compromès...
doncs em va acabar tocant
a mi.
On comença la seva vinculació amb la vida associativa d’Argentona?
Juntament amb el meu marit, allà on col·laborava un,
col·laborava l’altre. Si ell
anava al futbol, jo l’ajudava amb el que fos. He estat apuntadora del Centre i
he cantat a la Coral Càntir
d’Or. Amb el meu home,
hem tirat endavant el pubillatge d’Argentona durant més
de 20 anys. Va ser justament

Durant el temps que
ha estat a l’associació,
com ha canviat l’entitat?
Els canvis han vingut per
les novetats que hem anat
implantant. Quan vaig entrar-hi era de les joves, tenia
53 anys, i proposàvem coses noves com fer cagar el
tió o disfressar-nos el dijous
llarder. Vaig tenir la sort que
qui aleshores era president
mai no tenia un “no ”a cap
proposta i, a més a més, la
gent s’ho passava molt bé.
També hem aconseguit fer
una mica de coral improvisada, per quatre dies, i l’any
passat ﬁns i tot vam anar a
cantar nadales a la Llar Santa Anna.
Quina funció té l’entitat?
Donem cabuda a tota la
gent. Els que es fan socis poden gaudir de la perruqueria,
del gimnàs, de les classes de
ioga, de les puntes de coixí,
d’informàtica...

Quants socis participen
activament?
Quan som més colla és per la
Diada del Soci. Arribem a ser
uns 160 i no sabem on posar-nos perquè el local és molt
petit. Encara bo que l’Ajuntament ens el deixa, però ens
faria falta un espai més gran.
És aquesta la reivindicació que farà durant la
seva presidència?
I tant com sí! M’agradaria
que durant aquest mandat
poguéssim aconseguir un local per a l’associació.
Quins altres projectes té?
Cada mes fem una excursió
cultural. M’agradaria que
dos cops l’any aquesta excursió fos una sortida al teatre, a
Barcelona. També m’agradaria formar una coral estable
dintre l’entitat.
Cada cop hi ha més gent
gran. Es viu una segona
joventut?
Sí, sens dubte. Ara la gent
es cuida i es belluga molt
més que abans. Sense anar
més lluny, recentment vam fer
una excursió molt maca per
La Gleva, el Santuari de la
Mare de Déu dels Munts,
Sant Quirze de Besora,
Peraﬁta, Prats de Lluçanès...
Hauríeu d’haver vist la gent
com ballava! Semblava que
tinguéssim divuit anys! Tots
plegats dúiem una marxa
que feia goig de veure! *

*

la masia
LA MASIA

CAN BARRAU DE LA PASTANAGA
Dins d’una novella urbanització, envoltada de nous carrers i cases, trobem
un espai enjardinat que envolta, com una illa, la masia de Can Barrau. Les
velles parets contrasten amb les façanes multicolors dels nous habitatges.

Heus ací una casa que ja
trobem esmentada en els fogatges de fa quasi 500 anys
amb el nom de can Moyo o
Molló, nom que es va utilitzar
durant segles ﬁns que una
branca de la família Barrau,
del veïnat de Sant Jaume, s’hi
va establir. A partir de llavors
se la va començar a conèixer
amb el nom de Can Barrau
de la Pastanaga. Pastanaga
era el nom de la deu d’aigua
i safareig amb què regaven
els productius camps.
Davant la façana, hi trobem
un cactus gegantí que, en el
seu moment, va ser un petit
plançó traslladat del veïnat de
Sant Jaume. Avui, a les dues
masies, com si es tractés d’un
símbol de nissaga, hi podem

contemplar aquesta planta
exòtica que estira els seus braços assenyalant el cel.
La masia de Can Barrau és la
clàssica casa de pagès, amb
portal dovellat, entrada espaiosa, cuina i habitacions al
costat i les bigues descansant
sobre una altra travessera
que, a la vegada, descansa
sobre unes impostes.
Dins la ﬁnca, tres mines d’aigua eren conegudes i apreciades. Una, sortint dels terrenys, donava aigua a la font
de Lladó i regava les hortes
on ara s’ubica l’escola Bernat de Riudemeia. L’altra, la
que anava a la casa, la va
recuperar el nostre Grup de
les Fonts després de treballar-

hi durant més d’un any, tot i
que poc temps després mans
culpables, o tal vegada ignorants, l’han malmesa. Ara de
les dues fonts raja aigua de
la xarxa municipal. Fa pena,
molta pena, haver de donar
aquestes notícies. A la que
resta, la tercera, els homes
del Grup de les Fonts hi estan treballant aferrissadament
per recuperar-la i retornar al
poble una font i un espai que
serà, no ho dubtem, un lloc
bonic i agradable.
La masia de Can Barrau
s’ha conservat, però també
li cal una urgent rehabilitació. Hem de fer-la digna
de la seva història i donar-li
un servei. Podria ser la seu
d’algunes entitats i, al mateix

temps, acollir un museu etnogràﬁc. Crec que això seria
fàcil ja que en moltes cases
encara guardem, arraconats
a les golfes, aquelles eines,
aquells estris dels nostres
avantpassats, principalment
els utilitzats en l’agricultura,
en els nostres camps, en les
nostres vinyes, però també
els que feien servir els antics
menestrals, ferrers, boters,
basters, carreterers, cistellers, etc., tot allò que havia
estat la vitalitat del nostre
poble. D’aquesta manera la
vella masia de Can Barrau
ens parlaria ara de la nostra
petita història i dels homes
que la van viure *
text
lluís s. morgan
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Calia (...) fer una reestructuració de l’Ajuntament, que estava ancorat als
anys 70, i dotar-lo dels mitjans i les formes de treballar actuals

La resolució
dels problemes
dels vilatans és
una prioritat
Han passat deu mesos des que
els nostres regidors van entrar a
l’Ajuntament i d’un temps ençà
se senten veus d’alguns vilatans
manifestant el seu desencís, o
bé perquè no es veuen canvis
a la Vila, o bé perquè els sembla que els nostres regidors no
estan fent la feina. Altrament dit,
creuen que actuen com la ma-

joria de polítics: no implicant-se
amb els problemes dels vilatans
i escalfant la cadira quan passen per l’Ajuntament. Ho resumeix la frase d’un veí: “Tots (els
polítics) sou iguals”.
A través d’aquestes línies i des
del nostre web - www.totsperargentona.org - procurem informar dels canvis que es produeixen. Si consulteu el nostre
web i, concretament, els nostres
principis i objectius, veureu que
afavorir els interessos dels argentonins i resoldre’n els problemes
són algunes de les nostres prioritats, com també buscar fórmules
per apropar la gestió municipal,
que moltes vegades és una font
de problemes, a la ciutadania.
Des de fa uns mesos s’estan produint canvis que encara no són

visibles, que no han tingut temps
d’oferir resultats evidents per a
la població, però calia agafar
el toro per les banyes i fer una
reestructuració de l’Ajuntament,
que estava ancorat als anys 70,
i dotar-lo dels mitjans i les formes de treballar actuals.
Es va informar en el seu moment de la reestructuració de la
tercera planta, on hi ha l’àrea
d’urbanisme. Actualment s’estan
fent canvis a la primera planta.
Aquests canvis també afecten
les persones que treballen a
l’Ajuntament: redistribuint tasques, si cal, i proporcionant-los
els mitjans necessaris per aproﬁtar al màxim el potencial que
tenen.
Però aquests canvis encara no
són suﬁcients. L’activitat dels

ajuntaments es desenvolupa
dins d’un marc establert per una
sèrie de normes aprovades per
altres institucions: Constitució,
Estatut, lleis de les bases de
Règim Local, etc., entre altres.
Els ajuntaments tenen la capacitat de desenvolupar i aplicar
aquestes normes al seu municipi
mitjançant ordenances i reglaments municipals. Això signiﬁca
que no hi ha dos ajuntaments
que funcionin igual. En això treballem: revisant les ordenances
municipals per eliminar les obsoletes, crear-ne de noves per
ordenar les actuacions en molts
àmbits i canviar aquelles que
siguin necessàries per agilitar
tràmits i resoldre problemes dels
vilatans amb la màxima rapidesa i eﬁcàcia.

Hem de desterrar dels plens les falsedats, les grolleries, els insults i la falta
de respecte cap a l’adversari que massa sovint apareixen

Sobre els plens
en general
Darrerament, en el desenvolupament dels plens municipals, sembla que s’estigui
consolidant una dinàmica
d’agressivitat i carència de
formes.
Des del punt de vista de
Convergència i Unió, aquest
aspecte podia arribar a ser
comprensible en els primers
plens del mandat -uns duien
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la ressaca de la pèrdua del
govern i d’altres potser els
sentiments de greuges acumulats, producte de la prepotència dels governs del
Sr. Soy, que no pas del de
la Sra. Merino– però ara,
passats deu mesos del nou
govern, tot hauria d’haver
quedat superat i hauríem
d’estar treballant tots amb la
vista posada en el futur.
El grup municipal de Convergència i Unió ha intentat, des
d’un bon començament, no
entrar en les polèmiques estèrils en què sovint deriven les
discussions dels plens. I dic
que ho hem intentat, perquè
de ben segur que, tot i els esforços, alguna vegada també

n’hem estat protagonistes.
Segons l’entendre del nostre grup municipal, hem de
desterrar dels plens les falsedats, les grolleries, els insults
i la falta de respecte cap a
l’adversari que massa sovint
apareixen. També fora bo
que ens autocontroléssim en
els temps d’intervenció i, si
no en som capaços, que l’Alcalde faci ús de la potestat
de treure’ns la paraula quan
el debat es torna repetitiu i
no aporta res de nou.
Aconseguir que els plens
siguin realment interessants
i intel·ligibles pels vilatans
depèn nomes de nosaltres
mateixos, els regidors, i no

ho aconseguirem si seguim
obstinats a portar-hi només
problemes i desacords i no
a dur solucions als problemes i projectes de la Vila.
La discussió política dels plens
ha de servir perquè els vilatans valorin la credibilitat i el
posicionament dels diferents
grups municipals davant les
propostes de solucions que
es donen als problemes i
projectes del poble. Els vilatans no tenen perquè assistir
als debats, sovint agres, que
s’haurien d’haver produït en
la discussió prèvia, encarrilada a proposar solucions,
ja que per aquesta feina ja
ens van triar a nosaltres, els
regidors.

*
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En les dues anteriors legislatures, quan governaven l’Entesa i el PSC, els
regidors de mitjans de comunicació corresponents varen procurar que la participació i la pluralitat estigués garantida tant pel govern com per l’oposició

La llibertat
d’expressió

El nostre grup entén que els
mitjans de publicació públics
s’han de regir per les paraules independència, pluralitat,
equanimitat i llibertat com a
lemes de capçalera. Fins ara,
tot i algun intent del govern de
Tots per Argentona i CiU, la
ràdio i la premsa municipals
no han tingut temps d’estar intervingudes de manera indesitjable. En canvi, la postura
del regidor de Mitjans de Co-

municació, que és el mateix
Alcalde, no sembla que vetlli
gaire per fer complir aquests
principis.
Com la majoria sabeu,
en aquest municipi hi ha
una televisió privada: TV
Argentona, també coneguda
com la TV d’en Carballas.
Aquest canal, amb la implementació de la TDT, està
fora de la llei però, de moment, continua emetent amb
regularitat, si bé ho fa des
de la seva peculiar manera
d’entendre la informació.
Tot i això, hi ha un aspecte
que, de ben segur, ha sobtat
els seguidors d’aquest mitjà:
la desaparició dels espais
en què l’oposició explicava
les seves posicions. Actual-

ment, només hi tenen lloc els
representants de l’equip de
govern.
En les dues anteriors legislatures, quan governaven l’Entesa
i el PSC, els regidors de mitjans de comunicació corresponents varen procurar que
la participació i la pluralitat
estigués garantida, tant per
al govern com per a l’oposició. Si bé la majoria de
vegades no estàvem d’acord
amb alguns programes que
protagonitzaven determinats
regidors, ni en el contingut ni
en la forma, ho acceptàvem
com a demòcrates que som.
Davant la pregunta de per
què ara l’oposició ha estat
eliminada de les programacions, els nostres governants

s’escuden en el fet que és un
mitjà privat. La gent de l’Entesa ja ho sabem això i suposem que la resta de l’oposició
també. El que denunciem és
la postura i l’actitud actuals.
Des d’un primer moment, els
anteriors equips de govern
haurien dit al responsable de
la televisió que si no es garantia la pluralitat, tampoc no
hi sortiria ningú del govern.
Aquesta és la manera com
actuaria algú que creu en la
llibertat d’expressió i en la
igualtat d’oportunitats. El Sr.
Masó i el Sr. Armengol ho obvien. Això sí, el nostre Alcalde, tal com aﬁrma en una entrevista concedida recentment
a un setmanari comarcal, ho
fa tot per i de bon rotllo!

I ara volen fer-hi pisos?
Que poc que els duren les conviccions!

Can Doro i la
Velcro, un nou
episodi del
no-res
Com més avancen els mesos
de gestió d’aquest govern,
més podem comprovar-ne
la ineptitud i la carència de
projectes.
Can Doro n’és el cas més
evident: més de quatre
anys de plataforma, de crítica, de no fer cap propos-

ta alternativa, d’assegurar
que les coses es poden
fer d’una altra manera, de
cridar consignes que aparentment encaraven dos
projectes
completament
diferents, etc. I a l’hora de
la veritat afronten el “problema” amb dubtes, sense
rumb, evidenciant que no
tenen cap projecte ni cap
idea per resoldre un conflicte que van crear ells
mateixos.
Ara diuen que volen compensar els drets que té
l’empresa constructora mitjançant la cessió de bona
part de la Velcro. Ara volen
fer pisos a la Velcro? Però
que no havien dit que tota

la Velcro havia de ser equipament? És millor aquesta
operació a la Velcro a la
de posar-hi una superfície
comercial que animi econòmicament la Vila, que generi llocs de treball i, de passada, nous ingressos per al
municipi? I ara volen fer-hi
pisos? Que poc els duren
les conviccions!
Però en el cas que cedeixin una part de la Velcro a
l’empresa constructora, a
part de perdre patrimoni,
cosa intolerable en el passat, com es ﬁnançarà “l’espai públic” que diuen que
ha de ser Can Doro? Com
es ﬁnançaran els equipaments que diuen que volen

fer a la Velcro? Han fet números?
Recordem que el nostre projecte de Can Doro i la Velcro
suposava un cost econòmic
simbòlic per a l’Ajuntament,
però un impacte econòmic
per a la Vila molt important: nous habitatges i locals
comercials, equipaments socials a Can Doro i la Velcro,
un nou mercat i un supermercat, places d’aparcament
suﬁcient i, ﬁnalment, dues
noves places públiques en
llocs on ﬁns ara no existien...
a cost zero.
Per cert, aquest no serà el
darrer projecte que veurem
de Can Doro i la Velcro.
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Esdevé urgent replantejar el model esportiu del municipi.
L’Ajuntament, a través del tècnic i del regidor, hauria de redeﬁnir i consensuar
un projecte global amb un nou enfocament

Esport
a Argentona
Argentona és un dels pocs municipis del Maresme que pot presumir
de tenir una forta activitat esportiva. Una de les entitats que més
destaca és el FC Argentona. Segons es va dir en la presentació
de la temporada 2007-08, tenim
el segon club amb més jugadors
federats de tota la comarca. Impacta veure la quantitat de nens
que entrenen alhora en el camp
nou de gespa. El creixement ha
estat constant en aquests darrers

anys i això, sens dubte, és fruit
d’una tasca encomiable i altruista
de les diferents juntes directives.
Del club, però, en sorprenen
dues coses. La primera és que
bona part dels nens resideixen
en poblacions veïnes. La segona és la forta competitivitat que
s’inculca a la mainada. De vegades, sembla que l’únic objectiu sigui guanyar. Guanyar com sigui,
sense pensar que un model selectiu duu a la discriminació d’una
part d’aquells nens, d’Argentona
o no, que no tenen prou nivell
per competir.
No es tracta de fer una crítica
fàcil als infants que resideixen
en altres municipis. Si vénen és
perquè tenim coses millors a oferir-los i, indubtablement, el dret a
l’esport està per sobre de qualse-

vol discussió. Tot i això, creiem
que anem cap a un model de
club que no és sostenible econòmicament, que no prioritza la
mainada argentonina i que és
qüestionable des d’un punt de vista educatiu. En altres poblacions,
com ara Sant Vicenç de Montalt,
els residents tenen preferència
per cobrir les places disponibles
i es beneﬁcien de reduccions en
l’import de les quotes. Si seguim
així, aviat haurem de demanar
la construcció d’un altre camp de
futbol. Cal recordar que els recursos municipals sempre són limitats
i que la inversió que es destina a
l’esport deixa d’anar cap a altres
àrees. És cert que el club és una
entitat privada en què la gent que
hi participa paga una part del
cost, però s’estan utilitzant unes

instal·lacions municipals, amb
unes despeses de manteniment
importants, i el club està rebent
subvencions del diner públic.
Esdevé urgent replantejar el
model esportiu del municipi.
L’Ajuntament, a través del tècnic
i del regidor, hauria de redeﬁnir
i consensuar un projecte global
amb un nou enfocament. Segur
que la utilització del català com
a llengua vehicular en la pràctica
d’activitats esportives s’hauria de
potenciar, com també s’haurien
d’impulsar altres disciplines, sense oblidar que la funció social de
l’esport en aquestes edats passa
per l’educació, la cultura, la salut, la convivència, el respecte, la
cohesió, la companyonia, l’amistat, la superació, l’esforç... però,
sobretot, per passar-ho bé.

Per això estem fent aquesta oposició responsable que recolza allò que
entenem que és positiu i a la inversa si considerem que no es fan bé les coses

Molts gestos i
poc govern
Tot i reconèixer les diﬁcultats
de l’equip de govern actual
per redreçar la marxa dels números municipals, crec que és
el moment de donar resposta a les necesitats de la nostra Vila. L’equip de govern, és
a dir Tots per Argentona i Convergencia i Unió, està dedicant
el seu temps a no sabem massa bé què.
No estan solucionant problemes bàsics com l’enllumenat
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públic, l’asfaltat dels carrers o
les pintades a les parets, per
posar tres exemples recents
que s’han denunciat des de
l’Associació de Veïns. En canvi, són especialistes a generar-ne de nous, ens referim als
problemes, és clar!, com ara
la incapacitat de precintar un
negoci que, segons les analítiques a què hem tingut accés, està contaminant un pou.
Mentrestant, anem aplicant a
la resta de veïns la normativa
sancionadora per excés de
consum d’aigua.
Estem d’acord que només porten un any en el govern, però
és l’hora de deixar de posar excuses a tot i de començar a treballar, que ﬁns ara
només han cobrat. De treball

cap enfora molt... però poca
cosa més. Per això estem fent
aquesta oposició responsable
que recolza allò que entenem
que és positiu i a la inversa si
considerem que no es fan bé
les coses. Els vilatants saben
perfectament qui està treballant per millorar la seva vida,
qui es dedica a posar pals a
les rodes de totes les iniciatives i qui es dedica simplement
a no fer res. Aquest govern de
tarannà “progre”, pero d’actituts calculades i ben contràries a allò que pregonen, sembla voler revestir tota la seva
actuació d’un mal anomenat i
fals acord institucional i veïnal
permanent. Deixin la retòrica i
passin a fer feina.
Per cert, no vull deixar d’apro-

ﬁtar l’espai que ens ofereix aquesta publicació MUNICIPAL per recomanar als amics
del PSC que utilitzin aquesta
plataforma per criticar l’acció
municipal i no per dedicar-se a
fer publicitat partidista. Ho diem
perquè en l’anterior número del
Cap de Creus varen demanar
el vot pel PSOE a les eleccions
generals. Tampoc no és això.
Si volen demanar el vot, que facin ells la seva pròpia publicació, doncs entenem que fer servir l’espai d’una publicació que
paguen tots els argentonins per
a ﬁns particulars és una presa
de pèl i un abús. Si volen actuar així, no cal aprovar reglaments de participació en els
mitjans públics ni generar falses
polèmiques.
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És cert que cada vegada més persones se senten decebudes per la política,
pels partits i pels mateixos polítics
cia i sota el control més directe d’un grup anomenat
oposició, també escollit per
voluntat popular.

Proposta per
després de
l’engany

És ben cert que en una democràcia qui mana és la
voluntat popular. Però també
és cert que el poble no està
donant un xec en blanc, sinó
que dóna l’autorització a determinades persones perquè
administrin els seus diners,
sempre segons els procediments administratius i legals
establerts, amb transparèn-

És cert que cada vegada
més persones se senten
decebudes per la política,
pels partits i pels mateixos
polítics. Per què, doncs, se
senten enganyades? Creiem
que és perquè no poden
treure l’aigua clara entre
allò que es promet durant les
campanyes electorals i allò
que es fa després.
Aquests desencís, potser
també és degut a alguns missatges vagues o a paraules
poc clares com “sostenibilitat”, “sensibilitat”, “pressu-

postos per a les persones”,
“consens”, “tarannà”, “participació”... que després
permetran als polítics justiﬁcar qualsevol actuació en el
futur.
És per això, i vistos els resultats, que pensem que
les campanyes electorals
-nosaltres aquí només pensem en el nostre poble, tot
i que també es podria aplicar a les campanyes per les
eleccions autonòmiques o a
altres- s’haurien de fer amb
més seriositat. Atès que els
vilatans han votat perquè els
administrin, considerem que
de cara a les properes eleccions, una bona proposta
seria que tots els partits pre-

sentéssim de manera clara
i planera el pressupost dels
quatre anys següents. És a
dir, hauríem de presentar la
manera com repartirem els
diners que entraran a les
arques municipals i quina
quantitat destinarem a cada
partida. Entenem que és un
dret que tenim els vilatans,
igual que tots els catalans
també tenim dret a conèixer
les balances ﬁscals de la
Comunitat Autònoma.

Butlletí
municipal
d’Argentona

Vols col·laborar
amb nosaltres?
Envia’ns el teu text o fotograﬁa per carta o correu
electrònic a Ràdio Argentona o a radio@argentona.cat
I recorda: màxim 1.500 caràcters.
Edita: Ajuntament d’Argentona - Regidoria de Mitjans de Comunicació. Dipòsit Legal: B-44775-91. Direcció, redacció,
administració, publicitat i distribució: Ediﬁci Velcro - Argentona. President: Pep Masó. Directora: Maria Rosa martínez.
Consell de redacció: Un representant de tots els grups amb representació en el ple. Col·laboradors: Grups municipals
de Tots per Argentona, CiU, L’Entesa, PSC, ERC, PP i Agrupació Argentona. Cap de redacció: Maria Rosa Martínez.
Redacció: Elisenda Fernández, Maria Rosa Martínez i Cristina Maynou. Fotograﬁa: Elisenda Fernández, Maria Rosa
Martínez i Andreu Arregui. Comercial: Mercè Arjona. Maquetació i disseny: Carles Gómez/Isidro Lara. Impressió:
Gràﬁques Lloreda.
Exemplars: 4.500 bimensuals. Tel.: 93 756 00 00 - 93 756 00 01. A/e: radio@argentona.cat
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Una nova agència a la vostra disposició:

C/ Gran, 85

08310 Argentona (BCN)

Tel.: 93 756 18 46

Mòbil: 662 127 239

A/e: Ramon@catalana-argentona.com

Llar � Comunitats � Vida � Salut

Plans d’estalvi � Fons d’inversió

Pyme � Embarcacions � Automòbils

Motos � Hipoteca inversa � etc.

Assegurances personalitzades · Pressupostos sense compromís

*
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*
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INFORMACIÓ D’INTERÈS

Programació Ràdio Argentona – 104.6 FM

Horaris comercials en
diumenges i festius
durant l’any 2008

Programació setmanal
DE TOTS COLORS
amb Jaume Cabot
(De 10 a 13 h)

Per Decret d’Alcaldia de data 14 de gener
de 2008, s’acordà substituir, del calendari establert per l’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per l’exercici
2008, el festiu 13 de gener pel dilluns 4
d’agost i el 12 d’octubre pel dilluns 12 de
maig, que són festes locals a Argentona.
Una vegada admès per part de la Direcció General de Comerç el canvi esmentat,
el calendari d’obertura dels establiments
comercials en diumenges i dies festius per
l’exercici 2008 per Argentona queda establert de la següent manera:
20 d’abril, 12 de maig, 6 de juliol,
4 d’agost, 1 de novembre, 6, 14 i 21 de
desembre

Farmàcies
Farmàcia del Cros
Pça. Blas Infante, s/
Tel.: 93 757 05 01

Obertura
al públic

L’INFORMATIU (De 13.00 h a 13.30 h)
Selecció Musical
L’INFORMATIU (15 h)

COSES QUE PASSEN
amb Josep Maria Cano
(De 17.00 h a 19.30 h)
L’INFORMATIU (De 19.30 h a 20.00 h)
Etiqueta
Negra
(20 h)

Ben
Jugat
(20 h)

Notxas
de Nit
(21 h)

Temps de
jazz
(21 h)

Allegretto

La
Tertúlia
Política
(20 h)

Etiqueta
Negra
(20 h)

Música per
nostàlgics
(20 h)

Amanecer
Cristiano
(22 h)
L’INFORMATIU (23 h)

17 h a 20 h

D is s a b t e
Matí

D iu m e n g e
T arda

9.30 h a 13.30 h

Tanca

Matí

T arda

Tanca

Tancat

Farmàcia Guillén
C/ Gran, 22
Tel.: 93 797 12 62

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.00 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

Farmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel.: 93 797 14 00

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.00 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

17 h a 20 h
(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h
(si està de guàrdia)

Tancat

De dilluns a div endres
Migdia
Vespre

Guàrdies
(amb
recepta)

Allegretto
(16 h)

Selecció Musical

D e d il l u n s a d iv e n d r e s
Matí
T arda
9.30 h a 13.30 h

Cap de setmana
Curts i LLargs
De 9 h a 11 h
Música
La Tertúlia
nostàlgics
Política
(11 h)
(11 h)

Dis s abt e
Migdia

Vespre

Dium enge
Migdia, tarda i vespre

Farmàcia Guillén
C/ Gran, 22
Tel.: 93 797 12 62

13.30 h a 17 h

20 h a 22 h

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 22 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 22 h

Farmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26
Tel.: 93 797 14 00

13.30 h a 17 h

20 h a 22 h

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 22 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 22 h

Telèfons d’interès
Ajuntament
93 797 49 00
Policia Local
93 797 13 13
Barnabus
93 593 11 12
Taxis
93 799 14 14
Creu Roja Argentona
93 797 16 56
Ambulància
93 757 88 88
Amb. Creu Roja Maresme (24 h) 904 100 318
FECSA-ENDESA
900 770 077

Oﬁcina de Correus
Aigües d’Argentona
Gas Natural
Farmàcia Guillen
Farmàcia Sindreu
Farmàcia del Cros
C. I. St. Miquel del Cros
Institut

93 756 12 17
93 797 06 03
900 760 760
93 797 12 62
93 797 14 00
93 757 05 01
93 757 51 88
93 797 46 10

C. P. Cros
C. P. B. de Riudemeia
C. P. Francesc Burniol
CEIP Les Fonts
Emissora Municipal
Museu del Càntir
Biblioteca
Casal de Joves

93 799 39 51
93 797 09 56
93 797 16 01
93 756 17 13
93 756 06 24
93 797 21 52
93 797 12 15
93 797 49 00
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
Horaris de visita de
l’alcalde i regidors de
l’Ajuntament
Josep Masó
Alcaldia, administració general,
comunicació i governació.

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

Informació i acollida: dt. i dv.
de 7 a 20.30 h
Ferran Armengol
1r tinent d’alcalde, Serveis Perso- Tel.: 93 797 01 59
nals, Mobilitat, Esports, Cultura i
Deixalleria
Patrimoni.
Xavier Collet
2n tinent d’alcalde, Serveis
Territorials, Urbanisme, Obres i
Habitatge.
Míriam Agama
3a tinent d’alcalde, Joventut i
Festes.
Joaquim Casabella
4t tinent d’alcalde, Manteniment
i Serveis Municipals.
Josep Emili Olivas
5è tinent d’alcalde, Serveis
generals, Recursos Econòmics i
Recursos Humans.
Assumpta Boba
Xarxes i Noves tecnologies,
Sostenibilitat i Participació.
Enric Ureña
Educació, Benestar Social i
Sanitat.
Miquel Mendoza
Promoció Econòmica.
Horaris dels tècnics
municipals

Arquitectes: Ricard Domènech
i Xavier Roca Pigem
Aparelladors: Ramon Galí i
Susanna Camí

Medi ambient: Joan Pujol
Enginyer: Xavier Valls
Per demanar hora per entrevistar-se amb els regidors o tècnics
telefoneu al 93 797 49 00
Bústia del consumidor
Ajuntament d’Argentona
C/ Ramon Par, 1.
De 9.30 a 13.30 h.
Tel.: 93 797 49 00
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Pol. Ind. Nord,
c/. Can Carmany, s/n
Tel.: 93 756 14 48
Horari: De dimarts a divendres:
de 10 a 13 h i de 16 a 19h.
Dissabte: de 10 a 14 i de 16 a
20 h. Diumenge: de 10 a 14 h.
Jutjat de Pau
Despatx al públic
De dilluns a divendres de 9 a
14.30 h.
Entrevistes personals amb el jutge
Dimarts i divendres de 12 a
13.30 h.
Tel. 93 797 17 03
ABS Argentona
Joan Fuster, 1 - Tel.
93.756.10.92 i
93.756.11.38
Horaris d’atenció
al públic
Argentona (de 8 a 21 h)
Dra. Maria Alegre
• Dilluns de 8 a 19h
• Dimarts, dijous i divendres
de 8 a 15h
• Dimecres de 14 a 21h
• Un divendres de cada cinc
de 14 a 21h
Dr. Antonio Casanova
• Dilluns a dijous de 14 a 21h
• Un divendres de cada cinc
de 14 a 21h
Dr. Oriol Martí
• Dilluns, dimarts, dimecres, i
divendres de 9 a 15h
• Dijous de 14 a 21h
• Un divendres de cada
cinc de 14 a 21h
Dr. Miquel Àngel Martínez
• De dilluns a divendres
de 8 a 12.30h
• Un divendres de cada cinc
de 14 a 21h

Dra. Mònica Papiol
• Dimarts, dimecres, dijous i
divendres de 11 a 15h
• Un divendres de cada cinc de
14 a 21h
Dra. Mercè Paret
• Dilluns de 15 a 18h
• Dimecres de 9 a 12h
• Dijous de 15 a 19h
Dr. Xavier Pugés (pediatria)
• Dilluns de 9.30 a 11.30h
• Dimarts, dijous i divendres de
10.30 a 12.30 h
• Dimecres de 14.45 a 16.45h
Dra. Mònica Álvarez (pediatria)
• Dilluns de 15 a 17h
• Dimarts de 15 a 20h
• Dijous de 17.30 a 20h
Dra. Cabot (pediatria)
• Dimecres de 9 a 14h
Dra. Gemma Sampere
(odontòloga)
• Dilluns, dimecres i divendres
de 9 a 14 h
Dr. Basarski (ginecòleg)
• Dimarts de 15 a 20h
Sra. Fina Navarro (llevadora)
• Dilluns de 8.30 a 19h
• Dimarts de 8.30 a 13h
• Dimecres de 8.30 a 14 h
• Divendres de 8.30 a 14 h
Sra. Elena Fernández
(treballadora social)
• De dilluns a divendres de
9.30 a 16 h.
Sant Miquel del Cros
Dra. Mònica Papiol
• Dilluns de 15 a 18h
• De dimarts a divendres de 8
a 11 h
Dra. Mònica Álvarez (pediatra)
• Dilluns de 9 a 10.30h
• Dijous de 15 a 17h
Horaris d’infermeria
Argentona
(de dilluns a divendres)
• Extraccions de 8 a 8.30h
• Injectables, ECG, tires reactives de diabètics: de 9 a
9,30 h i de 19 a 19.30h
• Visites programades de 10 a
12 h

• Receptes de 12 a 13 h excepte
els dies en que hi ha horari de
visita de tarda. En cas de no
poder venir dins d’aquest horari
cal posar-se en contacte amb el
seu infermer/ra de referència
• Horari de tarda de infermeria:
de 14 a 21 h
• Infermers /es pediàtrics:
els mateixos horaris que els
pediatres.
Caps de setmana i festius
• Dosrius: injectables i cures de
9 a 9,30 h
• Argentona: injectables i cures
de 12 a 13h
Horaris d’infermeria
Sant Miquel del Cros
• Dilluns tarda de 15 a 17h
• Dimarts, dimecres, dijous 8
a 11h
• Divendres de 10.30 a
11.30h
• Extraccions: dimecres de 8 a 9h
Atenció a domicili
Per sol·licitar atenció a domicili
a Argentona i Òrrius, cal trucar
al telèfon 93 756 10 92, al
consultori de Miquel del Cros al
telèfon 93 791 90 84; a Dosrius
al telèfon 93 791 90 84
Atenció continuada
Nits (21-8h), caps de setmana
i festius
Els dies laborables al CAP
d’Argentona, (telèfon
93 7561092) hi ha un equip
mèdic de les 21 h ﬁns a les 8
h del dia següent. Els caps de
setmana i festius hi ha un equip
mèdic les 24 h. Hi ha infermeria
tots els dies ﬁns les 00h.
Per fer consultes telefòniques
o demanar un domicili urgent
trucar al mateix número.
Atenció primària
Serveis socials d’atenció
primària:
Carrer Enric Granados, 5. Tel.
93 797 04 86
Treballadora social, educadora
social i psicòloga:
Cal demanar dia i hora de visita
de 9 a 13 h al telèfon 93 797
04 86 o directament a les oﬁcines del carrer Enric Granados, 5
Centre Obert L’Esquirol:
Av. Mediterrània, s/n. Sant Miquel
del Cros. Tel. 93 757 00 86
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