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Carta de l’Alcalde

Deixem fluir els desitjos
positius

Pep Masó Nogueras
Alcalde d’Argentona
Hi ha aspectes de la crisi
que és evident que els pobres humans del carrer ni
som capaços de controlarlos, ni hi podem fer res. No
obstant això, molts altres
aspectes només depenen de
la solució que hi trobem cadascú de nosaltres.
Em refereixo a la crisi de VALORS, en majúscules, al valor de la cultura de l’esforç,
a la responsabilitat i la so-

lidaritat per sobre de la comoditat personal i de l’individualisme. És imprescindible,
i és igualment convenient,
que vegem les persones i
tothom qui ens envolta amb
optimisme, com a creadors
de riquesa econòmica, so
cial, etc.
Aquestes festes, l’any 2009
que estem a punt d’encetar,
poden representar una gran
oportunitat. Si tots –polítics,
mitjans de comunicació,
empreses i persones particulars– fem un esforç i poten
ciem al màxim la nostra creativitat, podrem aconseguir
un estat d’il·lusió col·lectiva.
Amb les persones, passa

l’ARTICLE D’OPINIÓ

91 anys de Pastorets...
fan patxoca!
Qui més qui menys, un any o altre, li ha “tocat” fer de pastor llanut o d’esgarria-ovelles; de Mare de Déu, dubtosa
segons el criteri d’uns malpensats; de dimoni, pintat de
vermell marcant paquet sota unes mitges de la mare; d’àngel, increïble a ulls del veïnat que en pateix les malifetes la
resta de l’any; o d’un personatge de l’imaginari al qual se
li pot enganxar una barba de panotxa, entaforar una túnica verda i carbassa rosegada, o refregar-li la cara amb el
maquillatge marronós de les sabates dels diumenges.
Decorats pintats a mà, repintats, apedaçats, restaurats
amb més o menys perícia, focus de coloraines aprofitats
i llum negra que sempre falla, on la Verge Maria ja té
quaranta anys i es casarà amb un Sant Josep de quinze, on el pastoret mes entremaliat ronda la cinquantena
i en Satanàs no passa dels vint i es rebenta les cordes
vocals posant veu d’ultratomba, on el nen Jesús, tan avi-
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el mateix que l’aigua d’un
pou: si no es remou, s’acaba corrompent. Es tracta
d’engrescar-nos a gaudir de
la xarxa urbana de comerços, a participar de la vida
veïnal, a gaudir dels espais
públics, a no embrutar-los, a
estimar-los.
Tots plegats invertint i gastant
diners de forma prudent i
responsable. Els comerciants
contribuint amb millors ofertes, amb aparadors vistosos,
amb un tracte amable i professional. Els argentonins i
argentonines comprant a les
botigues de la Vila.
En realitat, no hauríem de
comprar productes: hauríem

d’oferir il·lusions a les persones que ens envolten, de
donar afecte a les persones
volgudes, de regalar emo
cions. Tots nosaltres hem de
fer un exercici d’autoestima,
de confiança en les nostres
possibilitats, pensant que la
millor oportunitat és la que
tenim ara i, amb enginy, recuperar els valors del treball
i la prudència que hem perdut sota l’eufòria desenfrenada dels últims anys viscuts.
Siguem optimistes, millorem la manera de pensar,
diversifiquem les coses que
en la vida ens gratifiquen i
deixem fluir desitjos positius.
Bones festes.

at és un Nenuco de plàstic descolorit, com una nena de
set mesos i sis quilos ben engreixats.
Aquests Pastorets, els de tota la vida, ens han preparat
una sorpresa. Ja fa un parell anys que es representen
extractes de les diferents versions que han tingut mes
èxit al poble. Un bocí d’en Folch i Torres per ací, un pessic d’en Francesc Picas per allà, un polsim de collita pròpia per lligar la salsa, i... tots a l’escenari. Calia doncs,
relligar-ho tot, ordenar-ho, adaptar-ho, retallar-ho, afegir escenes mai no escrites i donar-hi el cos necessari
per fer un espectacle nadalenc, compacte, entretingut i
sobretot, que ens el sentíssim ben nostre.
Escrits amb la voluntat de conservar els 91 anys de tradició, donant-los, finalment, entitat pròpia. És un homenatge merescut a totes les generacions d’argentonins
que han sacrificat hores i anys per conservar un dels
plaers mes autèntics: el d’anar a veure amb els nostres
fills, igual ho van fer els nostres pares, les nostres tietes o padrines, els nostres avis, els besavis... El plaer
d’anar a veure Els Pastorets d’Argentona!

n

Mia Puig
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Felicitats Garrines i Garrins
Crec sincerament que la gent de l’organització de la Garrinada es mereix una felicitació en majúscules. Penso que ha
estat un dels millors anys de la Garrinada, tant pels grups
que han portat com per la varietat i la qualitat. Ha estat
agradable que entre grup i grup posessin un PD, perquè
això ha fet que el públic estigués de bon rotllo tota l’estona.
El sopar popular, un 10. Tot eren elogis, tant per a
la organització com per als cuiners i cuineres. També ha estat molt original la inauguració feta per joves del poble. Sempre he defensat aferrissadament la
Garrinada, però aquesta vegada ho vull fer públic.
He observat la gran varietat de joves que hi assisteixen i
veig que, igual que fan els del poble, siguin de la tendència
que siguin, defensen la Garrinada perquè la senten seva.
Organització de la Garrinada, heu aconseguit fer un projecte de poble que tothom se sent seu i s’estima, i que la
gent del pobles del voltant i d’arreu admiren com a exemple d’autèntica participació i corresponsabilitat ciutadana.
Vull acabar dient que Argentona se n’ha de sentir orgullosa.
Vull agrair les treballadores i treballadors de Joventut per la
seva tasca d’implicació, generositat i sobretot la capacitat
d’emocionar-se davant d’un projecte d’aquestes dimensions.

Homenatge a la Vellesa
El tercer diumenge de setembre tenia lloc, com és tradicional, la celebració del 59è Homenatge a la Vellesa.
Aquesta vegada passàvem de 400 els que ens hi vam
aplegar, primer a l’església parroquial i després al voltant
de la taula, a la plaça Nova. Veiem amb satisfacció com
augmenta cada any el nombre de participants.
Com és natural, sempre hi ha algú que fa els seus comentaris sobre l’esmentat homenatge. Crec que, mentre
respectem la llibertat de les persones, que cadascú faci el
que li plagui: que un hi vol assistir? Que hi vagi. Que no

GRÀCIES. Moltes felicitats i per molts anys!

n

Cristina Navarro

hi vol assistir? Doncs que es quedi a casa, però la festa
continuarà celebrant-se igualment.
Segons el meu parer, no veig gens fora de lloc que, un
matí a l’any, el poble d’Argentona dediqui un merescut
homenatge als homes i dones que no han estalviat esforços i treballs a favor de la prosperitat del nostre poble.
Crec que bé es mereixen un homenatge de sis curtes hores per la bona feina feta durant llargs anys.
Agraeixo a la gent del Patronat la seva dedicació i treball
perquè aquesta festa resulti veritablement un èxit any rere
any.

n

Jaume Arenas i Mauri
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Centre Ocupacional Pere Parera
El dia 19 de setembre, s’inaugurava a Sant Miquel del
Cros, en terrenys cedits per l’Ajuntament d’Argentona,
l’edifici Pere Parera per a persones amb discapacitat.
En Pere fou pioner treballant perquè infants i persones amb
discapacitat poguessin ser ateses com es mereixien ja que,
en aquells temps, a diferència d’ara, no tenien cap mena
d’assistència social. Ell, doncs, conjuntament amb d’altres
persones, va fundar el primer patronat per atendre les persones amb discapacitat que, aleshores, es digué Patronat

Agraïment
M’agradaria donar a conèixer les paraules d’agraïment que,
per carta escrita datada el 3 de març d’enguany, em va fer
arribar el Director del CEIP Francesc Burniol, amb motiu de
la donació de la meva col·lecció de fotografies de les masies
d’Argentona a l’esmentat centre educatiu. Diu així:
Benvolgut senyor,
La present és per mostrar-vos el nostre agraïment per la
col·lecció de fotografies que heu donat a l’escola CEIP
Francesc Burniol. Es tracta de la col·lecció de fotografies
de les diferents masies del nostre municipi. Aquesta disposa, a més, de mapes del municipi d’Argentona on les diferents masies estan localitzades i classificades per veïnats.
A l’escola, tenim exposada la col·lecció completa a les

Associació de Jubilats i
Pensionistes d’Argentona
Els tres últims mesos han passat moltes coses. No fa massa ens va deixar l’amic Josep Oltra a qui volem mostrar el
nostre record i agraïment per tots els bons moments que
vam poder compartir plegats.
Dit això, el passat dia 3 d’octubre, vam celebrar la Diada
del Soci. En total, vam reunir-nos fins a 125 socis amb
ganes de fer tertúlia i de passar una estona agradable.
La Junta, com és tradició, va convidar tots els socis a un

Vols col·laborar
amb nosaltres?

de Subnormals de Mataró i El Maresme. Avui, aquell patronat compta amb diversos centres d’atenció i d’integració
social i laboral a Mataró i a la comarca, i ha creat a Argentona el flamant Centre Ocupacional Pere Parera.
En Pere ens deixà el dia 1 de juny de 2000, però la seva
obra, en col·laboració amb d’altres persones, ha assolit
el seu objectiu. El seu nom es perpetuarà en el llindar de
l’edifici que tant havia somniat. De debò que s’ho ha ben
merescut.

n

Jaume Arenas i Mauri

parets del vestíbul dels grups de 3r i 4t. En l’estudi que fan
els alumnes de l’entorn, aquests grups posen especial interès en el coneixement, primerament del nostre municipi,
i posteriorment de la nostra comarca. L’exposició servirà
com a punt de partida als nostres alumnes en l’interès per
descobrir el nostre municipi i el seu coneixement.
En nom de tota l’escola i en especial de tots els alumnes
que poden i podran gaudir-ne, us en volem donar les gràcies i expressar el nostre reconeixement pel vostre treball
i dedicació per donar a conèixer Argentona.
Molt cordialment,
Francesc Espadero Amat. Director CEIP Francesc Burniol
Des d’aquí, el meu agraïment per les seves paraules.

n

Joaquim Pannon

berenar. Posteriorment, vam anar a la parròquia de Sant
Julià a oferir una Missa en senyal de pregària per a tots
els socis difunts durant l’any. Des d’aquí, donem les gràcies a tots els assistents.
El dia 21 d’octubre vam organitzar un autocar per anar a
Montserrat, a visitar la Moreneta. Aquesta excursió també la
realitzem cada any. Més endavant, el 7de novembre, vam
celebrar la Castanyada. Aquest mes de desembre, el dia
30, a les sis de la tarda, al saló de Pedra de l’Ajuntament
Vell, farem un Concert Nadalenc. Hi esteu tots convidats.

n

Montserrat Frisol, Presidenta.

Envia’ns el teu text o fotografia
a Ràdio Argentona o a
argentonacomunicacio@argentona.cat
Recorda: màxim 1.700 caràcters.
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actualitat
ACTuAliTAT

l’EspAi DE lA

poliCiA loCAl

lA ColuMnA DEl DEFEnsoR

l’informe anual
Recentment, es va presentar al Ple Corporatiu l’informe
anual de l’Oficina del Defensor del Vilatà/ana d’Argentona, que va aprovar-se per unanimitat (vegeu-lo a
l’adreça http://www.argentona.net/media/2068.pdf).

la proximitat com
a eina de gestió
de la quotidianitat

Quant a l’accés al Defensor, s’ha incrementat significativament el nombre d’usuaris que gestionen la
seva consulta mitjançant l’adreça de correu electrònic
defensor@argentona.cat. Si bé aquest canal de comunicació aporta millores quant a cost i immediatesa, el
temps de resposta en general encara ha de millorar.
Geogràficament les queixes i reclamacions es troben força repartides per veïnats, exceptuant St. Miquel del Cros,
d’on no s’ha enregistrat cap queixa o reclamació.

Des del passat 1 d’octubre, els veïns del veïnat de St.
Miquel del Cros tornen a disposar d’una unitat de servei policial en exclusiva. El referent històric és la figura
de la policia de barri, de servei des de 1989 i fins el
dia d’avui, tot i que de manera intermitent. L’objectiu
d’aquest servei actualitzat de proximitat no és altre que
la millora de la capacitat de diàleg i la resposta a les
situacions i demandes més quotidianes.
L’agent Santiago, amb TIP 1268, serà l’encarregat de
resoldre els problemes del dia a dia, com ara protegir
les entrades i sortides de l’escola, gestionar els conflictes derivats de l’ús de l’espai públic com el trànsit, la
vigilància i la prevenció en les zones comercials, industrials, rurals, i també dels centres d’ensenyament,
mitjançant l’educació viària i cívica. Igualment, farà un
seguiment de les queixes i/o suggeriments que ens arribin i aportarà propostes de millora. L’agent intentarà
enfortir el diàleg amb l’Associació de Veïns del Cros, els
comerciants, l’AMPA i altres entitats, i col·laborarà amb
altres serveis municipals com Serveis Socials, Sostenibilitat, etc. per establir canals de coordinació amb la resta
de serveis policials, d’acord amb el marc competencial
vigent.
Les prioritats d’aquest agent seran la prevenció, l’afavoriment de la convivència i la proximitat: rebre informació, detectar i definir correctament les problemàtiques
per, posteriorment, mobilitzar els serveis necessaris per
donar-hi resposta, etc. La resta de l’organització, que
també treballa amb aquesta filosofia de proximitat, donarà suport a la tasca d’aquest agent. També ho faran
tots els altres serveis municipals.
El servei de policia de proximitat disposa d’una Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC), situada a l’Av. del Mediterrani, al costat del consultori mèdic. Els dilluns, dimecres
i divendres, de 10 h a 12 h, l’agent hi serà present per
atendre personalment qualsevol requeriment o demanda de servei. També se’l podrà localitzar al número
de mòbil 667 182 596, al telèfon de la Policia Local
93 797 13 13, i a través de l’adreça de correu electrònic policia.argentona@argentona.cat.

n

n

La compareixença anual del Defensor davant dels representants del poble té una funció de revisió, de control,
de retre compte de la feina feta, és a dir, fer efectiu el
dret a la informació i sobretot a la transparència. També
té un caire orientador, ja que de l’anàlisi dels resultats i
les tendències que mostra l’informe, se’n poden extreure
oportunitats de millora del funcionament de l’administració pública municipal.
En l’informe presentat, s’observa una tendència a la
recuperació del nombre habitual de queixes i reclamacions després del primer període, que es podria considerar “de gràcia”, pel fet d’haver-se produït un canvi en
la coalició de govern. Les àrees de major incidència no
han variat respecte els últims anys: urbanisme i governació. Ambdues toquen molt de prop les persones
i tenen un impacte directe pels seus interessos, que no
sempre són ben entesos.
Un dels cavalls de batalla, per no dir-ne el principal, per
millorar l’atenció als vilatans i vilatanes és el temps de
resposta a les peticions i l’eficàcia general de l’administració per evitar repeticions i reiteracions innecessàries
o injustificades. En el capítol més positiu, s’observa un
bon nivell d’acceptació de les recomanacions que es
fan des de l’Oficina del Defensor per resoldre casos
puntuals, i també per introduir canvis que beneficiïn la
tramitació d’altres expedients.

Quim Mustarós
Defensor del Vilatà/ana d’Argentona

Pere Anglada i Canal
Inspector Cap de la Policia Local
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Circuit de valoració de la dependència
i assignació del Programa Individual
d’Atenció (PIA)
La llei de la Dependència,
aprovada el desembre de
2006, representa el quart
pilar de l’Estat de Benestar
i un dret universal per a les
persones que es troben en situació de dependència. Per
accedir a aquest sistema cal
una valoració de la situació
de dependència que reconeix la llei, aplicant-se de
forma progressiva, del grau
més elevat el 2007 fins al
moderat el 2015.
n Grau I de dependència
moderada: persones que
necessiten ajuda per realitzar activitats bàsiques de la
vida diària, com a mínim un
cop al dia, o que necessiten
ajuda intermitent o limitada
per mantenir l’autonomia
personal. (Calendari previst per al desplegament
de la llei: grau I nivell 2, el
2011-12; i grau I nivell 1, el
2013-15).
n Grau II de dependència
severa: persones que necessiten ajuda per realitzar ac-

recolzament indispensable
i continuat d’una altra persona, o bé tenen necessitat
d’ajuda total per mantenir
l’autonomia personal. (Calendari previst per al desplegament de la llei: grau III
nivells 1 i 2, el 2007).

tivitats bàsiques de la vida
diària dos o tres cops al
dia, però no necessiten recolzament permanent d’un
cuidador, o que necessiten
ajut per mantenir l’autonomia personal. (Calendari
previst per al desplegament
de la llei: grau II nivell 2, el
2008-09; i grau II nivell 1,
el 2009-10).
n Grau III de gran dependència: persones que necessiten
ajuda per realitzar activitats
bàsiques de la vida quotidiana diverses vegades al dia
i, atesa la seva pèrdua total
de autonomia, necessiten el

Procediment a seguir
Les persones que es troben
en situació de dependència,
o els seus familiars, poden
demanar la sol·licitud
de valoració de la situació
de dependència als serveis
socials municipals, a l’Àrea
Bàsica de Salut (ABS), o al
centre residencial on s’estigui ingressat.
Una vegada realitzada la
sol·licitud i, en un termini
no superior a tres mesos,
la persona rebrà la visita
a domicili de l’equip de
PRODEP de la Generalitat que farà la valoració
del grau de dependència i
emetrà una resolució.

Una vegada tinguin les
dades i estiguin autoritzats
des de la Generalitat, els
serveis socials municipals podran dur a terme el
Programa Individual d’Atenció (PIA) que permetrà els
afectats i familiars accedir
als serveis i prestacions que
ofereix la llei.
Atès el retard que hi ha
actualment per part de la
Generalitat, des de l’àrea
de Serveis Socials no es
pot iniciar l’elaboració del
PIA en el moment que la
família ja té la resolució, fet
que ocasiona molèsties als
vilatans beneficiaris. Conscients del retard que hi ha
des de l’administració de la
Generalitat, l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament
d’Argentona (Edifici Velcro,
tel.: 93 797 49 00, extensió 600) posa a disposició
de tothom qui ho necessiti el
full de reclamacions i queixes a aquest efecte.

Fruites i
verdures
TASNIM
C/Barcelona cantonada C/Abat Escarré – Argentona
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Campanya Posa’t Guap@... per dins!
Aquest darrer trimestre de 2008, la Comissió d’Alimentació de la xarxa Xairadó –Xarxa
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en risc d’Argentona i Òrrius– ha dut a terme la campanya
Posa’t Guap@... per dins! per fomentar els hàbits saludables en matèria alimentària.

La Comissió ha treballat en
el disseny d’una programació conjunta, que implicava
diferents àrees (Educació,
Serveis Socials, Joventut,
Igualtat, etc.), i que s’adreçava a diversos col·lectius,
amb la finalitat de treballar
conjuntament i de manera coordinada (escoles de
pares i mares, nens i nenes
d’Educació Primària, joves
de l’IES, Casal de Joves, Espai Jove, Centre Obert del
Cros, gent gran i població
en general).
Durant els mesos de novembre i desembre, s’han realitzat activitats relacionades
amb l’alimentació saludable
als diferents CEIP de la Vila;

tallers de cuina saludable, a
la tarda, al Centre Infantil
l’Esquirol; tardes saludables al Casal de Joves i
a l’Espai Jove del Cros; i
tallers sobre alimentació
saludable a l’IES Argentona. També s’han programat activitats concretes,
com ara l’espectacle infantil
Pentagana, que van veure
prop de 270 alumnes de
3r i 4t de Primària del CEIP
d’Argentona als quals es va
obsequiar amb una peça de
fruita en acabar les funcions,
i la xerrada Menjar bé quan
ets gran que, amb l’objectiu
de fomentar l’alimentació
saludable entre la gent gran,
va exposar les necessitats
nutricionals específiques de
la gent gran, la relació necessària entre alimentació
saludable i activitat física
a la tercera edat, la cuina
sana, creativa i econòmica,
i les dietes específiques per
a malalts de diabetis, d’hipertensió, etc.

De cara a les festes nadalenques que són a punt de començar, l’àrea de Serveis
Socials us fa arribar alguns consells digestius:

Vigileu amb els extres dolços.

Eviteu

els aperitius abundants i, en tot cas, seleccioneu productes a base
de peix, marisc o verdures, perquè representen una ingesta inferior d’energia
i greixos. L’aperitiu ha de ser l’inici d’un àpat, no un àpat en si mateix.


Hi ha d’haver un primer plat suau i un segon plat més consistent, o a la inversa.

Si heu de controlar el vostre pes, o si teniu el nivell de greixos a la sang elevat,

és convenient que doneu prioritat al peix abans que a la carn.

Prioritzeu les postres a base de fruita fresca.

Intenteu pactar un horari per aixecar-vos de taula i sortir a passejar.

Programeu sopars

molt lleugers si la celebració s’ha fet a l’hora de dinar,

o al revés.

Eviteu

l’excés de begudes amb gas i de begudes alcohòliques. Una
o dues copes de vi o de cava durant els àpats es toleren prou bé, si hi esteu
acostumats. Ni el vi ni el cava, sobretot el cava brut que és més sec, pràcticament no contenen sucres.


Si heu de controlar els sucres, recordeu que podeu escollir begudes

cants sense sucre.

refres-


En relació als productes dietètics especials per a diabètics o per a obe-

sos, en la majoria dels casos, el contingut en sucres o en energia no difereix gaire
entre els productes tradicionals i els dietètics. Per exemple, el contingut en sucres
del torró d’Alacant és d’un 50-55% aproximadament i el contingut en sucres d’un
torró d’Alacant dietètic és d’un 45-55% aproximadament. Cal tenir present que la
utilització de fructosa en l’elaboració de torrons s’ha de calcular com
a sucre i no com a edulcorant artificial. La fructosa és un sucre.

Que gaudir a taula no signifiqui llargues tardes d’indigestió. Bon profit!

Servei d’Assessorament Jurídic per a Dones
L’àrea d’Igualtat de
l’Ajuntament d’Argentona reprèn el
funcionament del
Servei d’Assessorament Jurídic
per a Dones. El
servei, que va
iniciar-se l’any
2005, s’ha reestructurat
per poder donar major i mi-

llor cobertura jurídica a les
usuàries que valoren que
se’ls faciliti una primera orientació a la seva consulta, i
que se’ls derivi a àrees més
especialitzades, o que se’ls
proposi alternatives d’acció,
en funció de les necessitats.
Què és?
El Servei d'Assessorament

Jurídic per a Dones és un
servei d'informació i orientació sobre aspectes legals
relacionats amb situacions
de discriminació per raons
de gènere, aspectes laborals, separacions, maltractaments, habitatge, etc., i
qualsevol altre àmbit de la
dona. És del tot gratuït i
confidencial.

On anar?
El Servei d’Assessorament
Jurídic per a Dones es troba
a l’edifici Velcro, al carrer
d’Enric Granados, número
5. L’horari d’atenció a les
usuàries és cada dos dijous,
de 15.30 h a 17.30 h. Cal
demanar cita prèvia, trucant
al telèfon 93 797 49 00,
extensió 600.
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sostenibilitat

sostenibilitat

La recuperació de l’espai de la
font Picant i l’entorn
El passat dimecres, dia 3 desembre, es va realitzar una visita guiada a la font Picant d’Argentona per
poder observar de primera mà les tasques de recuperació i restauració de l’espai i l’entorn, dutes a
terme pels alumnes/treballadors del taller d’Ocupació 2007-08.
El taller d’Ocupació d’enguany consta de tres mòduls:
Jardineria-Forestal, Paleteria
i Pintura, i en total, hi han
participat 24 alumnes/treballadors –vuit per mòdul– que
han estat coordinats per tres
professors. El taller, gestionat
pel Servei Municipal Promoció Econòmica (SEMPRE) de
l’Ajuntament d’Argentona, té
com a objectiu la inserció laboral de persones majors de
25 anys en situació d’atur.
Aquest taller proporciona
eines i coneixements teòrics
i pràctics de la professió que
els alumnes/treballadors escullen per facilitar-los l’accés
al món laboral. Precisament,
en la recta final del taller en
què ens trobem, s’està incidint especialment de cara
a aquesta futura inserció.
A data d’avui, del taller de
2007-08 ja han fet el salt
quatre dels alumnes/treballadors que havien començat
fa pràcticament un any.
Des del 28 de desembre
de 2007 fins el proper 27
de desembre de 2008, els
alumnes/treballadors
del
taller d’Ocupació 2007-08
hauran treballat en el projecte Recuperació i restauració
de les fonts d’Argentona i en
el seu entorn urbà i natural
que, entre d’altres, inclou
tasques de recuperació i restauració de l’espai i l’entorn
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de la font Picant. El taller
d’Ocupació 2007-2008 ha
estat cofinançat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya
(SOC) del departament de
Treball de la Generalitat de
Catalunya i pel Fons Social
Europeu, a través d’una subvenció. La resta d’inversió
ha anat a càrrec de l’Ajuntament d’Argentona.
L’acte de cloenda del taller
d’Ocupació 2007-08 se
celebrarà el proper dilluns,
dia 29 de desembre, a les
19 h, al saló de Pedra. Per
confirmar la vostra assistència a l’acte, us podeu posar
en contacte amb el SEMPRE,
al telèfon 93 797 49 00,
extensió 504, o escriure un
correu a l’adreça electrònica
tallersocupacio@argentona.
cat.
Què s’ha fet a la font
S’han enllestit les millores següents:
Talús: s’han fet rampes d’accés adaptades cap a l’es-

planada. S’ha enjardinat la
zona i s’ha reparat tot el mur
que separa l’espai superior
de l’inferior.
Esplanada d’accés: s’han
modificat els pendents del
terreny i els del vial que
duu al bosc i a l’esplanada.
Igualment, s’hi han col·locat
guardarodes, bancs i papereres.
Pineda: s’han adequat els
pins de la pineda per parc
i s’han netejat els pins molt
grans. S’ha col·locat una barana de fusta protectora pel
desnivell de la font, s’han fet
moviments de terra formant
una duna amb el lateral
d’adequació del límit amb
el camí, i s’hi han instal·lat
bancs.
Baixada de la font i l’espai
de la font: s’han replantat
els laterals i la baixada de
la font i s’hi han col·locat
pantalles de contenció de
la vegetació; s’han restaurat
la reixa i els murs de pedra;
s’han refet les canaletes de
peu de mur; s’ha reposat el

sauló i s’ha pavimentat la
font. S’han instal·lat bancs
de fusta nous i també un
sistema de recollida de l’aigua de pluja i de l’aigua de
la font. Aquest sistema s’ha
combinat amb la instal·lació
d’un sistema de rec dels talussos, escomesa d’electricitat inclosa.
Escala de la font Picant: se
n’han reconstruït els graons
i els murs de l’escala.
Passeig dels Miradors: s’ha
reparat el paviment amb sauló; s’ha construït una rampa
que condueix al passeig dels
Miradors; s’hi han aixecat
talussos amb plantació; s’ha
desbrossat la zona, esporgat
els arbres i instal·lat bancs
nous; s’ha fet una rampa i
una escala d’accés al mirador de Dalt que s’ha protegit
amb baranes de fusta i amb
talussos amb plantació.
Mirador de Dalt: s’ha desbrossat l’espai; s’han restaurat les dues escales que
hi havia i se n’ha prolongat
una cap al mirador de Baix.
També s’ha restaurat un banc
amb trencadís. Des d’aquest
mirador, s’ha obert un accés
a l’escala i s’han fet les rampes del talús.
Si bé encara queda molta
feina per fer abans de donar
l’espai per completament rehabilitat, us animem a gaudir de la part recuperada.

*

educació

Xè aniversari de la CVA
Argentona es va sumar a les celebracions amb motiu del Xè aniversari de
la fundació de l’Associació de Ciutats Ariane (CVA), en un ambient festiu en
què va participar l’alumnat de tots els centres educatius de la Vila.

educació

Pedra es va poder visitar
una exposició amb la
recopilació de tots els
treballs que s’havien fet
al Casal de Joves i als centres educatius municipals
durant el primer mes de
curs. L’èxit va provocar que
la mostra es prorrogués
una setmana.
Des dels CEIP i l’IES es va
treballar en dibuixos,
maquetes de coets per
exposar, coets per enlairar, etc. També es va fer
un concurs de dibuixos
per elaborar el cartell de
l’exposició. Ràdio Argentona va participar en la
iniciativa i va realitzar tres
programes de ràdio, un
dels quals en directe a les
escoles.

Els coets Ariane i la CVA
Quan parlem de la “família Ariane” ens referim al
model de coet llançador
europeu que permet posar
vehicles espacials en òrbita,
com ara satèl·lits, sondes espacials, etc. La CVA (sigles
en francès de Communauté
des Villes Ariane) és una
associació formada per les
ciutats on hi ha empreses
que fabriquen algun component dels coets de la família
Ariane.

L’efemèride
El dia 9 d’octubre passat, es
va celebrar el Xè aniversari
de la fundació de la CVA. Les
22 ciutats europees associades van organitzar activitats
conjuntes per commemorar
l’efemèride. Argentona, a través de l’àrea d’Educació del
Consistori, va organitzar un
llançament de coets a les pistes del Poliesportiu municipal
en què van participar alumnes
de diversos nivells dels centres
educatius de la Vila.

Convé destacar l’alt grau
d’implicació que van tenir
els CEIP, l’IES i altres ens locals com el Casal de Joves,
la Creu Roja, l’ADF, la Policia Local, Gràfiques Igbo i
Centre Atenea. Es va realitzar una tasca molt important
de manera transversal i en
equip, sobretot per part de
les escoles i l’Ajuntament.
Activitats
A més a més del llançament de coets, al saló de

Des d’una dimensió internacional, els alumnes de
2n i 4t d’ESO de l’IES van
realitzar una connexió
en xarxa amb participants d’altres ciutats
europees, que els van
servir per exposar i posar
en comú amb d’altres estudiants com havien treballat
el projecte, què n’havien
après, quines activitats tenien pendents de dur a terme
i com valoraven aquesta experiència històrica.

Visita del Consell Comarcal
del Vallès Oriental
A mitjan setembre, l’edifici
Velcro va rebre la visita de
representants del Consell
Comarcal del Vallès Oriental. Van ser set tècnics i una
regidora dels ajuntaments
de Granollers, Canovelles,

Montornès del Vallès, Lliçà
de Vall i La Garriga, interessats a conèixer de primera
mà els projectes que es duen
a terme des de la regidoria
de Joventut de l’Ajuntament
d’Argentona.
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esports

EspoRTs

Aquesta temporada, el
taekwondo del club Crazy
Jumpers no baixa del podi.
Des de mitjan octubre fins
avui, diversos campions
argentonins han tornat a
casa carregats de medalles i
títols autonòmics i estatals.

taekwondo

Podi argentoní
Campionat de Catalunya infantil
El passat diumenge, dia 19 d’octubre,
es va celebrar el Campionat de Catalunya Infantil de Taekwondo en la modalitat de Tècnica i Pumse, al pavelló
de la Mar Bella de Barcelona. El club
Crazy Jumpers d’Argentona va presentar-hi 25 competidors en categoria
individual i set equips de tres competidors. La gran actuació dels argentonins
va merèixer cinc medalles d’or, set
d'argent i onze de bronze, en les
diferents categories.
El diumenge, dia 26 d’octubre, novament al pavelló de la Mar Bella, els
taekwondistes argentonins van obtenir
grans resultats en el Campionat de Catalunya Infantil de Taekwondo en la modalitat de Combat. D’entre 650 nens i
nenes de diferents punts de Catalunya,
els del club Crazy Jumpers d’Argentona, que hi arribava amb 30 participants, van guanyar nou medalles
d’or, quatre d’argent i deu de
bronze, en les diferents categories.
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Campionat d’Espanya
El dissabte, dia 15 de novembre, el
pavelló Pitiu Rochel d’Alacant, va ser
l’escenari on Wilco barranco Calafell va proclamar-se subcampió
d’Espanya de Taekwondo en la
modalitat de Tècnica i Pumse.
Wilco, com a actual campió català, va
representar Catalunya en la categoria
aleví. La seva actuació va ser gairebé
impecable i només es va veure superada pel representant de la Comunitat de
Madrid.
Gràcies a la medalla d’argent d’en
Wilco, i al bon nivell dels representatns
catalans, Catalunya va ocupar el primer lloc de la classificació general per
equips.
Campionat de Catalunya Júnior
El diumenge, dia 30 de novembre, una
altra vegada al pavelló de la Mar Bella
de Barcelona, Xavier Esquís Valls
va proclamar-se campió de Catalunya Júnior de Taekwondo en la

Wilco Barranco (esquerra) i Xavier Esquís,
dos integrants de l’equip argentoní (a dalt)

modalitat de Combat. En aquesta
edició, el Crazy Jumpers d’Argentona
hi presentava quatre competidors, entre els quals Xavier Esquís, que, com a
guanyador d’enguany, serà el representant català en el proper Campionat
d’Espanya.
També en el campionat Júnior, Cristina Casabella sánchez, en pes
semi mig, i Marco sánchez Juárez,
en pes ploma, van obtenir medalla de
bronze en les seves corresponents categories.
Per felicitar els campions, podeu contactar amb el Club Taekwondo Crazy
Jumpers d’Argentona a través de l’adreça de correu electrònic crazyjumpers@
hotmail.com.

*

festes
FEsTEs

nadal a Argentona

Les festes nadalenques arriben a Argentona amb una agenda farcida d’activitats.
De dijous, dia 18 de desembre, a dilluns, dia 5 de gener,
es podrà visitar l’Exposició dels Amics de la Vinya i
el Vi d’Argentona a la casa Gòtica.
El Centre Parroquial inaugura l’Exposició de pessebres
el mateix dia de Nadal, el dijous, dia 25 de desembre,
a la una del migdia. La mostra es podrà visitar fins
diumenge, dia 11 de gener.
Com a novetat d’aquest any, del 27 al 30 de desembre, el poliesportiu municipal i el Camp Municipal
d’Esports acolliran tallers esportius per a tots aquells
que vulguin estar en forma durant les festes. Seran quatre
jornades de portes obertes en què entitats esportives de la
Vila mostraran totes aquelles activitats que ja fa anys que
practiquen. En horaris de matí –de 10.30 h a 13.30 h– i
de tarda –de 17 h a 20 h–, els tallers seran:
- Dissabte, 27 de desembre: matí, Futbol Club Argentona;
tarda, Club Esportiu Crazy Jumpers.
- Diumenge, 28 de desembre: matí, Club Bàsquet Argentona i Club Petanca Argentona; tarda, Club de Futbol Sala
Olímpic Argentona.
- Dilluns, 29 de desembre: matí, Club Argentona Bocs, de
futbol americà; tarda, Bàdminton Club Argentona.
- Dimarts, 30 de desembre: matí, Dones Dinàmiques d’Argentona i Club Patinatge Artístic Argentona.
Els patges Reials arribaran a la plaça nova, el dissabte, dia 27 de desembre, a dos quarts d’una
del migdia. Per no fer l’espera tan llarga, a la plaça hi
haurà contacontes per a la mainada, taller d’elaboració de
fanalets, i servei de te i caldo.
El relleu, l’agafaran Els Pastorets, que enguany arriben
a la 91a edició. Les representacions es faran al Centre
parroquial i seran diumenge, dia 28 de desembre,

a les 19 h; dissabte, dia 3 de gener, a les 21 h; i diumenge, dia 4 de gener, a les 19 h.
La Cavalcada Reial, a partir de les 18.30 h de dilluns, dia 5 de gener, recorrerà el carrer de Mestre
Falla, l’avinguda de Puig i Cadafalch, i el carrer Gran fins
arribar a l’Ajuntament, des d’on els Reis Mags de l’Orient
s’adreçaran a la mainada.
Per acabar-ho d’adobar, el segon cap de setmana de
gener, passat Reis, Festa Major d’Hivern! Sardanes,
concert i ball amb la Selvatana; cercavila de foc amb els
Diables; cercavila amb els Gegants; presentació en societat del Cor de Gospel d’Argentona; espectacle de teatre
musical infantil El cavaller de la rosa, al Centre Parroquial,
a les 17 h; exposicions de fotografia; els tradicionals Tres
Tombs; i un munt d’activitats més.
A continuació, us presentem un seguit de consells, de
molt fàcil compliment, que poden ajudar-vos a no oblidar els hàbits sostenibles durant aquestes dates:
- Feu guarniments amb materials reciclats per decorar
els pessebres.
- Prescindiu dels embolcalls innecessaris.
- Eviteu les vaixelles de plàstic d’un sol ús.
- Reutilitzeu el paper dels regals.
- Recicleu el vidre de les ampolles.
- Estalvieu energia: adeqüeu la temperatura de la calefacció i els consums de llum a les necessitats reals.
- Porteu l’arbre de Nadal a la deixalleria un cop acabades les festes.
- Utilitzeu un cabàs o cistell per evitar l’ús de bosses
de plàstic.

PORTES I AUTOMATISMES ARGENTONA
Fabricació de tot tipus de portes metàl·liques
Automatismes per a portes i persianes
Comandaments a distància
Sistemes de seguretat
Servei a empreses, botigues, particulars
Manteniment de comunitats

Basculants
Correderes
Ballestes
Seccionals
Batents
Peatonals
Enrollables

Demani el seu pressupost sense compromís:
E-mail: portesiautomatismesargentona@gmail.com | Mòbil: 690 209 327 | Fax: 93 756 18 54
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www.tdt.cat

LA TDT HA ARRIBAT
AL MARESME.
LA TDT ARRIBA A CASA TEVA.
CONNECTA’T A LA TDT!
QUÈ ÉS?

QUAN LA VEURÉ?

La televisió digital terrestre (TDT) és la tecnologia que
substitueix la televisió analògica a tot Europa. A Catalunya,
aquest procés s’haurà completat a final de 2009. A l’Estat
es produirà l’apagada analògica el 3 d’abril de 2010.

Les emissions de la TDT ja s’han posat en marxa
al Maresme. Per saber si el senyal digital ja arriba a casa
teva, pots consultar-ho a la web www.tdt.cat o trucant a
qualsevol instal·lador homologat.

QUÈ HI GUANYO?

PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

La TDT proporciona més qualitat d’imatge i so, més canals,
una oferta més gran de televisió en català i permet
gaudir dels serveis interactius. I tot això t’arriba per l’antena
de sempre.

La TDT no és solament una millora sinó una substitució
tecnològica igual que va passar amb l’euro, que va rellevar
la pesseta en poc temps. Per això és necessari que adaptis
la instal·lació de la teva antena, sobretot si és col·lectiva,
i que el teu televisor disposi de descodificador.

QUI EM POT REVISAR LA
INSTAL·LACIÓ DE L’ANTENA?
Dins el conjunt d’empreses homologades, les que
s’identifiquen amb el distintiu Agent TDT t’ofereixen la
garantia d’una informació i d’un assessorament tècnic
acurats. Pots consultar quin Agent TDT hi ha prop teu
a la web www.tdt.cat o bé trucant al 012.

A QUI MÉS PUC CONSULTAR?
En el cas de les comunitats de veïns, podeu demanar tota
la informació al vostre administrador de finques que,
juntament amb els seus col·legis professionals, col·labora
en aquest procés de connexió a la TDT.

QUIN APARELL
HAIG DE COMPRAR?

Si adquireixes un aparell de televisió nou, és important
que comprovis que té integrat el descodificador de TDT.
Si no, hauràs de comprar a part un descodificador extern,
que també serveix per continuar utilitzant el televisor que
tens a casa per veure la TDT.
A més, si vols gaudir de l’oferta de serveis interactius que
ofereixen els canals de TDT, cal que el descodificador disposi
de la tecnologia MHP.

I SI NO VEIG BÉ LA TELE?
Si no pots veure alguns dels canals previstos a la teva
comarca, pot ser que les emissions no estiguin encara en
funcionament o bé que la cobertura del servei en el teu
nucli de població no sigui encara completa. La cobertura
i les previsions de desplegament per municipi es poden
consultar a la web www.tdt.cat.
En el cas d’una deficiència en la instal·lació o bé d’un mal
funcionament de l’aparell de televisió o del descodificador,
cal dirigir-se a qui ha fet la instal·lació o bé a qui us ha
venut l’aparell. Si vols formalitzar una queixa en aquests
casos, et pots adreçar a l’Agència Catalana de Consum.

I QUÈ ESTÀ FENT EL GOVERN?
Els Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
i el de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya estan fent arribar la TDT a totes
les comarques del país. Gràcies a una inversió de més
d’11 milions d’euros en centres emissors i repetidors, es
garantirà una cobertura per a tots els canals digitals que
superarà la de la televisió analògica actual. Avui, a la teva
comarca, aquest pla ja és una realitat.

SI HAS D’INSTAL·LAR
LA TDT A CASA TEVA,
ARA ÉS EL MOMENT.
MÉS CANALS, MÉS
OFERTA EN CATALÀ,
I MÉS QUALITAT
D’IMATGE.
Amb la TDT l’oferta de canals de televisió gratuïts
augmenta considerablement. Tant locals, com nacionals
i estatals. Al Maresme podràs veure tots aquests:
Canal

Oferta TV

24

33

61

64

66

67

68

69

Amb la televisió analògica, cada freqüència de la UHF
equivalia a un únic canal televisiu. Ara, amb la TDT, una
freqüència porta associats quatre canals de televisió, com
s’indica aquí dalt.

CONNECTA’T A LA TDT!
per la
televisió
digital

*

reportatge

reportatge

50è aniversari dels gegants i
nans arribats a la Vila el dia
3 d’agost de 1958
En la ressenya que us presentem només hi consten

els gegants i nans de l’Ajuntament d’Argentona
que van arribar a la Vila l’any 1958 i que porten la Colla de Geganters i Grallers d’Argentona.
Avui, a més de tots els altres de la colla, hi ha tota
una sèrie de figures festives sorgides a l’entorn de
les escoles, de l’Argimtona, de veïnats del poble
i, fins i tot, figures de foc com la Truja de Foc i la
Polseguera de la Colla de Diables d’Argentona

D’on surt aquest llegendari
Ja sabem que els senyors
de Burriac i els deu primers capgrossos de la
Colla fan 50 anys, però
d’on va sortir la idea?
L’historiador Francesc Carreras i Candi (1862-1937),
argentoní d’adopció i
historiador polifacètic, va
recollir de testimonis orals
diverses tradicions i llegendes, i les va incloure dins el
seu llibre Lo Castell de Burriach publicat l’any 1908.
Les va posar en l’apartat
de narracions o tradicions
i estan distribuïdes en sis
capítols, d’on surten tots
els nostres personatges.
L’argentoní Jaume Clavell i Nogueras (19141997), impulsor junt amb
altres dels Amics d’Ar-
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gentona i del Museu del
Càntir, va anar estirant
el fil d’aquestes històries
i en va treure sis personatges que van donar
vida als capgrossos de la
Vila, juntament amb els
gegants, els xarbotaires
i els senyors de Barcelona, que ell va imaginar,
i que es van presentar
en públic el mes d’agost
de 1958, durant la Festa
Major de Sant Domingo,
i que van ser adquirits
per subscripció popular.
Més recentment, el també
argentoní Joaquim Ripoll
i Casals (1920-1994) va
recuperar aquestes llegendes, i moltes d’altres,
i els va donar un context
més fantasiós i literari per
fer-ne un llibre.

Postal d’Alfons Güell i Serra. Arxiu Pep Padrós i Marfany

ELS SENYORS DE BURRIAC

Aquests són els nostres gegants que, com ja és per
tots sabut, representen el
lligam que des de molts
segles enrere hi ha hagut
entre Burriac i Argentona.
Tant en temps del feudalisme, al qual la Vila
es trobava sotmesa,
com en les llegendes, i fins i tot en la
història més recent,
el castell de Burriac
hi és ben present.
Avui també, encara que força
enrunat, s'enlaira
dalt del seu cim
tan característic.
Sembla
talment
que vetlli per les
terres i tot allò
que havien estat
els seus dominis.
Per tot això, en la
seva vestimenta
porten brodat al
pit l'escut d'armes
de Burriac.

*
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Els Dos XARboTAiREs. Són els que ence-

ten la cercavila per Sant Domingo. Porten un pal al cim
del qual hi ha un càntir d'on
cremen bengales del broc
gros, simulant el xarboteig
de 1'aigua. Amb ells, aigua, càntir i festa s'uneixen
un cop l'any per festejar-ho
tots junts.

2

Els sEnYoRs DE bARCElonA. Dos petits,

graciosos i entremaliats
nans ben vestits que han vingut en recordança als molts
estiuejants que ens han anat
visitant per fer repòs i prendre salut, tot bevent les aigües medicinals que havíem
gaudit.

3

lA bonA DonA o
bRuiXA DE lA pinTA
D’oR. Dona dissortada en

amors, la marcà moltíssim la

rves
Si rese eus
t
ara els adal,
N
e
d
regals
n 10%
u
m
et fare compte
s
de de

mort prematura del seu estimat, un jove argentoní. La
pena i el dolor la varen portar pel camí de la bruixeria,
fent a tothora el millor per la
vila del seu malaurat estimat.

4

lA bRuiXA DolEnTA.

Envejosa per l’estima
que Argentona li donava a
la Bona Dona, la bruixa dolenta ho volia esgarriar tot,
portant tempestes i malures
a la Vila, com a càstig. Per
sort, però, la bruixa bona,
amb la seva fermesa, no
deixava mai que se sortís
amb la seva.
El bEi. Agosarat i famós
cavaller sarraí. Temut a
tota la contrada per les seves malifetes. Allí on caigué
mort, entre el castell de Burriac i Montcabrer, avui s’aixeca la creu del bey o creu
de la beya.

5

8

REpoRTATGE
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2

6

lA TiMboRETA. Filla
d’uns pagesos d’Argentona, s’hagué d’amagar al
castell de la Roca, perquè el
bei l’assetjava i la volia conquerir amb els seus afalacs.
En MiR. Fou el company de la Timboreta
que va morir en mans del
bey tot defensant l’honor de
la seva estimada.

1

4

Gegants i nans de 1958.
Ayné, publicats en el
programa de Festa Major de
Sant Domingo de l’any 1960

7
8

El CÒRsEC o piRATA.

Famós i temut capità de
lladres que es va instal·lar al
castell de Burriac, fent-lo servir de quarter general. Des
d’aquí planejava tots el seus
furts i robatoris. Diuen que en
la seva fugida del castell , va
amagar la cadira d’or que
duia amb ell a tothora. L’identifiquen la cadira i l’espasa.
text
Pep Padrós i Marfany

Per saber-ne més
La Xarbotada. Jaume Clavell i
Nogueras, Museu del Càntir,
1976.
Lo Castell de Burriach. Francesc
Carreras Candi. Edició facsímil 1980 i 1986, editat per
l’Ajuntament d’Argentona.
Argentona història i records. Jaume Clavell i Nogueras, Ajuntament d’Argentona, 1990.
Histories, llegendes i ... de Burriac, Montcabrer i pobles de
la rodalia. Joaquim Ripoll i Casals, Ajuntament d’Argentona,
1992.

Merceria
Roba nens i nenes
Roba interior
Llar
Plaça Nova, 8 - Argentona

Tel. 630 48 01 54
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Èxit de participació a
la Festa Major del Cros

Enmig de gran participació
popular, el barri del Cros va
celebrar la Festa Major entre
el 26 i el 28 de setembre.
El programa d’actes anava
carregat d’activitats per a

petits, joves i adults, fet que
va animar molts més assistents que altres vegades a
gaudir-ne. Òbviament, no
va faltar la missa Rociera en
honor al patró del veïnat,

Sant Miquel. Destaca que
no només hi havia veïns del
mateix barri, sinó també
moltes persones d’Argentona i d’altres pobles de la comarca. També cal remarcar
la capacitat de mobilització
de la Comissió de Festes
del Cros que, tot i ser una
desena de membres, van
aconseguir bellugar molts
altres col·laboradors que es
van oferir tant a preparar la
botifarrada com a recollir
cadires, organitzar la canalla, etc.
Amb la mateixa il·lusió i ganes s’espera tornar a reunir
un bon grapat de participants l’any vinent.

Expedició DNI electrònic a Argentona
Com es fa regularment,
entre tres i quatre vegades
cada any, funcionaris de
la comissaria de la Policia
Nacional de Mataró es deplaçaran a Argentona, per
realitzar els tràmits d’expe-

dició i renovació del DNI.
La propera cita serà els dies
28 i 30 de gener de 2009, i
s’expedirà el DNI en format
electrònic, fet que obligarà
els inscrits a desplaçar-se
en dues ocasions, dos dies

alterns a les dependències
municipals. El segon dia, ja
es podran endur el DNI fet.
Per demanar hora, cal comunicar-ho a l’Ajuntament,
telèfon 93 797 49 00.

Documentació que s’ha d’aportar segons cada cas
PRIMERA EXPEDICIÓ
- Partida literal de naixement i Certificat d’empadronament (tots dos
documents fets amb menys de 3
mesos de vigència).
- DNI (vigent) del pare, mare o
tutor legal, que haurà d’acompanyar el menor a fer el tràmit.
- UNA fotografia.
- 6,80 $

RENOVACIONS PER CADUCITAT
- DNI original.
- UNA fotografia.
- 6,80 $
En cas de variacions de dades
respecte del DNI anterior caldrà:
- Certificat d’empadronament (en
cas de canvi de domicili).
- Partida literal de naixement (en
cas de canvi de filiació).

RENOVACIÓ PER SOSTRACCIÓ I
PÈRDUA
- Omplir imprès model 13 (el mateix dia).
- DUES fotografies.
- 6,80 $
- Si el DNI és del sistema antic (color blau) s’ha d’anar directament
a la comissaria de Mataró.

Argentona
a la Fira de
Calella

Entre el 19 i el 23 de setembre d’enguany, la 28a edició de la Fira de Calella va
aplegar 62.000 visitants,
disposats a conèixer cultura, tradicions i particularitats d’expositors nacionals
i internacionals. L’Alcalde
d’Argentona, Pep Masó, i
el regidor de Promoció Econòmica, Miquel Mendoza,
van ser els encarregats de
representar la Vila en l’acte d’inauguració, juntament
amb les entitats del municipi
amfitrió i d’entitats d’altres
municipis participants.
A més a més del material
de suport informatiu i publicitari corporatiu de l’Ajuntament, el Museu del Càntir i
la Unió de Botiguers d’Argentona, diversos comerços d’Argentona van cedir
productes per exposar-los o
per distribuir-los entre els visitants, de manera gratuïta.

Argentona Connecta... la TDT!
Tot i que s’ha fet esperar,
finalment Argentona ja pot
connectar la Televisió Digital
Terrestre (TDT), que substitueix la tecnologia analògica
tradicional.
Actualment, es poden sintonitzar, entre d’altres, canals digitals de Televisió
de Catalunya (TV3, 3/24,
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K3/300, 33); canals digitals de Televisión Española
(TVE1, La 2, Canal 24 horas, Clan); canals digitals
de televisions privades catalanes (8TV); canals digitals de televisions privades
estatals (Tele Cinco, Antena
3, La Sexta, Cuatro); i canals digitals de televisions

comarcals (Canal Català
Maresme, TV Mataró, Maresme Digital TV).
Per sintonitzar la TDT s’ha
de disposar d’un televisor
amb descodificador integrat
o d’un aparell descodificador independent connectat
al televisor. Igualment, s’ha
de realitzar una connexió

amb l’antena de l’habitatge,
comunitària o individual,
segons cada cas. Per instal·
lar i comercialitzar antenes,
descodificadors i altres accessoris, cal posar-se en
contacte amb una empresa
instal·ladora autoritzada,
identificada amb el distintiu
“Agent TDT”.

*
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Ampliació del Porta a Porta
Fent un pas endavant més
en la selecció i recollida
d’escombraries a domicili,
l’àrea de Sostenibilitat va
inaugurar dilluns, dia 1 de
desembre, l’ampliació del
sistema de recollida d’escombraries Porta a Porta
(PaP) quant a la fracció de
paper i cartró, i a la fracció
d’envasos.
Si fins ara, a la porta de
casa es recollia la matèria
orgànica i el rebuig, a partir
d’ara també es recolliran el
paper i el cartró, i els envasos. El vidre, però, se seguirà recollint en els iglús de
color verd.
L’horari per deixar els residus a la porta continua essent entre les 20 h i les 22 h.
El calendari de la recollida

HOTEL

VILA
D’ARGENTONA

selectiva queda establert de
la manera següent:
Dilluns
Envasos
Dilluns Envasos
Dimarts
Paper i cartró
Dimarts Paper i cartró
Dimecres
Orgànica
Dimecres Orgànica
Dijous
Envasos
Dijous Envasos
Divendres
Orgànica
Divendres Orgànica
Dissabte
Rebuig
Dissabte Rebuig
Diumenge
Orgànica
Diumenge Orgànica
Davant d’aquesta ampliació del sistema PaP, els ac-

tuals contenidors de recollida selectiva dels envasos
(color groc) i els del paper
i cartró (color blau) es retiraran progressivament dels
carrers fins a desaparèixer,
de manera que a partir del
15 de gener de 2009 només hi haurà contenidors
d’aquestes fraccions a les
cinc àrees d’emergència
municipals.

68è
aniversari

El passat dimecres, dia 15
d’octubre, Argentona commemorà el 68è aniversari
de l‘afusellament de Lluís
Companys. L’acte institucional tingué lloc a les 19 h, a
la plaça Nova, davant del
monument en honor de l’expresident de la Generalitat
republicana.

Les 44 habitacions de l’hotel
conviden a la relaxació i al
descans. De tracte familiar,
l’Hotel Vila d’Argentona és
ideal per acollir reunions
d’empresa i esdeveniments,
en un ambient pensat per
treballar còmodament mentre
es gaudeix de l’entorn.

www.hotelargentona.com

El restaurant ofereix una carta de
plats elaborats amb productes de
primera qualitat que s’adapten a
cada temporada. A més a més,
hi ha un selecte menú variat al
migdia i a la nit. Terrassa a l’estiu.
Dilluns obert.

Pg. Baró de Viver, 58 - 08310 Argentona
Tel.: 93 797 00 56 Fax: 93 797 27 47
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1.160
passatgers
el primer
mes
Des que el passat dia 1
d’octubre entrés en fun
cionament la línia d’autobús
Argentona urbanitzacions –
nucli urbà – Hospital de Mataró, el servei ha transportat
1.160 passatgers el primer mes.
La línia complementa les
que ja hi havia al municipi i
comunica les urbanitzacions
de Les Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí, i Madà
amb el nucli urbà d’Argentona i l’Hospital de Mataró.
Aquest servei forma part
del sistema tarifari integrat
de l’ATM de la Regió Metropolitana de Barcelona,
amb el corresponent estalvi
econòmic que representa
per a l’usuari. Es pot anar
d’Argentona a Mataró des
de les 7.00 h fins les 21.00
h, els dies feiners, i entre les
8.15 h i les 20.30 h en sentit contrari. Quant a les sortides dels dissabtes, seran
entre les 8.45 h i les 19.15
h d’Argentona a Mataró, i
des de les 10.00 h fins a les
20.30 h en sentit contrari.

Joventut solidària
La tarda del passat dimecres, dia 10 de setembre, un
jove argentoní de 16 anys
va trobar una bitlletera a la
plaça Nova i va dur-la a les
dependències de la Policia
Local perquè s’encarreguessin de fer-la arribar a la persona propietària. Un cop
allà, a l’hora d’omplir l’acta
oficial de recollida d’efectes
personals, els agents van
comptabilitzar que hi havia
prop de 500 $, a més a
més de diversos documents
d’identificació personal.
En posar-se en contacte
amb qui havia perdut la bitlletera, van conèixer que es
tractava d’un senyor gran,
jubilat, veí de Badajoz que
passava uns dies a casa del
seu fill, resident a Mataró.
Per encàrrec de la seva

muller, s’havia desplaçat
a Argentona, a visitar uns
amics, i havia aprofitat per
treure diners d’un caixer automàtic del poble. Fetes les
gestions, va asseure’s en un
banc de la plaça Nova per
descansar i, sense que se’n
pogués adonar, la bitlletera
li va relliscar de la butxaca i
li va caure a terra.
En el moment de fer efectiu el
retorn de la bitlletera a l’interessat, aquest es va mostrar
molt agraït i va demanar de
poder contactar amb el jove
per felicitar-lo personalment
per la bona acció. Igualment, va mostrar la seva
disposició a compensar-li
aquest gest honest i solidari
que, malauradament, cada
vegada és menys habitual
que succeeixi.

Nou Roura al maig
Davant la bona expe
riència obtinguda aquesta
campanya, els creadors
del vi Argent de Roura estan treballant en el Nou
Roura, el vi que llançaran
al mercat, previsiblement,
el mes de maig de 2009.

Serà un vi jove, que tindrà
les varietats syrah i garnatxa com a matèria primera,
però que no serà passat
per barrica. Se’n preveuen
elaborar 8.000 ampolles,
totes per ser comercialitzades.

Premi de Tir per a la Policia Local
El passat dilluns, dia 22
de setembre, a Vilassar
de Mar, es va celebrar el
Primer Campionat de Tir
Pràctic Policial del Maresme.
El campionat se celebrava
amb motiu de la diada del
Patró de la Policia Local de
la localitat amfitriona i hi
participaven representants
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d’una trentena de municipis del Maresme. El caporal Oscar Pérez Morcillo,
de la Policia Local d’Argentona, va classificar-se
en segona posició.
El trofeu, va ser-li lliurat el
divendres, dia 26 de setembre, en un acte institucional al Club Nàutic de
Vilassar de Mar. Felicitats!

Jocs eròtics

L’argentonina Sílvia
Cantos s’estrena com
escriptora
amb
una
novel·la
eròtica, Jocs eròtics, on narra la història de la Lia, que
fuig d’una vida monòtona
que l’ofega i emprèn un viatge que la portarà a descobrir un món nou de sensualitat i sexualitat. Sílvia
Cantos ha guanyat diversos
premis per contes i aquesta
és la seva primera novel·la,
un projecte en el qual ha
abocat tota la passió i la
il·lusió.
Tal com es llegeix a la sinopsi del llibre, “les fanta
sies eròtiques ens pertanyen
igual que els somnis o els records. És quelcom inevitable
dins la naturalesa humana i
arrela al sentiment més poderós que la creació ens ha
atorgat: el desig. La història
que ens presenta incideix
directament sobre aquesta
capacitat natural de què
gaudim per mitjà d'una sèrie de fantasies que desencadenaran una història que
no deixarà fred a ningú.
L'autora, ens obsequia amb
un relat intens i ple de sensacions que van més enllà
dels plaers de la carn.”

EL COMERÇ OBRE
Diumenge,
dia 4 de gener
Diumenge,
dia 11 de gener

TOT EL DIA

*
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Can Manreset

Hem intentat explicar moltes vegades, amb més o menys encert, la vida
de les nostres masies, algunes d’elles carregades de segles d’història, de
valors arquitectònics i de personatges que van marcar el tarannà del nostre
poble. En algun cas, la masia estudiada sols ens pot ensenyar, o ens deixa
entrellucar, aquella vida pagesa, aquella vida de treball i de sacrifici.
Aquest podria ser el cas
de Can Manreset. Com les
altres cases de pagès construïdes durant el segle XIX,
i seguint la moda d’aquells
temps, la masia vol semblar
una casa de carrer. Està
situada al marge dret de
la riera de Clarà, formant
angle amb el torrent d’en
Manreset i sota el turó del
Dalipà.
Durant dècades, la masia,
igual que moltes de les nostres masies, s’havia anat

de fa dos segles. Aquesta
estructura, la mostren satisfets i orgullosos els seus
propietaris, a la vegada
que m’assabenten que el
nom de la casa és el nom
d’aquell antic conreador de
les terres que, amb la seva
suor i el seu esforç, va erigir-hi el primer domicili.
degradant: mig abandonades, o abandonades del
tot, ara baixava una paret,
demà un tros de teulada, i
així anava desapareixent
part del patrimoni. Part del
patrimoni del poble, que és
com dir part de la nostra
història.

Però, al·leluia!, de vegades
es produeix un miracle. I
amb Can Manreset, el miracle s’ha consumat. Evidentment, els camps de la finca
ja no són la subsistència
d’una família pagesa, però
la casa s’ha restaurat i se
n’ha conservat l’estructura

Aquí hi ha vida. Els camps
s’han desbrossat. Aquí s’hi
veu activitat, potser diferent
dels temps passat. Tot està a
l’ordre del dia. En les noves
quadres, cavalls d’esplai i
de companyia han substituït
els cavalls que feien les feines del camp.

En la mateixa finca, marcant un gran contrast amb
la renovada casa, hi trobem
una petita i insignificant masoveria, sense cap valor arquitectònic, quasi una cabana en franca ruïna. És Can
Món. La seva decrepitud
em fa venir a la memòria
aquella senzilla quarteta,
d’un vers malenconiós:
Ai de la trista cabana,
sense vida i sense llum,
quan passà la tramuntana,
s’emportà el darrer fum...!

text
lluís s. morgan
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Aclarint possibles malentesos

Des d’aquestes línies volem
aclarir que els membres de
TxA som persones de la Vila,
amb ganes de col·laborar
per millorar aquest poble
en la mesura que ens sigui
possible, com ja vam manifestar en el butlletí del partit
que vam repartir a principis
d’agost passat. Per fer-ho,
hem triat la via política, i
no l’habitual, la dels partits
ja establerts a la Vila. Nosaltres vàrem triar el camí
de l’agrupació política per
donar veu al màxim nombre de persones possible,
i no haver de dependre de

les directrius d’un partit: per
això ens vam presentar a les
eleccions. Això ha fet que
els membres de TxA i els
seus votants pertanyin a un
ampli ventall d’orientacions
polítiques i apolítiques, i que
a més estiguin integrats en
una o més de les entitats que
hi ha al nostre poble, com
per exemple l’Associació de
Veïns d’Argentona.
Des del principi de la legislatura, algunes veus polítiques
han “associat” reiteradament
TxA amb l’Associació de
Veïns fins a l’extrem de dir
que som la mateixa “cosa”
i que la revista El banc de
la plaça està al servei de
TxA. Només cal llegir acuradament aquesta revista
per veure que no és així. Al

principi, van mantenir-se a
l’expectativa d’allò que feia
el nou govern –el marge
conegut pels “100 primers
dies”– i després han començat a comentar allò que troben de positiu i negatiu de
les actuacions de govern,
sense deixar d’assenyalar
on falten punts a les is, i on
veuen faltes o mancances
greus. També prenen la iniciativa quan creuen que el
tema s’ho val, com la reunió
al saló de Pedra sobre el traçat del tren orbital o com el
debat que estan preparant
sobre l’estat de l’educació al
poble. Aquestes actuacions
es duen a terme amb total
independència de l’Ajuntament i de TxA. Per tant,
felicitem l’Associació de
Veïns per la tasca que fan

i els encoratgem a seguir el
camí que ja han marcat de
fa temps, d’independència
política i econòmica, de responsabilitat en la feina que
fan i de respecte per les institucions i persones. Desitgem
que la seva revista continuï
essent un bon amplificador
de la veu del poble.

contacte

tots@totsperargentona.org
www.totsperargentona.org

Els pressupostos
de l’Ajuntament, res més
lluny de la realitat.

Estem acabant l’any i cal
aprovar el pressupost per a
l’any 2009, pressupost que
estarà afectat per la crisi
generalitzada que ningú ja
no nega a hores d’ara.
Argentona no esta aïllada
de la resta del país i també
pateix la crisi: la notem els
vilatans, els comerciants, i
també la hisenda municipal. Tot i que els equips de
l’oposició carregaran, de
fet la majoria ja ho estan
fent, contra el govern dient
que és el responsable de
les dificultats econòmiques
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Durant vuit anys, els governs de l’Entesa i el PSC
van anar engreixant la maquinària de l’Ajuntament.
L’any 2007, van aprovar
uns comptes en què les despeses financeres i de personal sumaven el 42% del
total d’aquest pressupost
(4.902.000,00 €).
Però aquest era un pressupost falsejat, tant es
així que la modificació
del pressupost en què es
va aplicar el romanent
d’exercicis anteriors, Entesa i PSC van apujar les
partides dels salaris dels
càrrecs electes i la d’alguns sous pactats amb els

treballadors i no contemplats en el pressupost inicial (equiparació al SIEM,
treballadors de la Festa Major, etc.) amb 292.000,00
€. El pressupost aprovat
tampoc no contemplava la
Seguretat Social d’aquests
valors ni la d’altres treballadors en plantilla:
263.000,00 € més. En
total, 5.457.000,00 €, un
46,5% del pressupost destinat a mantenir la maquinària de l’Ajuntament.
Aquesta era la herència
enverinada que ens deixaven, i amb aquestes despeses fixes qualsevol revés ha
de fer trontollar el pressupost, forçosament. Davant
d’aquestes circumstàncies
ens agafa la crisi.

Solucions, dues: a) apujar
impostos, com varen fer
en el seu moment l’Entesa
i el PSC augmentant l’IBI
d’un 46%, solució que no
té el recolzament de CiU, o
b) reduir despesa, amb
la reducció de serveis i
subvencions
associades.
Aquesta segona via és la
que recolza CiU.
La crisi, però, no ens ha
d’impedir de desitjar a tots
el argentonins unes BONES FESTES DE NADAL I
UN BON ANY NOU.

contacte

argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona

*
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No pinten bé les coses en
comunicació. Hem assistit
al tancament de Televisió
d’Argentona que, si bé no
era cap exemple de qualitat
tècnica, sí que era una finestra a la vida del poble. Els
que ara han fet efectiva la
seva clausura es van atipar
d’utilitzar TVA fins a l’esperpent per ofendre i atacar
aquells que tenien l’encàrrec de conduir l’Ajuntament
aleshores.
No pinten bé les coses perquè l’actual govern municipal ha esborrat, també,

grups municipals

Males comunicacions

la Comissió de Mitjans de
Comunicació d’Argentona
(COMCA), l’únic òrgan independent que ha tingut la
nostra vila, i que vetllava
per la pluralitat i la independència dels mitjans de
comunicació públics d’Argentona (Cap de Creus i
Ràdio Argentona). Potser
amb la COMCA encara
viva ens hauríem estalviat
la sorprenent portada de
l’anterior Cap de Creus en
què Alcalde i Rector, en una
imatge més pròpia de fa
50 o 60 anys, compartien
protagonisme per impartir
“doctrina” al poble.
No pinten bé
perquè la nostra
nicipal va estar
guda de la Festa

les coses
ràdio mudesapareMajor, ha

desaparegut de dos plens
municipals, fet que no passava des de feia dècades,
i acaba de veure com en
queda retallada la plantilla.
Si, liquidada la televisió,
havíem d’enfortir l’emissora
municipal de ràdio, el camí
que ha emprès l’equip de
govern és ben bé el contrari: menys presència, menys
mitjans, menys personal.
Inexplicable. Amb la COMCA funcionant, la retallada
no hauria tirat endavant
amb la facilitat i lleugeresa
amb què l’ha duta a terme
l’Alcalde.

ci Localret –el referent dels
municipis catalans de la comunicació per cable– i del
conveni amb el Consorci Digital Mataró-Maresme –la
signatura del qual va fer-se
amb tota publicitat.

No pinten bé les coses
quan l’equip de govern
posa a l’Ordre del Dia d’un
dels últims plens la ruptura
de l’acord amb el Consor-

Dijous, de 12 h a 13 h
1r pis de l’Ajuntament Vell
2n despatx a la dreta
Tel.: 667 182 992
info@lentesa.cat
www.lentesa.cat

A què juguem? Hem d’apostar per la comunicació i pels
nostres mitjans públics.
Amb aquests desballestaments anem en direcció
contrària. I el pitjor és que,
també en això, sembla que
a la Regidoria-Alcaldia no
tenen ni timó ni rumb.
contacte

Bones Festes!

El Grup Municipal Socialista volem aprofitar aquesta
finestra per felicitar les festes de Nadal a tots els vilatans i vilatanes, i desitjar un
feliç any nou.
Un any nou que es presenta
complicat, amb un pressupost de difícil quadratura
per culpa, diuen, del govern anterior. O per culpa
de la crisi, és clar, ella no
es pot defensar! Nosaltres
ja ens ho prenem en broma... Fins i tot, a vegades
és una letal combinació
de totes dues realitats que

necessita una heroica, intensa i frenètica activitat
governamental a la cerca
de solucions impossibles.
Tant que, al final, el pressupost d’Argentona se l’estan
mirant en un despatx d’una
altra administració perquè
en els despatxos de l’Ajuntament han estat incapaços
de construir una alternativa
pressupostària mínimament
efectiva, tot i les receptes
d’austeritat i estalvi amb
què l’Alcalde s’omplia la
boca, en contraposició del
suposat malbaratament que
es van trobar.
En el camp pressupostari
també s’han equivocat en
la diagnosi, i el remei que
han aplicat quasi mata el
pacient... Al final acabaran

reconeixent que el govern
anterior no ho feia tan malament!
En tot cas, un pressupost
no és tan sols definir com
ens gastem els diners que
aportem els argentonins i
argentonines, sinó de quina
manera els hem de moure
perquè siguin productius, i
millorin l’economia i el benestar de la Vila. En definitiva, que responguin a un
model de desenvolupament
de poble i a un projecte de
futur que, malauradament,
encara no veiem i difícilment veurem perquè, ens
dol dir-ho, aquest govern no
està capacitat per posar-se
d’acord ni amb ell mateix:
cadascú estira cap al seu
cantó.

Si ens preocupa aquesta indefinició del futur de la Vila,
ens preocupa més la paràlisi que estan patint alguns
projectes, com ara el desenvolupament de la llei de
Barris al Cros. Hem perdut
tot aquest any amb l’excusa
que la negociació de l’ARE
podia afectar els projectes
del Cros, però l’acord amb
l’Incasòl és del mes de juliol
i, d’aleshores ençà, es podia haver anat avançant en
el dibuix de les millores del
barri. Però no. Quina excusa posaran ara?

contacte

Tel.: 667 182 993
argentona@socialistes.cat
http://argentona.socialistes.cat
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Poc lideratge en educació

Quant a l’educació, tenim
massa incògnites obertes
a Argentona. A l’anterior
legislatura s’anunciava que
la nova escola se situaria a
Can Barrau. Amb el canvi
de govern es va endegar un
procés de participació, que
va causar més soroll polític
que una altra cosa, on es
va decidir que s’ubicaria al
turó de Sant Sebastià. Ara,
la Generalitat no ha acceptat la proposta i sembla que
l’escola hauria d’anar al Collell. Però quan serà això? El
desenvolupament urbanístic
del Collell tot just comença

ara. Durant tot aquest procés
els pares i mares, i l’alumnat, han patit les conseqüències d’una gestió poc eficaç,
i sovint autista, dels diferents
governs municipals.
Un segon element d’incògnita és el nou institut. L’AMPA
i l’equip docent ja fa temps
que reclamen la previsió
d’un nou centre per no tornar a la massificació viscuda en els darrers anys. Si
no en teníem prou amb les
discrepàncies i la deficient
gestió a escala local, ara
des de Serveis Territorials
del departament d’Educació de la Generalitat sembla
que es dubta de la necessitat
d’aquest nou centre.
Un tercer tema del qual s’ha
parlat força són els cicles
formatius. Hi havia un acord

per desenvolupar el cicle
formatiu de flequer. Però ara
sembla que l’acord amb el
gremi s’ha posat difícil. Si
això és així, el que no podem fer és aturar-nos, que és
l’actitud que sembla tenir el
govern. Cada dia que passa, perdem oportunitats.
Fa poc temps ens vam trobar
també amb el rebombori de
l’adjudicació de l’escola
bressol municipal El Cargol
Treu Banya. Una altra incògnita que caldria solucionar.
Continuem pensant que si
l’educació dels més menuts
és una prioritat, la millor solució és la gestió directa de
les llar d’infants municipals.
En aquests moments de crisi econòmica, segur que la
formació d’adults prendrà
també un important prota-

gonisme. Reflexionar sobre
aquest tipus de formació és
un repte que també s’hauria
d’afrontar. El més calent, a
l’aigüera.
Des d’Esquerra creiem que
la millor forma per poder
afrontar i donar resposta a
aquestes i altres incògnites és
la unitat d’acció. Demanem
que el govern lideri amb urgència, eficàcia, diàleg i fermesa un pla d’actuació en
temes educatius. Els grups de
l’oposició hauríem de donar
suport al govern en aquesta
tasca. Els pares i mares, i els
professionals de l’educació,
també tenen molt a aportar
en aquest procés.
contacte

Tel.: 667 182 991
moravv@argentona.cat

No anàvem bé. Ara ja s’ha acabat.
pel mateix motiu: fer d’Argentona un poble millor.

Qui us escriu vol explicarvos una història, una història d’il·lusió perduda. El
Partit Popular d’Argentona
va aconseguir un regidor a
les eleccions municipals: jo
mateix.
La veritat és que veient la
situació de crispació que
s’havia viscut darrerament
al poble, va ser intenció del
Partit Popular escoltar a totes les forces polítiques, incloses aquelles més allunyades ideològicament de la
proposta popular perquè,
en definitiva, tots som aquí
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També vàrem considerar en
aquell moment, a l’inici del
mandat municipal, de donar un vot de confiança a
unes forces de govern que
representaven la voluntat
popular dels nostres veïns.
Per aquest motiu, des de
l’inici del mandat, el Partit
Popular ha tingut una visió
constructiva i confiada de
l’acció de govern. Allò del
vot de confiança.
En aquests moments, arribant a l’equador del mandat, és a dir, gairebé dos
anys després de les elec
cions i, per tant, de l’acció
de govern, us haig de confessar que estic decebut. La

veritat és que no comptava
estar absolutament d’acord
amb tot el que proposava
el govern municipal i, de
fet, el Partit Popular s’ha
oposat radicalment en
molts assumptes que crèiem, i seguim creient, que
no són beneficiosos per a
Argentona, però l’actuació
de l’equip de govern és dia
a dia pitjor.
Exemples com el cas del
contenciós-administratiu de
Vèrtix, el llarg incompliment
del pacte de govern i, per
tant, les accions incompletes que d’ell se’n deriven,
ens ha portat a plantar-nos.
S’ha acabat, s’ha acabat
el període de gràcia, s’ha
acabat la nostra actitud col·
laboradora.

Senyors de l’equip de govern, comptaran sempre
amb nosaltres quan de veritat defensin encertadament
els interessos d’Argentona,
si bé ja els anunciem que
el Partit Popular realitzarà
una oposició dura i, alhora, constructiva.

contacte

Dijous, de 18 h a 20 h
Tel.: 667 182 994

*

grups municipals

Després de més d’un any i
mig de govern, queda ben
clar el resultat al qual ens
ha portat l’equip de govern
actual (Tots & CiU) i tanmateix el seu tarannà.
Si ens referim a la gestió
duta a terme fins el dia
d’avui, ens trobem que la
gestió urbanística ha estat
rebutjada per la Generalitat una vegada i una altra, i a les urbanitzacions
ha augmentat la crispació
per la continuada manipulació per part del regidor
d´aquest equip de govern.

grups municipals

Garrulos al poder

Si ens fixem en la gestió
dels dos temes mes delicats
de l’actualitat, Can Doro i
el camí dels Vianants (Cal
Oriol), la situació no pot ser
més nefasta i perillosa per a
l’economia municipal. Si ens
referim a les xarxes informàtiques de l´Ajuntament,
a banda de la contractació
d’una persona sense titulació superior i amb un sou
supermilionari, no funciona
res: ni TV, ni radio, ni WI-FI,
ni clavegueram, ni res.
La resta de regidories, sense cap futur esperançador,
desitjant que els arribi qualsevol deixalla d’Hisenda
que els permeti penjar-se
alguna medalla de cara a
les properes eleccions. Però
Hisenda es troba més mal-

mesa que mai i, sense cobrir
les obligacions comptables
que a qualsevol empresa
se l’obliga a complir, doncs
ens trobem en el punt d’haver d’aprovar els pressupostos de l’any 2009, i encara
no tenim ni presentats els
comptes de l’any 2007, per
irregularitats.
Referent al tarannà, ens trobem amb el mateix 9 contra 8 amb un augment de
fosquedat, que ha portat
l’oposició (PSC, Entesa, PP i
AA) a haver de demanar els
llibres oficials de l’empresa
Argentona Projectes a través dels jutjats.
Davant de tot això, i per
ratificar el nostre enunciat,
vàrem sentir en un dels úl-

tims plens municipals els
següents comentaris per
part de l´actual equip de
govern:
- Alcalde (TxA): “És assabentador escorcollar la brossa
amb la meva dona”.
- Primer Tinent d’Alcalde
(CiU): “No entenc com podem estar al mes d’octubre
sense haver aprovat els
comptes de l’any 2007”.

contacte

Tel.: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

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 argentonacomunicacio@argentona.cat.
I recorda: màxim 1.700 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.
Redacció: Cristina Maynou. Correcció: Cristina Maynou. Fotografia: Míriam Agama, Assumpta Boba, Carolina Enrich,
Pep Padrós, Mia Puig i Carme Ruano, Club Crazy Jumpers Argentona. Comercial: Mercè Arjona. Disseny: Isidro Lara.
Maquetació: Carles Gómez. Impressió: Gràfiques Lloreda. Exemplars: 4.500 bimensuals.
Tel.: 93 756 06 24 – A/e: argentonacomunicacio@argentona.cat – www.argentonacomunicacio.cat
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Horari:
Matins de 9.30 h a 13.00 h
Tardes de 15.30 h a 19.00 h
Dissabtes de 9.00 h a 14.00 h

Tel.
93 797 45 49

C/Badalona, 16 local 2 - 08310 Argentona

Servicio y asistencia a domicilio
C&B
Zona Barcelonès, Maresme y Vallès
ASSOCIATS, S.L. Personal experimentado, titulado, aux. geriátrica, ﬁsioterapeuta
Carrer Doctor Samsó 13, 4º 2ª
Argentona
URGENCIAS
937972198
618107889
HORAS
620502897
E-mail: beigbederca@telefonica.net
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-Cuidados a la tercera edad (24 h)
-Preparación de comidas, compras...
-Acompañamientos, salidas, hospitales
-Higiene personal -Dependencias
-Limpieza del hogar y empresas
-Fiestas aniversario a domicilio

*

guia comercial
guia comercial

Estètica dental
Implants

truca’ns

93 797 25 98

Cirurgia maxilofacial
Ortodòncia integral

C/Barcelona, 22

08310 Argentona
ar.dental@hotmail.com
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres:
Matins de 10.00 h a 12.45 h
Tardes de 17.30 h a 20.00 h
(dilluns tarda tancat)

Presentant
aquest anunci

10%

de
descompte

en tots els
tractaments

Dissabtes i fora d’aquests horaris a convenir

VIDEOCLUB
-videoteca-

Pl. Catalunya, 34
Mataró
93 799 09 50
www.videokrater.com

guia comercial

guia comercial

RRERIA
U
X
A
L
Si vols menjar XURROS casolans i

XOCOLATA desfeta,
NO T'HO PERDIS!!

I si vols salats... tenim cornes, patates...
Obert tots els dissabtes, diumenges i festius
de 8 del matí a 1 del migdia.
T’esperem al C/Badalona,
al costat de la plaça dels Geganters. Argentona

Tel.: 93 756 14 48
Dilluns a divendres:
Matí: de 10 h a 13 h
Tarda: de 16 h a 19 h

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

Obertura
al públic

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

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

Dilluns a divendres
Matí
Tarda

Farmàcia Guillén

(amb recepta)

Farmàcia Sindreu

Dissabte

9.30 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

9.30 h a 13.30 h

9.00 h a 13.30 h

17 h a 20 h

Dilluns a divendres
Migdia
Vespre

Guàrdies

Matí

Dissabte:
Matí: de 10 h a 14 h
Tarda: de 16 h a 20 h

Diumenge:
Matí: de 10 h a 14 h
Tarda: tancat

Tarda

Matí

Tancat

Tancat

Diumenge

17 h a 20 h

11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

9.30 h a 13.30 h

17 h a 20 h

11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

Migdia

Dissabte

Vespre

Tarda
Tancat

Tancat

Tancat

Diumenge
Migdia, tarda i vespre

13.30 h a 17 h

20 h a 22 h

13.30 h a 17 h

20 h a 22 h

13.30 h a 22 h

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h

20 h a 22 h

13.30 h a 17 h

20 h a 22 h

13.30 h a 22 h

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

(si està de guàrdia)

Farmàcia 24 hores més propera: Farmàcia Colldeforn; Ronda O’Donnell, 13; 08303 Mataró; telèfon 93 757 92 93.

*

informació d’interès
informació d’interès

cal endari fiscal 2009

Concepte

Data inici volunt.

Data final volunt.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

02/02/2009

02/04/2009

Taxa per entrada de vehicles - guals

03/04/2009

04/06/2009

Preu públic servei manteniment franges protecció
contra incendis forestals a les urbanitzacions
Impost Béns Immobles característiques especials

03/04/2009

04/06/2009

03/04/2009

04/06/2009

03/08/2009

05/10/2009
01/09/2009
01/12/2009

04/09/2009

05/11/2009
01/07/2009
02/11/2009

04/09/2009

05/11/2009
01/07/2009
02/11/2009

Impost sobre béns immobles urbans
No domiciliats
Domiciliats, 1a fracció
Domiciliats, 2a fracció
Taxa per recollida d’escombraries
No domiciliats
Domiciliats, 1a fracció
Domiciliats, 2a fracció
Taxa per recollida d’escombraries comercials
No domiciliats
Domiciliats, 1a fracció
Domiciliats, 2a fracció
Taxa per recollida d’escombraries industrials
No domiciliats
Domiciliats, 1a fracció
Domiciliats, 2a fracció
Impost sobre béns immobles rústics

04/09/2009

Impost sobre béns immobles rústics - construïts

04/09/2009

05/11/2009

Impost sobre Activitats Econòmiques

04/09/2009

05/11/2009

04/09/2009

L’Ajuntament

Bústia del consumidor

L’Alcalde i els regidors

Ajuntament d’Argentona
C/ Gran, 61 (SEMPRE)
De 9.30 a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00

Alcaldia, administració general, comunicació i governació.

Ferran Armengol

1r tinent d’alcalde, Serveis Personals,
Mobilitat, Esports, Cultura i Patrimoni.

Deixalleria

Xavier Collet

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

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

Parròquia de Sant Julià

Assumpta Boba

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

5è tinent d’alcalde, Serveis generals,
Recursos Econòmics i Recursos
Humans.
Xarxes i Noves tecnologies, Sostenibilitat i Participació.

Enric Ureña

Educació, Benestar Social i Sanitat.

Miquel Mendoza

Promoció Econòmica.

Per demanar hora per entrevistarse amb els regidors o tècnics
telefoneu al 93 797 49 00

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

Jutjat de Pau
Tel. 93 797 17 03
Dill. a div. de 9 a 14.30 h
Entrevistes amb el jutge: dimarts
i divendres de 12 a 13.30 h.

ABS Argentona
Joan Fuster, 1
Tel. 93 756 10 92 i
93 756 11 38

Cada dilluns,
prèvia trucada al

93 790 55 60
T e l èf o n s
d ’ i n terè s
Ajuntament

93 797 49 00

Policia Local

05/11/2009
01/07/2009
02/11/2009
05/11/2009

Pep Masó

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
I ELECTRODOMÈSTICS

Atenció continuada
Nits (21 - 8 h), caps de setmana
i festius.
Els dies laborables al CAP d’Argentona, (telèfon 93 756 10 92)
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 00.00 h.
Per fer consultes telefòniques o
demanar un domicili urgent trucar
al mateix número.

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 primària

Serveis socials d’atenció
primària:
C/ 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
C/ Enric Granados, 5.
Centre Obert L’Esquirol:
Av. del Mediterrani, s/n. Sant Miquel del Cros. Tel. 93 757 00 86

93 797 13 13

Taxis

93 799 14 14

Creu Roja Argentona

93 797 16 56

Ambulància

93 757 88 88

Ambulància Creu
Roja Maresme (24 h)

904 100 318

FECSA-ENDESA

900 770 077

Oficina de Correus

93 756 12 17

Aigües d’Argentona

93 797 06 03

Gas Natural

900 760 760

C. I. St. Miquel del
Cros

93 757 51 88

Institut

93 797 46 10

C. P. Cros

93 799 39 51

C. P. B. de Riudemeia

93 797 09 56

C. P. Francesc Burniol

93 797 16 01

CEIP Les Fonts

93 756 17 13

Museu del Càntir

93 797 21 52

Biblioteca

93 797 12 15

Assessorament
Jurídic per a Dones

93 797 49 00
extensió 600

C/Barcelona, 24 baixos
08310 Argentona

Tel. 627 962 500

Reparació de calçat
Esmolem ganivets i tisores
Duplicat de comandaments a distància
Arranjament en botes d’hípica
Especialitat en plantilles per a esportistes d’elit
Reparació de peces de roba
Vores a mà, a máquina i pedaços
Modificar peces de roba
Venda de bastons i paraigües
Canvi de panys i bombins de portes

SI TÉ DUBTES, CONSULTI’NS
Tenyim tot tipus de peces de roba i calçat de pell
Disposem d’una àmplia gamma de productes
per al seu calçat i altres articles

Trobaràs tot el necessari per no
agafar refredats.
Prenent: equinacea, pròpolis, gelea
reial...
I a més, com sempre, molta varietat
en alimentació, tes a granel, herbes
i molt més.

PROMOCIONS – COMPRAVENDA - HIPOTEQUES
LLOGUERS I ADMINISTRACIÓ
GESTIÓ I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI
TRAMITACIÓ I RENOVACIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT
TAXACIONS PER HERÈNCIES, SEPARACIONS, JUDICIALS...
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Ajuts legals per superar la crisi econòmica
de l’empresa (I): l’acomiadament objectiu
Davant la crisi econòmica de
la nostra empresa, totes les
idees i ajuts són pocs, però no
podem perdre el temps quan
el nostre projecte empresarial, aquell pel qual tant hem
treballat perilla.
Amb l’article d’avui s’enceta
una sèrie on es vol tractar el
problema de la crisi de l’empresa i els ajuts legals existents per a superar-la. S’inicia aquesta sèrie amb
l’acomiadament objectiu.
L’acomiadament objectiu rep aquest nom perquè
només es pot produir si es donen un conjunt de
circumstàncies que han d’ ésser objectivament contrastades com són la crisi econòmica de l’empresa
o la necessitat de reorganitzar la mateixa. Aquestes dues circumstàncies no deixen de ser les dues
cares d’una mateixa moneda ja que ambdues manifesten la necessitat de l’empresari d’adoptar una
sèrie de mesures que l’ajudin a permetre la continuïtat del projecte. Moltes vegades el més important
no és saber quines mesures cal adoptar davant
d’una crisi empresarial sinó saber quan n’estem al
davant, quan la nostra activitat econòmica entra en
una situació de recessió. Detectar aquesta situació a
temps és fonamental per poder-se’n sortir amb èxit.
Quan abans s ‘apliquin les solucions necessàries
per superar la crisi, amb més seguretat i rapidesa es
deseixirà d’aquesta.
L’acomiadament objectiu és l’extinció autoritzada
legalment d’un lloc de treball i que, com s’ha dit
anteriorment es produeix quan existeix un situació
de crisi econòmica empresarial o bé per la necessitat de reorganitzar l’empresa. Si es dóna alguna
d’aquestes circumstàncies, es podrà amortitzar un
lloc de treball pagant únicament 20 dies per any
amb un màxim de dotze mensualitats. Ara bé, si es
tracta d’empreses de menys de 25 treballadors, es
podrà recuperar el 40% de la indemnització pagada
sol·licitant-la al Fons de garantia Salarial (FOGASA).
Amb l’acomiadament objectiu existeix una forma
econòmica per extingir la relació laboral, però cal

tenir en compte que aquesta mesura dràstica, en
tant que permet extingir la relació laboral quan el
nostre sistema jurídico-econòmic està enfocat per
al manteniment dels llocs de feina, ha de respondre a un veritable situació de crisi empresarial i a
una mesura incardinada dins d’un pla de viabilitat de
l’empresa. És a dir, l’estalvi evident que provoca l’extinció d’un lloc de treball si aquesta no va acompanyada d’altres mesures que coadjuvin la superació
de la crisi econòmica, no serà acceptada com una
extinció del lloc de treball autoritzada, sinó que serà
considerada com un acomiadament improcedent
que meritarà una indemnització de 45 dies per any
amb un màxim de 42 mensualitats. Per tant, l’acomiadament objectiu, per considerar-lo com a tal, ha de
poder provar la situació de crisi econòmica de l’empresa o la necessitat de la seva reorganització i que
la mesura de l’extinció contractual vagi acompanyada d’altres mesures que ajudin l’empresa a sortir-se
de la difícil situació en la que es troba.
Fins aquí la qüestió de fons, però és molt important no deixar les qüestions formals. Aquest acomiadament necessàriament ha d’ésser comunicat
per escrit al treballador, amb un termini de preavís
de 30 dies i amb el dret de concedir-li una nova
llicència de sis hores setmanals, sense pèrdua
de la seva retribució amb la finalitat de cercar una
nova feina. En cas de no ser concedida l’esmentada llicència, aquesta haurà de ser substituïda
per salari. L’escrit d’acomiadament haurà d’indicar
quina és la causa objectiva i posar a disposició del
treballador l’indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de dotze mensualitats, sota
pena de considerar nul l’acomiadament i obligar
de nou a reincorporar el treballador pagant-li els
salaris meritats des de la data d’acomiadament.
Podria passar, no obstant que l’empresa, a causa de la difícil situació econòmica que travessa,
no tingués en aquell moment liquiditat suficient
per poder suficient per poder pagar el treballador immediatament a la comunicació de l’acomiadament. En aquest supòsit, la jurisprudència ha
acceptat que a la carta d’acomiadament s’informi
d’aquesta circumstància i es lliuri un certificat bancari dels comptes de l’empresa on es reflecteixi
que no té diners en aquell moment.

