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editorial

Aquesta edició del Cap de Creus ve acompanyada d’un
període de restriccions pressupostàries que afecten, i
es preveu que afectin durant un temps no determinat,
l’economia global. Al butlletí, també li ha tocat ajustarse el cinturó i la periodicitat passa a ser trimestral, en
lloc de bimestral. No obstant això, la qualitat de la
informació no en quedarà afectada: la qualitat no està
renyida amb la crisi!

Sota aquesta premisa, en aquest número, us oferim un
recull extens de l’actualitat argentonina. D’una banda,
us exposem les principals idees de la sessió de debat
sobre el Pla Local d’Habitatge (PLH), que haurà de definir el model d’habitatge que necessitarà desenvolupar
Argentona durant els propers anys. De l’altra banda,
resumim els objectius de les colònies controlades de
gats que permetran endreçar aquests animals que ara
viuen en diverses àrees del municipi i que, en molts
casos, molesten els veïns i embruten els carrers.

editorial

de la XXIa Final de Lliga Catalana Sènior de Futbol
Americà, enmig d’un ampli desplegament de mitjans
de comunicació que preparen un reportatge sobre la
promoció d’aquest esport a Catalunya. És la primera
vegada que una final d’aquestes característiques es
juga a Argentona, i l’equip fa una crida als argentonins i argentonines perquè tothom s’afegeixi a la festa,
en gaudeixi i, de passada, els doni suport. Des d’aquí,
desitgem molta sort a l’equip local!
Les Jornades de Cooperació Empresarial Getting Contacts i la segona part del reportatge sobre els gegants,
nans i capgrossos de la Vila centren bona part de
l’atenció d’aquest número. Igual d’interessants són les
seccions habituals de Cartes dels Lectors, Coses de la
Vila i La Masia.
Benvinguts al Cap de Creus 98.

L’esport argentoní és un altre dels protagonistes
d’aquesta edició, ja que està d’enhorabona. El proper
diumenge, dia 29 de març, l’equip de futbol americà Argentona BOCS disputarà, en camp propi, el títol
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Carta de l’Alcalde

Una oportunitat!

Pep Masó Nogueras
Alcalde d’Argentona
Les obres de reurbanització
del carrer Gran, plaça de
Vendre i carrer de Torres i
Bages posaran el punt final
a una proposta continuada
per part de molts dels grups
polítics que han tingut representació a l’Ajuntament d’Argentona els darrers 30 anys,
des dels primers ajuntaments
democràtics.
Amb aquesta important modificació en la imatge del carrer, s’obtindrà un espai més

transitable per a les persones,
s’eliminarà la barrera de les
voreres i quedarà tota la secció del carrer al mateix nivell,
sense entrebancs, en sacrifici,
és evident, del trànsit rodat.
Els cotxes que hagin de
treballar en aquesta zona
tindran accés lliure, i tots
aquells vehicles que només
utilitzin el carrer Gran com
a pas per arribar a altres
indrets de la Vila disposaran de vies alternatives.
L’objectiu és aconseguir que
l’eix carrer Gran – plaça de
l’Església sigui un espai pensat per a les persones, per
poder-hi transitar còmodament a l’hora de comprar,
o simplement per estar-s’hi i
passejar-s’hi.
Aquesta important proposta

municipal ha provocat reaccions diverses, entre les
quals les que deien que,
atesa l’actual crisi econòmica que vivim, no ens trobem
davant del millor moment
per realitzar aquesta obra.
Precisament l’especial situació econòmica del país ha
estat l’aspecte determinant
perquè el govern central decidís fer un esforç inversor
en els municipis, amb el desig de crear llocs de treball
i de donar una empenta als
grans projectes de poble.
Ara, doncs, és el moment!
Ara és el moment d’implicarnos-hi tots: govern, veïns, comerciants, ciutadania, perquè
aquesta gran obra que comportarà un canvi de fesomia
importantíssim per a Argen-

tona es correspongui amb la
necessitat de tots plegats, contribuint de manera essencial a
dotar Argentona dels serveis
que necessita, ja siguin comercials, de lleure, culturals, etc.
Felicito la iniciativa del sector comercial i la dels veïns
per la ferma intervenció encaminada a aconseguir el
millor resultat en l’execució
d’aquestes obres, treballant
conjuntament per assolir el
mínim impacte possible i
en el termini més curt. Amb
aquesta intervenció, s’entreveu necessària una gran
aposta del comerç en el
servei a la ciutadania, amb
millor oferta i amb més servei, imprescindible perquè
Argentona sigui un poble de
primer nivell.

cartes dels lectors
cartes
dels lectors

Recull de documentació sobre
la Garrinada i d’altres festes
populars d’Argentona

La pretensió és recollir dades i documentació històrica per
configurar un fons del patrimoni festiu d’Argentona amb el
qual elaborar, entre d’altres coses, un documental audiovisual sobre aquestes manifestacions culturals que formen
part del passat, el present i el futur de la nostra Vila.

Amb motiu dels 10 anys de la Garrinada, s’està duent a
terme una recerca etnològica i històrica sobre aquesta i
d’altres festes populars d’Argentona, com són les festes
populars dels carrers, el Carnaval, saraus promoguts per
diverses agrupacions locals com la Penya del Llanto o el
Col·lectiu Triquinosi, les 12 Hores Contra el Racisme i la Xenofòbia, les festes organitzades per l’Associació de Veïns
al carrer Gran els anys 70, els elements de patrimoni festiu
creats per l’Associació Amics d’Argentona, l’Aplec de Sant
Jaume de Traià, les protestes per dignificar la Festa Major
que protagonitzaren els Amics de Sant Domingo, etc.

Si disposeu de qualsevol tipus de document –fotografies,
cartells, retalls de premsa, programes de mà, enregistraments sonors, vídeos...– o informació relativa a alguna
d’aquestes festes, us agrairem que us poseu en contacte
amb nosaltres. La vostra col·laboració és indispensable
per tirar endavant aquest projecte. Moltes gràcies.
Contacte:
Jordi Alsina, telèfon 651 678 956
Martí Marfà, telèfon 679 38 38 91
A/e: festesargentona@gmail.com

Vols col·laborar Envia el teu text o fotografia a Ràdio Argentona
amb nosaltres? o a argentonacomunicacio@argentona.cat
Recorda: màxim 1.700 caràcters.
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L’equitació terapèutica
Sempre he sentit una sensibilitat especial cap a aquelles
persones que tenen algun tipus de discapacitat. Vaig prendre consciència de les barreres que han d’afrontar les persones amb minusvalidesa a la universitat, on compartia
aula amb un noi amb paràlisi cerebral. Arran d’aquesta
experiència, vaig decidir fer-me voluntària d’equitació terapèutica amb EQUITE, una associació que busca millorar la qualitat de vida de persones amb diferents tipus de
discapacitats.
L’equitació terapèutica és beneficiosa per a persones
afectades de seqüeles d’origen neurològic com paràlisi
cerebral, hemiplègia, traumatismes cranioencefàlics, malalties neurodegeneratives, etc. També per a nens i joves
amb necessitats educatives especials, amb alteracions en
l’aprenentatge, conductuals, relacionals, etc.
L’equitació terapèutica fa interactuar dos éssers vius: el cavall i el genet. Aquesta relació permet realitzar tota una
sèrie d’exercicis de forma amena, i establir una relació que
ajuda a socialitzar persones amb problemes conductuals.
En totes les sessions calen tres persones, com a mínim: el
fisioterapeuta, la persona que sosté i dirigeix el cavall, i la
coterapeuta. També hi participa una psicòloga que permet
fer un seguiment més exhaustiu de l’evolució del pacient, i
els voluntaris que, necessàriament, hauran de ser persones
a qui agradin els animals i amb vocació de servei.

Carta a la regidoria de Festes
Som un grup de vilatans i balladors que ens adrecem a la
regidoria de Festes per mostrar la nostra disconformitat,
perquè creiem que ens han discriminat per la Festa Major
de Sant Julià, ja que aquest any no hem pogut gaudir del
tradicional ball de Festa Major.
Sabem que les coses estan difícils, no exigim pas una
gran orquestra, ens conformem amb menys. Diem que ens
sentim discriminats perquè el ball és un dels pocs actes on
es fa pagar l’entrada. Tot i això, no només ens han rebai-

L’equitació terapèutica no fa miracles però ajuda a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones: és un mecanisme més que, depenent de l’afecció, haurà d’anar
acompanyat d’altres accions i, sobretot, del recolzament
de la família.
En la meva opinió, es tracta d’un col·lectiu oblidat al qual
no es presta l’atenció deguda. Us animo a acostar-vos-hi:
són un col·lectiu impressionant, del qual s’aprèn molt, que
t’ensenya cada dia a veure les coses des d’un punt de vista diferent, lluny de l’egoïsme que ens fa queixar de coses
que, al cap i a fi, tampoc no són tant importants. Visiteu
http://www.equitacionterapeutica.com.

n

Mireia Gómez

xat el cost, sinó que han suprimit el ball. Pensem que això
no es pot permetre. On heu vist una Festa Major sense el
tradicional ball? Nosaltres, enlloc! I també li ha tocat a
les sardanes que, en aquest cas, s’han hagut de fer amb
música enllaunada.
Esperem que l’any que ve la regidoria s’ho plantegi i puguem gaudir d’una nit de festa amb la gent del poble.
Moltes gràcies.

n

 osa Comas, Pepi Martí, Maria Soler, Dolors Cerdán, i
R
molts més
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La Sra. Tarruella
Ens deixava el dia 15 de desembre, a l’edat de 96 anys.
De 1941 a 1978 va exercir de mestra a l’escola Burniol, o
sigui 37 anys dedicats a formar persones del nostre poble,
no només amb la pissarra i el “dictado”, que dèiem en aquell
temps, sinó que posava tot l’esforç perquè els alumnes, quan
acabessin els estudis i s’integressin a la societat, es poguessin
desenvolupar amb tots els coneixements que comporta entrar
en el món del treball. Persona lliurada totalment a l’ensenyament, abans de venir a Argentona havia exercit de mestra, un

parell d’anys, a Dosrius, poble distant de la nostra població
uns 6 km. En aquell temps, feia a peu el camí d’anada i tornada. Sols aquest detall de la seva vida ja deixa ben palesa
la seva vocació a l’ensenyament. Centenars de noies de la
nostra població passaren pel col·legi amb la Sra. Tarruella.
Encara recorden aquella manera d’exercir l’autoritat, i com
estimava la disciplina a classe, sempre amb seny i ganes que
l’alumna en sortís ben formada. Vull deixar-ne un record en
aquest butlletí municipal i així quedarà constància del treball
de l’esmentada mestra en el nostre poble.

n

Jaume Arenas

El Centre Infantil l’Esquirol rep
una visita d’alta saviesa
El Centre Infantil l’Esquirol és un espai on es realitza una
tasca educativa fora de l’horari escolar amb nens i nenes
d’entre 4 i 12 anys. Al centre es treballa amb objectius individualitzats i grupals, el reforç escolar, la socialització i el desenvolupament integral dels infants. El centre està situat a les
antigues escoles del Cros i obre les seves portes de dilluns a
divendres, de 17 h a 19.30 h. En arribar, berenem i després
d’omplir la panxa i recuperar forces, ja estem preparats per
fer les activitats que toquin: deures, esports, informàtica, sortides, cuina, manualitats i jocs molt divertits. Aquests últims
dies, hem rebut la visita d’un gran savi indi. Es diu Gran Manitú i està amoïnat per com els homes i dones estem tractant
la naturalesa. A nosaltres també ens preocupa la naturalesa:
ens preocupem per tots els animals malalts i abandonats –fa
poc vàrem visitar el Centre de Recuperació d’Animals Marins
(CRAM) i la protectora de Mataró– i reciclem cada dia una
mica millor. Com que el Gran Manitú ha vist que ens agrada
la natura, ens vol transmetre coses que ja sabien els indis i
que darrerament hem oblidat. Per això estem fent unes cabanyes índies al pati del centre amb canyes i materials naturals.
Quan tinguem el campament preparat i cada grup tingui

L’Aula d’Escriptura Literària
Ara fa tres anys, amb el suport de la regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament d’Argentona, ens animàvem a portar a terme
un primer curs d’escriptura literària. Què s’hi fa o què es pot
aprendre a fer en una aula d’escriptura? Es pot ensenyar la
professió d’escriure? D’entrada, les persones que s’hi inscriuen ja tenen o mantenen una bona relació amb la literatura.
Qui més qui menys, tots els participants creuen en la paraula
com a mitjà de creació artística. Deixant de banda el talent
innat i la facilitat de cadascú, l’’ofici’ d’escriure s’aconsegueix a través de les diferents activitats que duem a terme,
totes encaminades a vèncer la por al full en blanc i a conèixer les diferents tècniques d’escriptura literària. Per escriure
cal disciplina: el bloqueig a la por al blanc tan sols es cura a
través de la mateixa escriptura. Qualsevol escrit, fins i tot els
nascuts directament de la magnànima font d’inspiració, s’ha
de deixar refredar uns dies per tornar-lo a llegir i després,
sense cap mena d’excusa, reescriure’l. La mandra no ens
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nom, tipi i dansa celebrarem una gran festa índia. Els educadors ens han dit que farem plats típics indis i que farem un
tòtem per posar al mig del campament. Segur que durant tot
aquest temps el Gran Manitú es tornarà a posar en contacte
amb nosaltres i ens proposarà reptes d’allò més interessants.
Per cert, a l’Esquirol també tenim una revista que fem entre
tots i que encara és més jove que nosaltres. Si la voleu llegir,
en trobareu alguns exemplars al mateix centre –que podreu
adquirir al mòdic preu de 0 € (periodisme low-cost). Així, de
passada, us ensenyarem el nostre campament. Hau!
Els Arbres que Creixen
Tribu índia del Centre Infantil l’Esquirol

n

pot fer perdre la por a un bon text. El text és comparable
a un diamant en brut, que anirem polint poc a poc i sense pressa, fins aconseguir tota lluentor i perfecció que li és
pròpia. El curs s’inicia el setembre i acaba el juny. Durant
nou mesos, ens trobem de 9.30 h a 12 h, al Casal d’Avis, i
treballem amb les diferents tècniques d’escriptura, coneixem
els diferents tipus de narradors, la importància dels ritmes,
el rellotge que marca el temps de les obres, els sumaris i les
escenes, la creació dels personatges, etc. Nou mesos que
la pràctica no abandona la teoria, que llegim fragments
d’obres cabdals de la literatura i, sobretot, nou mesos per
CREAR. Repetint l’experiència de l’any passat, i coincidint
amb els actes de Sant Jordi, tornem a organitzar una lectura
dramatitzada de textos, on cada participant llegirà la seva
pròpia creació (en majúscula). Us esperem el proper dimecres, dia 22 d’abril, a les 20 h, al saló de Pedra per admirar
Més paraules. Textos i pretextos.

n

 aria Planas
M
Professora d’escriptura literària

actualitat
ACtUAlItAt

l’eSPAI de lA

PolICIA loCAl

lA ColUMnA del deFenSoR

el servei d’abastament
d’aigua potable
L’abastament d’aigua potable és un servei públic de titularitat municipal que gestiona la societat privada municipal Aigües d’Argentona, SA, en interès de tots els
usuaris. Aquesta empresa és la responsable d’obtenir
els cabals necessaris per proporcionar el subministrament als usuaris abonats mitjançant els elements materials vinculats al servei (canonades, elements d’impulsió,
xarxa de distribució, dipòsits, etc.).
L’empresa té l’obligació principal de prestar el servei
a qui li ho demani i de mantenir les instal·lacions en
condicions de servir. De forma correlativa, l’abonat té
l’obligació principal de pagar les factures de subministrament d’aigua d’acord amb les tarifes i condicions
reglamentàries aprovades i que es troben publicades i
han estat prèviament aprovades i acceptades per l’Ajuntament. En principi, i independentment de criteris addicionals de repercussió, les tarifes haurien de permetre
autofinançar l’empresa i mantenir l’equilibri econòmic.
En l’ús d’aquest servei, bé sigui en la gestió ordinària, bé
sigui en la situació extraordinària d’una alta, baixa o modificació del subministrament o alguna de les seves condicions, ens podem trobar com a usuaris consumidors davant
d’algun conflicte o discrepància amb l’empresa gestora.
Cal tenir present que el servei d’abastament d’aigua potable, al marge d’estar subjecte a totes les normes generals, disposa d’un reglament específic que contempla la
possibilitat de consultar totes les qüestions derivades de
la prestació del servei i del funcionament del subministrament. Un cop feta la consulta, l’empresa té l’obligació
d’informar i respondre totes les consultes en el termini
d’un mes. No obstant això, si en lloc d’una consulta
creiem tenir motius per formular una reclamació, haurem
de dirigir-la igualment a l’empresa, de forma verbal o,
més recomanable, de forma escrita, i hauríem de rebre
resposta en un sentit o altre en el termini d’un mes. La
desestimació o la manca de resposta en el termini d’un
mes dóna dret a traslladar la reclamació a un recurs que
es formularà davant l’Alcalde.

n

Quim mustarós
Defensor del Vilatà/ana d’Argentona

els ciclomotors hauran
de passar la ItV
La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) ja és obligatòria pels
ciclomotors, és a dir, motocicletes de fins a 50 cc, amb
més de tres anys. La Policia Local d’Argentona reforçarà
el control perquè s’acompleixi la normativa. La conselleria
d’Innovació, Universitats i Empresa ha programat un calendari, que va arrencar el mes de febrer d’enguany, per
donar compliment a les normatives estatal de 2006 i autonòmica de 2007, que en determinen l’obligatorietat. Els
primers ciclomotors que hauran de passar l’examen són els
matriculats entre l’1 de gener de 2003 i el 20 de febrer de
2006. L’ordre a seguir anirà d’acord amb el número final
de la placa de matrícula: si acaba en 0 o en 1, tenen tot el
mes de febrer per fer-ho; en 2 o en 3, el mes de març; en 4
o en 5, el mes d’abril; en 6 o en 7, el mes de maig; etc. La
periodicitat serà bianual. Podeu ampliar aquesta informació consultant la pàgina web www.gencat.cat/itv.
A tota Catalunya hi ha al voltant de 350.000 ciclomotors:
a la ciutat de Barcelona n’hi ha uns 90.000, i a vila d’Argentona en tenim 580, d’un parc total de gairebé 9.000
vehicles. La previsió és que durant aquest any 2009 se sotmetin a revisió uns 90.000 ciclomotors i que durant l’any
2010 ho facin 150.000 més. Catalunya disposa d’una
xarxa fixa de 44 estacions d’ITV; la més propera, la trobem al polígon industrial del Cros. La tarifa de revisió serà
de 16,40 €. Els controls se centraran en diversos aspectes, entre els quals destaquen la comprovació del possible
trucatge que permet augmentar la velocitat del ciclomotor,
i la comprovació del tub d’escapament, ja que canviar-lo
per variar el soroll i fer-lo més potent comporta infringir la
llei i, a la vegada, més emissions de gasos.
L’Ajuntament d’Argentona, mitjançant la Policia Local, va
posar en marxa l’estiu passat una campanya de control
de sorolls de vehicles a motor, especialment motocicletes i
ciclomotors, sota el lema ATURA’T! Para l’orella. Ara, en coordinació amb la ITV d’Argentona, i amb l’objectiu d’aconseguir que es faci un ús responsable d’aquests vehicles, es
continuarà la campanya mitjançant el repartiment de tríptics
i l’assessorament per a tots els que vulguin col·laborar en
aquest procés de convivència. Tanmateix, se sancionarà a
tothom qui no circuli de forma reglamentària.

n

Pere Anglada i Canal
Inspector Cap de la Policia Local
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Primer pas en el procés d’elaboració
del Pla Local d’Habitatge
El passat dijous, dia 29 de gener, una seixantena de persones va assistir a una sessió de debat ciutadà
sobre la situació de l’habitatge al municipi. Aquest debat s’emmarca dins el procés d’elaboració del Pla
Local d’Habitatge que l’Ajuntament d’Argentona està impulsant per consensuar un document que ha de
guiar la política l’habitatge durant els propers sis anys.
Des del mes de setembre
de 2008, l’Ajuntament
d’Argentona, en col·la
boració amb la Diputació
de Barcelona, està immers
en la redacció del Pla Local d’Habitatge, que ha
de permetre establir les
prioritats i les actuacions a
realitzar en relació a l’habitatge a Argentona. Aquest
Pla resultarà imprescindible
per optar a ajudes i subvencions de la Generalitat de
Catalunya.
L’elaboració d’aquest projecte necessàriament ha
de passar per diverses fases, doncs és evident que,
per concretar accions de
cara al futur, primer cal
conèixer quines són les necessitats reals en relació a
l’habitatge i les principals
problemàtiques.
Ara per ara, el Pla Local
d’Habitatge es troba en un
primer moment d’anàlisi
de la realitat habitacional
del municipi: un treball que
s’està elaborant des de la
perspectiva més tècnica,
amb estudis i treballs estadístics, però també tenint
en compte l’opinió de la
ciutadania.
Els treballs tècnics han posat de manifest diverses
idees, quatre de les quals
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es podrien considerar més
rellevants:
Es

detecta un desajust
entre l’habitatge que s’ofe
reix i el que es demana en
termes de preus, superfície
i règim de propietat.
Coincideix que al nucli urbà
és on més habitatge s’ofereix i també on més se’n
demana. Els preus són superiors a l’import que s’està
disposat a pagar, tant en règim de compra com de lloguer. La tipologia de l’ofer-

ta i de la demanda és molt
diferent: s’ofereixen moltes
cases però és demanen més
pisos. El règim d’habitatge
més buscat és el de lloguer,
però se’n demana més que
no s’ofereix.
Es

treballa amb la hipò
tesi que la població d’Ar
gentona passarà d’11.604
habitants l’any 2008 a
12.594 habitants l’any
2014 (en total 990 perso
nes que necessitaran una
mitjana de 487 habitatges
més, d’avui al 2014).

El perfil tipus de qui busca
un habitatge en qualsevol
règim a Argentona és una
parella d’entre 25 i 39
anys, nascuda a l’estat espanyol, procedent del municipi o, en segona instància,
de Mataró. La dimensió
mitjana de la família és de
2,56 membres i, de mitjana, disposa d’uns 2.150 €
de renda familiar mensual.
Es preveu que la major part
d’aquestes noves llars necessitaran un habitatge de
lloguer.

*

urbanisme

Es

preveu que gairebé 6
de cada 10 noves llars, és a
dir, 289, no podran accedir
a un habitatge del mercat
lliure en les condicions ac
tuals, ni en règim de com
pra ni de lloguer.
Entre aquestes noves llars,
s’hi troben joves que volen
emancipar-se, en la meitat
dels casos descrits i, en menor percentatge, persones
que han patit un procés de
separació o divorci, que
disposen de rendes baixes,
i gent gran amb necessitats
específiques.

No

es detecten problemes
importants d’habitatge buit,
infrahabitatge o sobreocupa
ció. S’aprecia, però, que cal
millorar l’accessibilitat dels
habitatges d’Argentona.

19 de cada 20 edificis del
parc del municipi es troben
en bon estat de conservació. No hi ha una quantitat important d’habitatges
buits ni sobreocupats. La
quantitat d’habitatge accessible a Argentona és
comparativament menor
que a la província de Barcelona. El nombre d’edificis de més de tres plantes
provistos d’ascensor és inferior a Argentona que la
mitjana de la província de
Barcelona.
El debat ciutadà
En el decurs de la sessió de
debat, els participants van
poder manifestar les seves
percepcions en relació a
la situació de l’habitatge
i contrastar les dades que
diuen els estudis tècnics.

Diversos assistents van manifestar el desacord amb la
projecció de la població:
consideren que se superaran els 12.594 habitants
l’any 2014, i que el percentatge de vilatans joves
serà inferior al que determina l’estudi.
Un altre punt de controvèrsia rau en l’infrahabitatge i
l’habitatge buit. Segons les
dades de l’estudi, aquest
aspecte no era significatiu
i, en canvi, la percepció
general és que es tracta
d’un problema molt greu al
municipi.
Actualment, s’està elaborant l’informe de resultats
que recollirà les aporta
cions dels participants a la
sessió, i que es posarà en

NOVA COL·LECCIÓ PRIMAVERA-ESTIU

7,95 €

urbanisme

comú amb tot l’equip que
treballa en l’elaboració del
Pla Local d’Habitatge.
Properament,
s’iniciarà
la segona fase d’aquest
projecte que haurà de
concretar les actuacions a
desenvolupar i que també
comptarà amb la participació de la ciutadania.
No obstant això, abans
de poder afinar aquestes
propostes, cal treballar un
aspecte imprescindible que
consisteix a actualitzar el
planejament del municipi
a través del Pla d’Ordenació Urbana Municipal
(POUM). Serà aquest nou
planejament urbanístic el
que determinarà el començament de la segona fase
d’elaboració del Pla Local
d’Habitatge.

15,95 €

Samarretes des de 3,95 `
Pantalons des de 9,95 `
Conjunts des de 10,50 `
i moltes ofertes més a la botiga
MODA BANY
ROBA DE NENS I NENES (TALLES 0-16)
ROBA INTERIOR
ROBA DE LA LLAR
MERCERIA

OFERTA

10% dte.
de l’1 d’abril a
l’1 de maig
per una compra
superior
a 10 `

Plaça Nova, 8 - Argentona
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La festa del reciclatge omple la
plaça Nova de gom a gom
El passat diumenge, dia 8 de febrer, al matí, la plaça Nova va ser l’escenari de la festa del reciclatge,
organitzada per les regidories de Sostenibilitat i de Participació Ciutadana.
La festa, que s’emmarca
va en el procés participatiu
de la Taxa Justa, va reunir
prop de 80 famílies que van
prendre part en una gimcana amb proves enfocades
a conscienciar grans i petits
de la importància que té reduir, reciclar i reutilitzar els
residus.
Precisament les anomenades
3R, reduir, reciclar i reutilitzar
els residus, van ser l’eix conductor de les activitats de la
diada festiva. Entre d’altres
jocs, es va ensenyar com
crear diversos objectes nous
a partir de residus, com ara
una bitlletera a partir d’un
bric de llet. El punt informatiu

va proporcionar informació
diversa sobre com gestionar
millor els residus domèstics,
quins materials es poden
comprar que siguin menys
contaminants, quins trucs casolans hi ha per reduir el vo
lum de les escombraries que
genera cada unitat familiar,
etc. La presència de José Luis
Gallego, col·laborador habitual del programa Els matins,
de TV3, que presentava el
seu llibre I això, on va? Guia
pràctica del reciclatge, va
ser un punt d’atracció més.
Entre tots els participants, es
van sortejar bosses compostables, carmanyoles, cubells
de reciclatge, un compostador i molts altres objectes.

Sens dubte, la festa no hauria estat possible sense la
implicació i l’entusiasme de
tots els que hi van col·labo
rar: Creu Roja, Agència Catalana de Residus, diverses
regidories del Consistori i,

evidentment, grans i petits
que hi van participar.
Més participació
Amb posterioritat a la festa, i
seguint el procés participatiu
de la Taxa Justa, els dies 25
de febrer i 2 de març van tenir lloc les darreres sessions
de debat obert sobre aquest
nou sistema de pagament
per generació, per a vilatans
i per a comerciants respectivament.
A partir d’ara, es posa en
marxa una altra via de recopilació d’opinions i de
propostes de la Taxa Justa
mitjançant el Debat Fami
liar. Properament, es repartirà un quadernet de debat
als habitatges del nucli urbà
i del veïnat de Madà, on
els membres de cada família podran exposar la seva
perspectiva i propostes
sobre la Taxa Justa d’una
manera molt divertida i entretinguda.
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Colònies Controlades de Gats
La presència de gats rodamón als carrers és freqüent en tots els municipis i Argentona no és cap excepció. Controlar aquests gats i com fer-ho enfronta opinions de defensors i detractors.
Quan la presència de gats al carrer és
equilibrada proporciona beneficis sobre l’entorn, com el control de rosegadors, i en les persones amants d’aquests
animals. Al contrari, quan la població
de gats augmenta exageradament, els
veïns pateixen molèsties importants degut a la brutícia, sorolls, baralles entre
mascles, etc.
Davant d’aquesta problemàtica, es
poden plantejar diverses solucions, no
totes encertades:

Capturar els gats i traslladar-los a
altres llocs o colònies.
L’experiència ha demostrat que no
és una bona alternativa, perquè l’espai que deixen lliure aquests gats és
recolonitzat ràpidament per gats de
zones veïnes.

Traslladar els gats a centres d’atenció per acollir-los o donar-los en
adopció.
Els centres estan saturats i, a més, els
gats de carrer no toleren la captivitat
i difícilment accepten l’adopció.

Capturar i sacrificar dels gats.
La llei de Protecció dels Animals vigent prohibeix aquesta pràctica.

Crear colònies controlades.
Aquesta és, a la pràctica, l’única
eina viable per controlar les poblacions de gats de carrer.

Què és una colònia controlada?
La implantació de colònies controlades de gats al carrer és una forma de
buscar un equilibri en la relació entre
les persones i els animals. S’actua sobre colònies naturals, és a dir, que ja
existeixen. Es capturen els gats, se’ls
sotmet a una revisió veterinària per
descartar que no pateixin cap malaltia
contagiosa i, si són animals sans, se’ls
esterilitza per evitar que es reprodueixin, se’ls vacuna i se’ls desparasita.
Un cop recuperats de la intervenció,
se’ls allibera al mateix indret on se’ls
havia capturat.
Avantatges d’una colònia controlada
- Que els gats estiguin esterilitzats fa
que no passin períodes de zel, s’eviten
les baralles entre mascles i, fins i tot,
deixen de marcar territori amb l’orina.
- Els gats de les colònies controlades
s’alimenten exclusivament de pinso i aigua, de manera que no s’embruten els
carrers amb restes d’aliments orgànics.
- Les mesures per al control de la natalitat permeten mantenir una població
més estable, contribueixen a millorar
l’estat sanitari dels individus, i eviten els
problemes derivats de la gestació, el
part i l’alletament.

Recentment, s’ha signat un conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Argentona i el Consell Comarcal del
Maresme perquè el Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics de Companyia
del Maresme (CAAD) doni suport a la
regidoria de Sostenibilitat en aquest
projecte. Enguany, es volen controlar
les colònies dels voltants de la plaça
dels Geganters i de la zona del carrer
de Jacint Verdaguer.

La implantació de
colònies controlades de
gats al carrer és una
forma de buscar un
equilibri en la relació
entre les persones i els
animals
Per aconseguir-ho, és imprescindible la
col·laboració de ciutadans voluntaris
que ajudin a capturar i posteriorment
alliberar els gats, i a fer un seguiment
de la colònia (alimentació, control sanitari, etc.). Si sou d’aquestes persones
que s’estimen els gats i se’n preocupen,
poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament
d’Argentona, al carrer Ramon Par, 1;
trucant al telèfon 93 797 49 00; o escrivint un correu a l’adreça electrònica
argentona@argentona.cat.

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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Èxit de les
Getting Contacts
Els serveis de Promoció Econòmica d’Argentona i de
sis ajuntaments més de la
comarca del Maresme han
posat en marxa les Jornades
de Cooperació Empresarial
Getting Contacts (Aconseguir contactes), que s’han
anat celebrant a les localitats organitzadores durant
tot el mes de març.
Aquest projecte, nascut
l’any 2008 amb unes primeres jornades de cooperació,
s’ha ampliat ara a gairebé
tot el Maresme. L’objectiu
de les jornades Getting
Contacts ha estat unir el
teixit empresarial comarcal
davant la situació de crisi
actual, mitjançant la creació
d’una xarxa de treball entre
empresaris de la comarca.
Es tracta d’una oportunitat
única perquè els empresaris ampliïn la seva xarxa de
contactes amb nous clients,
proveïdors i col·laboradors,
d’una manera fàcil, directa,
gratuïta i sense haver-se de
desplaçar del municipi, reforçats per les relacions de
comarca i proximitat.

La sessió inaugural de les
Jornades de Cooperació Empresarial Getting Contacts
es va dur a terme el dimarts,
dia 24 de febrer, a l’ateneu
Caixa Laietana, a Mataró.
L’acte de presentació, on
van congregar-se més de
250 persones, va comptar
amb la presència del Dr.
Joan Tugores, que va impartir la conferència L’economia catalana enfront de la
crisi: reptes i fonaments per
a una recuperació. La intervenció del Dr. Tugores va
aportar claus innovadores,
tant en l’anàlisi del perquè
de la crisi actual, com en les
maneres per acarar i superar l’entorn amenaçador en
què està immersa la nostra
economia.
Què ha trobat l’empresariat en aquestes
jornades?
Contactes efectius, d’empresari a empresari. Via
internet, els empresaris inscrits van realitzar una sèrie
d’entrevistes curtes, d’aproximadament quinze minuts

cadascuna, per conèixer
directament d’altres empresaris del municipi, i poder
aprofundir en possibles relacions comercials més endavant. S’estima que cada
empresari podria realitzar
entre cinc i set entrevistes
amb contactes útils a cada
jornada.
Com ha funcionat el
Getting Contacts?
A l’hora de formalitzar la
inscripció, els participants
van omplir un qüestionari
indicant les empreses o els
sectors que estaven interessats a contactar. Hi havien
de destacar què oferien i
què buscaven (comprar,
vendre, compartir, etc.).
Un cop rebuts els qüestionaris, el sistema informàtic
i l’empresa organitzadora
creuaria les dades i progra-

LLAR D’INFANTS “ARGENINS”
Centre autoritzat pel Departament d’Educació
Ntra. Sra. de Montserrat, 11
08310 Argentona

Matrícula oberta
curs 2009-2010
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Més de 30 anys d’experiència
Cuina pròpia
Noves instal·lacions
Horaris a convenir
Telèfon 93 797 11 52

maria agendes noves per a
cada trobada. Una setmana abans de cada jornada
de cooperació empresarial,
cada participant hauria rebut la seva agenda personalitzada.
Getting Contacts a Argentona
La trobada d’aquesta ini
ciativa a Argentona va tenir
lloc la tarda del dimarts,
dia 10 de març, en un dels
salons que el restaurant
Can Baladia va cedir gratuïtament. S’hi van reunir al
voltant de 100 empreses,
professionals i comerciants,
cadascun dels quals va poder-se entrevistar amb una
mitjana de set contactes
útils, d’acord amb les seves
necessitats. Els participants
a l’acte van valorar el projecte com a molt positiu.

el Pla de barri de

*

societat
SoCIetAt

Sant Miquel del Cros
La primera setmana de març d’enguany es va dur a terme una campanya informativa per explicar les
actuacions de millora que s’estan
fent actualment, i que es faran durant els propers anys, al veïnat del
Cros, emmarcades en el Pla de
Barri de Sant Miquel del Cros.
Aquesta campanya informativa,
en què van col·laborar activament
veïns i veïnes del barri com a
acompanyants dels responsables
del pla a l’Ajuntament d’Argentona, formava part de les primeres
actuacions per tirar endavant el
Pla de Barri, i consistia a explicar
el projecte i distribuir porta per
Accions en curs

Oficina de Gestió del Pla
de Barri. Des del dia 2 de
febrer d’enguany està oberta
l’Oficina de Gestió del Pla
de Barri, que està situada,
de manera provisional, a
l’edifici del consultori mèdic.
Aquesta oficina serà l’espai
de referència i coordinació
del Pla de Barri, ja que des
d’aquest punt s’impulsarà i
es vetllarà per la implementació i avaluació continuada
de les actuacions i programes inclosos en el projecte.
Paral·lelament, l’oficina servirà per informar la ciutadania
en quin estat es troba el
projecte, i s’impulsarà el pla
de comunicació del procés
i dels resultats dels programes. També s’iniciaran les
obres per l’adequació del
local municipal on té seu
social l’Associació de Veïns
i la Comissió de Festes, i

porta documentació informativa i
una butlleta d’inscripció al procés
participatiu, a totes les entitats,
domicilis particulars i establiments
comercials inclosos en l’àmbit
d’actuació del programa. El Pla de
Barri del veïnat de Sant Miquel de
Cros pretén assolir tres objectius
complementaris, que defineixen els
àmbits d’actuació previstos en el
projecte i les actuacions concretes
incloses en cadascun d’aquests:

Reduir al màxim les deficiències
urbanístiques.

Augmentar la qualitat de vida
dels veïns.

Fomentar la cohesió social.

on s’ubicarà de manera
definitiva l’Oficina de Gestió
del Pla de Barri.
Projecte de remodelació
de la plaça pablo Picasso.
Actualment s’ha iniciat el
projecte de remodelació de
la plaça de Pablo Picasso.
Projecte de participació
ciutadana. Les intervencions de caire integral en el
territori són més eficients en
la mesura que són capaces
d’involucrar els veïns i veïnes
del barri i tenen en compte
la seva opinió a l’hora de
dissenyar les actuacions
i programes. Per aquest
motiu, s’ha optat per fer
del Pla de Barri un projecte
participatiu. Aquest projecte,
que vol convertir la ciutadania en la principal protagonista en la definició de com
serà el seu barri, contempla
diferents sessions participatives per incorporar la veu de

QUÈ ÉS EL PLA DE BARRI?
El Pla de Barri és un projecte finançat per l’Ajuntament d’Argentona i pel departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) de la Generalitat de
Catalunya. El pla inclou actuacions urbanístiques,
mediambientals, econòmiques i socials en què estan
implicades diverses àrees de l’Ajuntament i en què la
participació ciutadana és fonamental.

les entitats i veïns i veïnes del
barri en les actuacions que
es defineixin.
Col·locació de nou arbrat
i mobiliari urbà. El projecte preveu la reposició i
col·locació de nou arbrat i
mobiliari urbà a les places
del veïnat del Cros. Amb
aquest objectiu ja s’ha collocat nou arbrat i mobiliari
urbà, i s’ha tancat l’àrea de
jocs infantils de la plaça de
Salvador Dalí.
Obres de conversió en
zona de vianants. Es tracta
d’adequar i modificar l’espai
per al pas de vianants entre
el carrer d’Argentona i el
polígon de Cabrera de Mar.
Igualment, es col·locarà la
senyalització i es marcarà el
traçat per al pas de vianants.

Actuacions previstes

Urbanisme
- Adequació dels espais
públics entre blocs (carrer
de Joan Vilanova, plaça de
Pablo Picasso i plaça de
Sant Miquel del Cros)
- Implantació del sistema de
telegestió de l’enllumenat
públic
- Col·locació i reposició de
mobiliari urbà
- Obres de conversió en pas
de vianants
- Reordenació i millora de la
xarxa de sanejament
- Renovació i millora del
subministrament d’aigua
- Adequació i urbanització
del carrer d’Argentona i de
l’avinguda del Mediterrani,
- Millora de les instal·lacions
comunes

Més informació a:
Oficina de Gestió del Pla de Barri
A/e: pladebarri@argentona.cat

- Adequació de l’Oficina de
Gestió del Pla de Barri al
local municipal on tenen seu
social l’Associació de Veïns
i la Comissió de Festes
Medi ambient i sostenibilitat
- Reposició i col·locació de
nou arbrat
- Mesures per millorar el
reciclatge de residus
Desenvolupament econòmic
i social
- Programa de participació
ciutadana
- Servei destinat a conciliar
vida familiar i professional
- Dinamització de l’activitat
comercial
- Programa de foment del
treball
- Programa de foment de la
integració social i cultural

Dilluns, dimarts i dijous d’11 h a 14 h
Dimecres de 16 h a 18 h

Fruites i
verdures
TASNIM
C/Barcelona cantonada C/Abat Escarré – Argentona
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Un any més, la regidoria de Cultura ha organitzat la
Temporada de Teatre, Música i Dansa. Els espectadors poden gaudir de dues representacions teatrals,
dues vetllades musicals i un espectacle de dansa.
El 21 de febrer es va poder veure Míting, de Zitzània Teatre, amb Àlex Ca
sanovas i Santi Ibáñez. Els tres quarts
d’entrada no van fer justícia a l’assaig
general de l’hipotètic míting de final
de campanya del partit Entesa per
Catalunya (eCAT) que
treballa, com afirmen
els dos actors a dalt de
l’escenari, amb l’objectiu de “vetllar per la
participació ciutadana, la transparència, i
la política de les petites
coses, autèntics valors
de la democràcia”.
Magistralment
interpretat, el text, carregat
d’agilitat lingüística, pot semblar al
principi una mostra més del sentiment
social de desídia envers la política, de
la perspectiva pessimista i indiferent
de la ciutadania davant les promeses dels candidats, tan habituals en
les campanyes electorals. No obstant
això, a mesura que l’obra avança, es
tendeix al to greu i seriós per retratar
la realitat identitària actual. A més
minuts d’espectacle, més clarament
es dibuixa l’espectre de l’estancació
que els polítics no eviten que Catalunya visqui des de fa segles. Com fan
a cada teatre on han presentat el seu
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TMD

La
més emocionant

programa electoral, Àlex Casanovas i
Santi Ibáñez es fan acompanyar per
una entitat local. En aquest cas, els joves Tabalers d’Argentona van ser uns
dignes coprotagonistes de Míting.
El 7 de març va arribar la primera joia
musical de la Temporada: Cinemondo.
En una vetllada tranquil·la i musicalment suau, la Companyia Lisboa Zen
tral Café va fer les delícies del públic.
Mentre es projectaven fragments de
grans pel·lícules, es podia gaudir de
la banda sonora en directe: un autèntic luxe, ja que la combinació visual i
sonora va permetre el públic recordar
amb un regust agredolç, carregat d’una
barreja de tendresa i d’enyorança, un
munt de vivències que poques coses
com la música i el cinema ens saben
fer venir a la memòria.
Què queda per veure
El 28 de març es podrà veure Cadena
privada, de Marcel Gros. És un espectacle d’humor que parteix de la influèn
cia d’una cadena de televisió, i que
convida a reflexionar sobre allò que és
real i allò que no n’és. Consta de diferents moments escènics que destaquen
per la seva senzillesa i originalitat. Un
joc d’accions i paraules que composen
les emissions d’aquesta particular cadena privada.

El 18 d’abril arriba Euclydes Mattos
TRIO, amb el músic argentoní Jorge
Sarraute. Euclydes Mattos, cantautor i
virtuós de la guitarra, juntament amb Jorge Sarraute i Daniel Levy, músics d’àmplia trajectòria en el món del jazz i la
música popular, ens posen en comú un
repertori basat en la música del Brasil:
bossa nova, samba, baion, etc.
El 9 de maig la Companyia de Dansa
Mar Gómez ens presenta el seu darrer
espectacle, Dios menguante, que ha
estat guardonat amb el premi MAX a
la Millor Intèrpret Femenina de Dansa
2008. L’obra conté pinzellades de cinema neorealista italià, una banda sonora
en què predomina la música de Nino
Rota i un espai escènic ideat per Joan
Jorba. En aquesta nova proposta, seguint la línia dels espectacles anteriors
de la companyia, el moviment, el gest i
el sentit de l’humor seran els ingredients
bàsics utilitzats per narrar la història d’un
home que fa una parada en el seu camí
i la d’una dona a qui res no detura.
Tots els espectacles comencen a les 22
h, al Centre Parroquial. Les entrades
es poden comprar a través del servei
Telentrada de Caixa de Catalunya, i a
taquilla a partir d’una hora abans de
l’espectacle. Els estudiants i jubilats tindran un 50% de descompte, comprant
l’entrada a taquilla.

*
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Final de FUTBOL AMERICÀ a Argentona
el diumenge dia 29 de març, Argentona es vestirà de gala per acollir la xxIa Final
de la lliga Catalana Sènior de Futbol Americà, al Camp Municipal d’esports.
L’enhorabona a la Vila és
doble atès que, d’una banda, els Argentona BOCS ja hi
tenen la plaça assegurada,
després de la bona temporada que han fet fins ara; i de
l’altra banda, es tracta de
la primera vegada en vinti
una edicions que la final de
la Lliga Catalana Sènior es
disputa al municipi.
El programa previst és el
següent:
De 9.30 h a 10.30 h, partits
de football ﬂag mixt (futbol
americà sense contacte), en
categories alevina i infantil.

La participació és oberta
a tothom, encara que no
tingui coneixements previs
d’aquesta modalitat.
De 10.30 h a 12 h, partit
de futbol americà femení.
A les 12 h, sortida de la
cercavila amb els Gegants
d’Argentona, des de la plaça Nova fins al Camp Municipal d’Esports.
A les 12.45 h, un cop la
comitiva arribi al camp, es
lliurarà la pilota del partit
a l’equip arbitral. Seguidament, es presentaran els
equips que jugaran la final.

A les 13 h, inici del partit de
la Final de Lliga Catalana
Sènior de Futbol Americà.
S’enfontaran els Imperials de
Reus i els Argentona BOCS.
Durant la mitja part del partit, hi haurà una demostració de força a càrrec dels
homes més forts de Catalunya, amb aixecament de
pneumàtics de fins a 300
kg i bolcada de cotxes.
L’animació de la final anirà
a càrrec dels Timbalers de
Vilassar, entre altres grups.
Des de la Federació Catalana de Futbol Americà,

el CbA renova la Junta directiva
El passat diumenge, dia
15 de febrer, el Club Basquet Argentona (CBA) va
escollir una nova Junta Directiva, en el decurs d’una
assemblea general extraordinària.
El primer comunicat oficial
de la nova junta conté paraules d’agraïment i de reconeixement als càrrecs sor-

HAS DE REDUIR PES? ESTÀS ESTRESSAT?
VOLS MILLORAR LA TEVA FORMA FÍSICA?
VOLS AUGMENTAR LA TEVA SALUT?
• Gimnàstica per a totes les edats
• Ciclisme Indoor
• Steps
• Aeròbic dance
• C.T.C.
• Forma’t pump
• Pilates
• G.A.C.
• Cardiovasculars
• Taekwondo per menuts i adults

tints, Rafa Jiménez i Andreu
Arregui, “per la seva dedicació durant tots aquests anys,
de tots sabuda l’excel·lent
gestió que han portat a terme, situant el CBA entre un
dels millors clubs gestionats
de la comarca, portant l’àmbit esportiu a un nivell molt
alt, essent un referent per a
molts”.

MES
DE MARÇ
MATRíCULA
GRATUÏTA

• Musculació i toniﬁcació amb maquinària
,
d’última generació
de relax
una mica m
• Programes d’entrenament personalitzats
I si vols
e
s
o
p
is
també d
• Massatges
s i spa!
de saune
• Solàrium
• Ioga
• Fisioteràpia
• Aeròbic infantil
• Acupuntura (reducció de pes)
• Futbol Sala (organitzem partits
• Osteopatia
setmanals)
• Dietètica i nutrició
• Etc.

juntament amb la Unió de
Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC), es de
dicarà aquesta jornada es
portiva a la promoció del
futbol americà. Està confirmada l’assistència de diversos mitjans de comunicació,
entre els quals aquells que
treballaran en aquest reportatge de promoció.
Els Argentona BOCS confi
en que la Vila es bolqui en
l’esdeveniment per aconseguir un acte esportiu digne
d’Argentona i d’una final
de competició nacional.
Els nous membres són:
President: Ricard Vilà
Vicepresident: Isidoro
Carmona
Vicepresident: Antonio
Casado
Secretari: Joan Burgués
Tresorer: Miquel Taxés
Tresorera adjunta:
Griselda Álvarez
Vocal: Joan Caballero
Vocal: Francisco Copado
Vocal: Agustí Jiménez

Al gimnàs Forma’t,
sabem com fer-ho!!
vine al nostre gimnàs
nosaltres t’ajudarem a assolir
els teus objectius
Centre Esportiu Forma’t
sempre al teu servei

No t’ho pensis més i vine al nostre gimnàs, et deixem que provis un dia de FRANC!!
Estem al passatge de les Escoles 2-4 al costat de les Escoles Bernat de Riudemeia. Tel. 93 797 46 23
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Ressenya dels gegants i nans
d’Argentona (i 2)
Després d’haver presentat els gegants i nans arribats a Argentona l’any 1958 en el Cap de Creus anterior, en aquest reportatge, parlarem de tots els altres personatges que formen l’elenc de la Vila.
Geganteta i nans arribats per la Festa
Major de 1972

9

l’elISendA de bURRIAC. La pubilla dels

senyors de Burriac. Com la
seva mare, duu un càntir de
vidre en una mà i un mocador de fil a l’altra. Atès
el disseny reduït del cavallet, va estar un temps sense
poder sortir, fins que es va
modificar.

10

en beRnAt de
RIUdeMeIA. Jove

argentoní que s’allistà als
almogàvers, essent el primer a tocar terra en la conquesta de Mallorca, l’any
1229. Després d’aquesta
gesta, el rei En Jaume I el
nomenà Capità. Porta la
senyera i la ballesta.

11

Vellot. És
el familiar directe d’aquell jove que morí
en plena joventut i que
fou l’enamorat de la Bona
Dona. Arran de la trobada
amb la bruixa de la Pinta
d’Or, i gràcies a la donació que li va fer, la seva família mai més no conegué
la pobresa.
en

12

lA

CAStlAnA.

Filla del Castlà de
Burriac, hagué d’enfrontarse amb els pirates que, assabentats de l’absència del
pare, volgueren saquejar
el castell. Però la Castlana,
fent servir el seu enginy,
aconseguí foragitar-los.

9

Capgrossos que
s’integren a la Festa l’agost de 1975

Geganteta
arribada el mes
de gener de 1985

13

15

el CAP de CàntIR. És un capgròs

genuïnament argentoní que
representa el lligam d’Argentona: l’aigua amb les festes
del càntir, tan arrelades a
la nostra Vila. Va arribar la
vigília de la inauguració del
Museu del Càntir.

14

l’ARnAl. És el germà de la Timboreta
que, per venjar-se de la mort
d’en Mir i de l’agonia de la
seva germana, que també
acabà morint-se, va anar a
buscar el Bei, i plantant-seli al davant, li va clavar un
cop de pedra al front amb
l’ajut de la seva fona. Al
pirata, li va arribar la mort
immediatament.

blAnCA de bURRIAC. Filla petita

dels senyors de Burriac i
germana de l’Elisenda. La
seva mare va lluir l’embaràs arreu on anava. El dia
previst pel seu bateig va nevar i es va haver d’ajornar
l’acte. Els seus padrins foren En Robafaves de Mataró i Na Maria de Vilassar.
De bell nou, se li va reformar la cara.
15

12
10
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Actualment, Argentona disposa de tres
gegants, dos gegantes, dues gegantetes,
i quinze nans o capgrossos, a més de les
comparses que d’algunes escoles i entitats
Gegants arribats el dia
4 de març de 2001

16

el doCtoR CAlVo. Metge de

capçalera
d’Argentona
des de l’any 1953 fins a la
seva jubilació, l’any 1997.
Es va arrelar aviat a Argentona i s’implicà socialment
en la millora de la qualitat
de vida dels argentonins i
argentonines.

17

elS SenyoRS de
l’AIGUAnAF. Pa-

rella que recorda la tradició
de l’elaboració d’aquesta
beguda a Argentona.
Ell representa un enginyer
anglès que va venir per fer
el ferrocarril de Mataró a
Barcelona, i ella és una pubilla d’Argentona.

16
17
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l’any 1958, un any màgic
per a Argentona
Malgrat les privacions de
tota mena que encara hi
havia, es pot dir que l’any
1958 va ser especial pels
argentonins. A més a més
de l’arribada per primera
vegada d’uns personatges
de cartró-pedra, i després
de moltes gestions entre
Ajuntament i propietari,
s’acceptà la donació que
aquest feia a l’entorn de la
font. Dos mesos després, es
reformava l’escala que porta a la font, traient la gruixuda paret i posant-hi una
barana amb el càntir poal
al damunt. Addicionalment,
els germans Rectoret feien
donació de la nova imatge
del sant i es va reformar
la capelleta, dignificant
aquest espai, que romania
tal com havia quedat l’any

Per saberne més
Sobre els Gegants d’Argentona
La Xarbotada. Jaume Clavell i Nogueras, Museu del Càntir, 1976.

dibuixos
Francesc Padrós i Casabella
Pep Padrós i Marfany

text
Pep Padrós i Marfany

1883, ja que fins llavors
només s’emblanquinava un
cop l’any.
Aquell any 58, s’esqueia el
75è aniversari de la Nit del
Tapapous. Aquella Festa
Major d’estiu, veié també
un enaltiment dels actes a
l’entorn de la diada, entre
altres iniciatives. Malgrat
que no tingueren continuïtat, es van confeccionar
uns ventalls de Festa Major
per a les autoritats, es va
recuperar la tradició de
tirar espígol a l’interior de
l’església i, al llarg de la
jornada, l’esbart Ona d’Argent del Centre Parroquial
feia diverses actuacions.
Tot això va ser promogut
per en Jaume Clavell i els
seus companys dels Amics
d’Argentona.
Histories, llegendes i ... de Burriac,
Montcabrer i pobles de la rodalia. Joaquim Ripoll i Casals, Ajuntament d’Argentona, 1992.
Butlletí Cap de Creus, número 97,
novembre-desembre de 2008.

Lo Castell de Burriach. Francesc
Carreras Candi. Edició facsímil
1980 i 1986, editat per l’Ajuntament d’Argentona.

Sobre la font Picant

Argentona història i records. Jaume Clavell i Nogueras, Ajuntament d’Argentona, 1990.

Revista Fonts núm. 22, del Centre d’Estudis Argentonins Jaume
Clavell.

PREUS

NOVETAT
LIVERA
BONSAIS D'O

DE VIV

ER

Técnicas del cultivo del olivo

VENDA D’OLIVERES I ARBRES FRUITERS
POMERS, TARONGERS, NOGALS, CIRERERS, LLIMONERS, ETC.
Tel. 615.99.32.57 osujar@yahoo.es
Visita’ns, estem al camí del Mig, direcció Carrefour de Cabrera de Mar

Si vols crear el teu propi bonsai d'olivera
nosaltres te'l proporcionem
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Concurs de
cartells

El Museu del Càntir ha
convocat el 30è Concurs
de Cartells de la 59a Festa
del Càntir. Els originals es
poden lliurar fins el dimecres, dia 15 d’abril (inclòs).
Els treballs han de presentar-se en format DIN A3, en
disposició vertical, amb un
màxim de dues tintes planes o tramades, sobre cartró ploma i sense signar. El
premi pel cartell guanyador
serà de 750 €. Podeu demanar les bases al Museu
del Càntir, a la plaça de
l’Església, 9, per telèfon al
93 797 21 52, o a l’adreça
correu@museucantir.org.

Curs escolar
2009-2010
S’obre el període de preinscripcions i matriculacions del curs
escolar 2009-2010 de l’escola
pública.
Escoles Bressol Municipals
(llars d’infants)
Preinscripció: 4 al 15 de maig
Matrícula: 8 al 12 de juny
CEIP (educació infantil i educació
primària) i IES (educació secun
dària)
Preinscripció: del 23 de març
al 3 d’abril
Matrícula: del 8 al 12 de juny
IES (batxillerat)
Preinscripció: de l’11 al 22
de maig
Matrícula: de l’1 al 7 de juliol
Més informació a:
www.gencat.cat/preinscripcio

18
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Amb motiu del Dia Internacional
de la Dona Treballadora 2009

Lectura del
manifest Sumant
per la igualtat

El divendres, dia 6 de març,
davant de l’Ajuntament
d’Argentona, la regidora
de Sostenibilitat i Participació Ciutadana, i de Xarxes
i Noves Tecnologies, Sra.
Assumpta Boba, va llegir
el manifest Sumant per la
igualtat, amb motiu del Dia
Internacional de la Dona
Treballadora 2009, que se
celebrava el diumenge següent, dia 8 de març.
L’acte institucional, obert al
públic, va reunir representants polítics, treballadors
i treballadores del Consistori, i ciutadans i ciutadanes anònimes que es van
voler sumar a la iniciativa
impulsada per la regidoria

d’Igualtat, en el marc del
projecte de Pla d’Igualtat
d’Oportunitats Dona-Home.
El mateix dia, al vespre,
coincidint amb la celebració
del ple ordinari de març,
l’equip de govern, format
per Tots per Argentona i
CiU, va presentar la moció
conjunta Pel Dia Internacional de la Dona, en el marc
dels 30 anys d’ajuntaments
democràtics, que va llegir
la regidora de Joventut, Actes Culturals i Festes, Sra.
Míriam Agama.
Podeu descarregar-vos el
manifest Sumant per la igualtat de l’adreça www.argentona.cat/media/2452.pdf.

Mostra
Literària
d’Argentona
2009
S’han fet públiques les bases de la Mostra Literària
d’Argentona 2009, englobada en la XXVIa Mostra
Literària del Maresme.
Els treballs seran en català, individuals i totalment
inèdits. Es dividiran en les
modalitats de prosa o poe
sia i en les següents categories, segons l’edat dels
concursants: grup A, de 6
a 8 anys; grup B, de 9 a
11 anys; grup C, de 12 a
14 anys; grup D, de 15 a
18 anys; grup E, de 19 a
25 anys; i grup F, de 26
anys endavant. El veredicte
es farà públic el dijous, dia
23 d’abril, a les 18 h, en
un acte públic que se celebrarà al saló de Pedra. Els
premis es lliuraran en el mateix acte.
La data límit per presentar
originals és el proper dia
3 d’abril d’enguany. Podeu demanar les bases a
la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Argentona,
al carrer Ramon Par, 1; per
telèfon al 93 797 49 00;
o per correu electrònic a
l’adreça argentona@argentona.cat. També podeu descarregar-vos-les directament
del web municipal www.
argentona.cat.

Reunió de Poble
L’Ajuntament d’Argentona ha convocat una nova Reunió de Poble pel proper dilluns,
dia 20 d’abril d’enguany. Aquesta reunió serà la tercera del mandat de l’actual equip
de govern. La cita serà a les 19.30 h, al saló de Pedra. Tots hi sou convidats.

*
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Endavant la reurbanització Es proposa Arids per
de Can Vilardell
reurbanitzar el carrer

Després de molts anys d’implicar-s’hi, els veïns de la
unitat d’actuació N, Can
Vilardell, podran beneficiar-se de les millores que
representaran les obres de
reurbanització de la zona,
que van començar fa algunes setmanes.
El projecte, adjudicat a l’empresa Obras y Pavimentos
Brossa, SA, per un pres-

supost de 759.032,84 €,
preveu la reurbanització de
l’àmbit perquè pugui ser recepcionat per l’Ajuntament.
El 10% del cost total d’aquestes obres, anirà a càrrec de
l’Ajuntament d’Argentona.
La resta, el 90%, el finançaran els veïns. Es preveu que
aquestes obres d’urbanització quedin enllestides el ju
liol d’aquest any.

El taekwondo torna a
guanyar
Els taekwondistes argentonins han obtingut, un cop
més, resultats brillants al
Campionat de Catalunya en
la modalitat de combat, celebrat el diumenge, dia 8 de
març, a Barcelona.
D’entre 790 nens participants, els 20 components

del Taekwondo Crazy Jumpers van aconseguir tres me
dalles d’or (Wilco Barranco,
Georgina Lobato i Cristobal
Garcia), quatre d’argent
(Manel Bargues Labiano,
Clara Andrés, Judit Noe i Pol
Fernández) i sis de bronze,
en les diferents categories.

Gran i entorn
L’empresa argentonina Construcciones y Rebajes Arids,
SA ha estat proposada per
la mesa de contractació per
tirar endavant el projecte
de reurbanització del carrer
Gran, plaça de Vendre i carrer de Torres i Bages.
Les obres començaran a
principis d’abril d’enguany
i quedaran enllestides en set
mesos. L’empresa preveu
executar el projecte amb
28 treballadors. D’aquests,
vuit ja els té en plantilla, i
els altres 20 seran llocs de
nova creació, que cobriran
treballadors sortits de la
borsa de treball municipal.
El procés administratiu
Després de la confirmació
per part del govern central
que Argentona disposaria
de fins a 2.018.020 € per
tirar endavant el projecte
d’urbanització del carrer
Gran, plaça de Vendre i
carrer de Torres i Bages,
el consistori va complir tots
els tràmits administratius
perquè les obres comencessin com abans millor.

El dimecres, dia 11 de febrer, el Ministerio de Obras
Públicas va aprovar el projecte constructiu presentat
per l’Ajuntament d’Argentona, i el dilluns, dia 16 de
febrer, la Junta de Govern
Local municipal va donar
l’aprovació a l’inici del
procés de contractació per
via d’urgència, i va donar
el vistiplau definitiu al projecte.
Un cop fet públic el plec de
clàusules administratives,
les empreses interessades
a concursar van poder presentar les ofertes fins les 14
h del dimecres, dia 4 de
març, inclòs. Finalment, el
divendres, dia 13 de març,
la mesa de contractació va
proposar que l’empresa argentonina Construcciones y
Rebajes Arids, SA fos l’adjudicatària de l’obra.
A l’hora de tancar aquesta
edició, la proposta de la
mesa quedava supeditada
a l’adjudicació provisional
que havia de fer la Junta
de Govern Local de 16 de
març de 2009.

s 0RODUCTES lTOSANITARIS
s 3ERVEI DE TRACTOR
s !DOBS LLAVORS PLANTES
s 0ARADA -ERCABARNA
s -ENJAR PER A ANIMALS PALLA I FARRATGES

C/ Gran, 44
Argentona
Tel. 93 797 00 59

s 3ERVEI DE CARRET HIDRÍULIC
s -ÍQUINA DE TRILLAR LLEGUMS
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Detingut amb bitllets
falsos de 50 €

La col·laboració ciutadana
ha estat fonamental perquè
la Policia Local d’Argentona pogués detenir, fa pocs
dies, el jove de 30 anys M.
T., veí de Mataró, quan intentava pagar amb un bitllet
fals de 50 € en un establiment comercial del carrer
Gran de la Vila.
Amb anterioritat a aquesta
detenció, diversos comerços
havien alertat la Policia Local en detectar que un jove
intentava col·locar bitllets
falsos a l’hora d’efectuar
el pagament. Aquestes de-

núncies van dur els agents
a efectuar un seguiment als
comerços a l’espera que el
delinqüent tornés a actuar.
El dia de la detenció, els
agents havien rebut un nou
avís, aquest cop emès des
d’una botiga de queviures
del carrer de Badalona.
Immediatament, els agents
van activar el dispositiu que
va culminar amb la detenció
del delinqüent que, a més a
més d’una petita quantitat
de substàncies, pressumptament estupefaents, duia a
sobre cinc bitllets falsos més,
tots de 50 €, que van ser comissats. El detingut, que té
nombrosos antecedents penals, no va oferir resistència
en el moment de la detenció, i fou posat a disposició
del jutjat d’Instrucció número 3 de Mataró en funcions
de guàrdia, amb l’atestat
corresponent.

Dades del Registre Civil
l’any 2008
El Jutjat de Pau d’Argentona ha fet públiques les inscrip
cions efectuades al Registre Civil durant l’any 2008. En
total, són 258 inscripcions principals que es desglossen de
la manera següent:
Naixements

121

Matrimonis

87

Defuncions

49

Els noms de nen més
escollits són:
Jan, 5
Joan, 4
Pau, 3
Albert, 3
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Nens
Nenes
Civils
Canònics
Homes
Dones

Nous forns crematoris
al Maresme

Des del passat dimecres,
dia 4 de març, funcionen
els nous forns crematoris de
la comarca del Maresme,
situats en un edifici darrere
del cementiri de Les Valls, a
Mataró.
Un cop realitzades les últimes proves tècniques que
van servir per certificar el fun
cionament correcte dels forns
crematoris, els familiars dels
difunts d’Argentona, i de tota
la comarca del Maresme,
podran escollir el servei d’in
cineració a Mataró.

Mor Amparo Bergón

60
61
51
36
19
30

Els noms de nena més
escollits són:
Jana, 6
Martina, 4
Laia, 4
Abril, 3

Les instal·lacions disposen
d’una sala d’espera i de
dos forns crematoris que
arriben a temperatures de
fins a 900 ºC. Els forns, dissenyats seguint la normativa
de la CE, tenen una doble
càmera de combustió que
minimitza els gasos emesos
a l’atmosfera.
Per optar a la incineració
a Mataró, els familiars dels
difunts hauran d’indicar-ho
a l’empresa funerària que
tinguin contractada, perquè
els tramiti el servei.

El passat 14 de gener ens
va deixar la jutgessa de Pau
d’Argentona, Sra. Amparo
Bergón González.
El 5 de desembre de 1989,
Amparo Bergón fou nome-

nada jutgessa de Pau substituta, càrrec que va exercir
fins que li va arribar el nomenament com a jutgessa
titular el 27 de novembre
de 2007. Segons les dades
recollides en els llibres del
Registre Civil, creat l’any
1871, Amparo Bergón va
ser la primera dona a assumir el càrrec de jutgessa de
Pau a la Vila.
Des d’aquí, el nostre més
sentit record.

*

la masia
lA MASIA

CAn FReGInAlS

la masia de Can Freginals es troba al marge dret d’aquell torrent que, baixant
del turó dels Castellans, travessa el pont de l’espinal i s’aiguabarreja amb la
riera de Pins. el camí que ens hi porta, en travessar el torrent, ens farà passar
per sota d’una doble arcada de pedra i allà, a la dreta, veurem la casa.
Restaurada fa més de cinquanta anys, havia servit de
suport, cuina i menjador a
aquelles dotzenes de treballadors que erigien la veïna
i esplendorosa mansió de
Can Navas. La restauració,
que va conservar i respectar
les primeres característiques
de la masia, permet apreciar una carena amb dos
aiguavessants que aboquen
als laterals. La façana i les
obertures estan enriquides
amb llindes i brancals de
granit, i hi llueix un portal
d’onze dovelles. Tot un conjunt de pedra picada treballada de forma extraordinàriament regular.
Diuen els historiadors que
l’antiga masia ja existia en
el segle XIV i que es coneixia
com a Can “Ferregenals”.
Afirmen que pertanyia, com
altres masies del veïnat, als
monjos de Sant Marçal, i
que al cap de poc temps
ja se’n parlava com a Can
Freginals. No cal dir que el
pas de tants segles ha servit
perquè aquest cognom donés a l’entramat de la vida
argentonina
personatges
que, des de molts àmbits,
anirien formant les arrels i
el tronc de la nostra història
local. Així, es troba aquest
nom en càrrecs públics i
parroquials, i un d’ells, en
Francesc Freginals, l’any
1771 és nomenat pels canonges de la Seu de Solsona, “síndic i procurador de

les rendes i censos del Priorat de Sant Pere de Clarà”,
que sabem que abarcaven
terrenys de la zona que
avui són veïnats de Pins i de
Clarà.
La tan ben restaurada masia
s’assenta sobre les pedres i
els fonaments que ja eren

allà fa 700 anys, i els vells
carreus, contemplant els
nous carreus que els complementen, deuen sentir-se
orgullosos de la prestància
de la casa, continuadora
d’un nom que antics avantpassats varen dar-li i que,
a través d’anys i panys, ha
continuat inalterable.

Que aquesta inalterabilitat
es contagiï, igual que a les
pedres de Can Freginals, a
tantes i tantes coses de la
nostra població, i que també puguem sentir-nos orgullosos del nostre passat.
text
lluís s. morgan
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Canvis en el govern de l’Ajuntament

Després de 18 mesos ha arribat el primer canvi. L’Emili
Olivas, pressionat per haver
de dedicar més hores a la feina, s’ha vist obligat a deixar
el càrrec que exercia amb
gran il·lusió i altruïsme (recordem que no cobrava sou)
contribuint amb el seu esforç
a fer que avanci aquest tramvia (com ell l’anomenava)
que és l’Ajuntament. Essent
persona de principis, no
ha volgut mantenir-se en el
càrrec per figurar i, en una
demostració d’ètica política,
ha decidit plegar i s’ha acomiadat, profundament agraït

als vilatans que amb el seu
vot van fer possible que ocupés dues regidories.

tats de diàleg i de buscar el
consens. Qualitats fins i tot
reconegudes per l’oposició.

La remodelació més signifivativa ha estat el canvi de
l’Emili per en Ferran Armengol de CiU. Veus interessades a escampar zitzània,
diuen que això demostra la
debilitat de TxA davant de
CiU. Nosaltres no ho veiem
així: a TxA no mirem pels
nostres interessos particu
lars, que d’aquests no en
tenim, i sí que vetllem per
tenir un govern fort. Quan
se’ns va plantejar la remodelació, vam buscar qui, sense
distincions de partits, podia
assumir aquesta feina i vam
veure que en Ferran Armengol era un bon candidat,
perquè a més té les capaci-

Argentona necessita un govern fort, que tingui el coratge de governar, que escolti
les crítiques, que assumeixi
les que són raonades i que
no es deixi aclaparar per les
que es fan amb ànim de destruir. Comparem la consulta
popular que va situar la nova
escola al turó de St. Sebastià
–que va provocar denúncies
de l’oposició i moltes veus
que deien que el que govern
havia de manar i que no calia consultar a ningú– amb la
remodelació del carrer Gran
que ha tingut poc temps per
a consultes (tot i això, se
n’han fet i se’n faran més).
La majoria de les crítiques

han estat viscerals. El millor
antídot per no caure-hi és informar-se. Demanar informació, participar en reunions,
escoltar opinions argumentades, per poder formar-se una
opinió pròpia. Tenir vilatans
ben informats i amb opinió
és necessari per fer front als
grans reptes presents.

contacte

tots@totsperargentona.org
www.totsperargentona.org

Ara toca pressupost

Sabem que estem vivint
moments econòmicament
difícils. Totes les economies, particulars i públiques, se’n ressenten. La de
l’Ajuntament d’Argentona
també.
Uns mesos enrere es va
començar a preparar el
pressupost municipal per
aquest any 2009 i, una
vegada més, la dificultat
a l’hora de realitzar-lo va
posar en evidència la deficient gestió econòmica de
l’equip de govern anterior
de l’Entesa i Socialistes.
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Varen construir l’economia
de l’Ajuntament sobre una
base poc sòlida: per una
banda, ingressos volàtils
(bàsicament provinents del
boom de la construcció),
i per l’altra, increment de
despeses fixes (increment
de personal i increment de
la despesa financera motivada per un increment exagerat de l’endeutament).
Quan s’han esfumat els
ingressos volàtils, les des
peses fixes s’han quedat
-despeses que signifiquen
més del 50% dels ingressos
corrents de l’Ajuntament.
I aquí rau la dificultat per
confeccionar el pressupost,
ja que la recaptació per
conceptes urbanístics s’ha
reduït més de 2.000.000

d’euros, i no és voluntat
d’aquest equip de govern
suplir aquesta quantitat
amb un increment de la
pressió fiscal. Nosaltres no
farem increments del 42%
de l’IBI.
El que no podem acceptar
de cap manera són les crítiques dels membres dels governs de l’Entesa i el PSC,
que són els que ens van
portar a la situació actual,
els que van hipotecar per
una colla d’anys les possibilitats de fer polítiques
socials més actives en situa
cions com l’actual.
Tornant al pressupost, CiU,
en fer-se càrrec de la regidoria d’Hisenda i Recursos
Humans, ha donat un nou

impuls a la seva redacció,
i ha posat a disposició dels
diversos grups municipals,
per ser estudiat i perquè
s’hi puguin proposar aportacions, un avenç del pressupost. Pressupost que, tot
i les dificultats exposades,
tot i viure temps difícils,
l’equip de govern de TxA i
CiU ha preparat un seguit
de mesures encaminades
a pal·liar els efectes de la
crisi sobre les persones més
necessitades, sense deixar
de banda les infraestructures municipals.
Esperem poder-lo aprovar
el proper 31 de març.
contacte

argentona@cdc.cat
www.ciu.cat/argentona
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Amb un pressupost encara
per aprovar –del qual només
sabem que hi haurà retallada de personal i pujada
d’impostos molt per sobre
del que ha pujat el cost de
la vida– i sense idees noves,
l’equip que governa la Vila
ha tornat a desestimar una
proposta de consens oferta
per tots els grups que no estan al govern.

La proposta, entre d’altres
aspectes, pretén determinar quines són les coses
que es poden fer des de la
promoció de l’economia, la
creació de places temporals

grups municipals

La imaginació al poder!

d’ocupació en feines per al
nostre poble (a l’estil del que
ha fet el govern central amb
els “milions Zapatero”, que
a Argentona, curiosament,
es juguen tots a una sola carta), l’atenció adequada a les
persones i famílies més vulnerables en l’actual i futura
situació de necessitat, reforçant les àrees municipals que
s’ocupen d’aquests temes.
Doncs no, l’equip de govern
sembla que vol sortir-se’n
sol, amb els mateixos recursos que fins ara, o menys,
per atendre molts més casos
de necessitat. Renunciant, de
fet, a allò que s’han proposat molts altres ajuntaments
de forma consensuada: crear
ocupació, plans locals temporals, ajuts suplementaris a

les persones i famílies que,
també de forma temporal,
poden estar passant una situació de necessitat.
La resposta a la crisi d’aquest
cartipàs municipal no sabem
quina serà. De moment desqualifiquen cada intent de
posar coratge i consens a la
situació. Parlen de sortir-nosen amb imaginació, però
apliquen la fórmula més
rutinària: pujada excessiva
d’impostos i retallada de
personal.
“Imaginació” és una paraula
que fan servir fora de lloc:
per justificar que, setmanes
després de portar al ple una
moció sobre la sardana com
a patrimoni cultural, en ple
segle XXI!, en lloc d’una co-

bla per donar el prestigi que
es mereixen, les sardanes de
la Festa Major de Sant Julià
s’han ballat amb casset. I
el ball de Festa Major, ens
l’hem hagut d’imaginar.
Això sí que és imaginació!

contacte

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

El laberint pressupostari de l’Ajuntament
ser una ridícula caricatura
d’allò que no s’ha de fer
mai.

Pràcticament finals de març,
i el govern encara no ha estat capaç de configurar el
pressupost municipal per
aquest any.
A part de ser una notícia
inaudita a Argentona, demostra allò que molts ja sabíem: els partits del govern
van voler exemplificar amb
les qüestions econòmiques
municipals un canvi de model en la gestió municipal
injustificat. I ho van escenificar fent un pressupost per
a l’exercici 2008 que, més
que una eina de treball, va

Ja en el debat d’aquell pressupost els vàrem advertir
que no el podrien acomplir
i que portaria conseqüències. Ara estan patint aquelles
conseqüències. Tots les estem patint. La passada Festa Major d’Hivern, en què
es va eliminar el tradicional
ball de Festa Major i es va
suprimir la contractació de
la cobla per a les sardanes,
n’ha estat un exemple.
La invocació constant a
la crisi té una translació
més aviat escadussera a
la realitat, i el seu impacte
al pressupost, que si bé hi
és, percentualment és més

aviat simbòlic, i del que ha
de parlar el govern és sobretot de l’exercici anterior,
el 2008, que va preveure
molts més ingressos dels
reals i que, òbviament, no
s’han acomplert, com sí que
s’han acomplert les despeses previstes per aquells
ingressos. En definitiva, han
estirat més el braç que la
màniga, i si no hi posen remei ho patirem durant molts
anys.
Ens permetem demanar al
govern tres coses pel pres
supost d’aquest any: pru
dència, rigor i responsabili
tat, que és el que ja sabia
el dimitit regidor d’Hisenda,
l’Emili Olives, que no va
poder transmetre aquests
principis bàsics i imprescin-

dibles als seus companys
de govern, i a qui des
d’aquestes planes volem
acomiadar, lamentant que
el seu pas pel cartipàs municipal no s’hagi endut els
èxits que s’esperaven d’ell,
sinó el fracàs de no haver
aconseguit posar seny als
seus companys de viatge.

contacte

Tel.: 667 182 993
argentona@socialistes.cat
http://argentona.socialistes.cat
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Una rebequeria simptomàtica

Ens van renyar. En el ple del
mes de febrer, el senyor alcalde va renyar el nostre portaveu. Va ser una rebequeria
impròpia del càrrec institu
cional que ostenta, i s’hi van
barrejar elements polítics amb
elements de relació personal.
El més trist és que no fou una
resposta en calent. Si hagués
estat així es podria arribar
a entendre, però tot va estar
premeditat. El senyor alcalde
portava tot el discurs preparat
i per escrit. I el va llegir.
Des d’Esquerra creiem que
fou una clara demostració

d’impotència i de cinisme.
Ens van renyar perquè hem
demostrat durant gaire
bé dos anys que es pot fer
una oposició constructiva.
La rebequeria responia a la
visió que, en el fons, té el senyor alcalde: “o esteu amb
nosaltres o esteu contra nosaltres”. En comptes de confrontar idees i arguments,
buscava la confrontació
govern-oposició per ella mateixa. Aquest és el “bon rotllo” que propaga el senyor
alcalde. Fins i tot ens atrevim
a pensar que la seva reacció
també feia palès que el projecte de Tots per Argentona
té molts problemes interns i
que la persona de l’Alcalde
és qüestionada per molta de
la gent que va iniciar aquest
moviment.

La nostra visió de la política
municipal és una altra, i no
la modificarem. Seguirem
defensant el nostre model de
poble i les nostres idees. Si
això implica donar suport
al govern, ho farem. Però
si hem de ser crítics, també
ho farem. Així ho hem fet
fins ara, donant suport, entre
d’altres, a temes com l’ARE
del Cros, el traçat del tren orbital, la suspensió del tràmit
del POUM, la ubicació inicial del nou CEIP al turó de
Sant Sebastià, l’adjudicació
de l’escola bressol municipal Cargol Treu Banya, etc.
També hem estat crítics en
aspectes fonamentals, com
ara la inexistència d’un Pla
Comercial, el projecte per
a la Velcro, les obres en el
carrer Gran, l’estudi de via-

bilitat de l’aparcament a la
plaça Nova, els pressupostos de l’any 2008, la política
econòmica en general...
Aquesta és la nostra rebequeria. Seguirem fent política de
forma constructiva i seriosa,
sense cap mena de cinisme.

contacte

Tel.: 667 182 991
moravv@argentona.cat

Un mal son per a la Vila

Els vull explicar una història:
conscients que els homes no
apuntaven bé en els serveis
públics d’Holanda, a un operari de neteja se li va ocórrer
dibuixar una mosca en un
punt determinat de l’orinal.
Problema resolt: els homes
apuntaven a la mosca i els
costos per neteja de l’ajuntament van disminuir dràsticament. Aquesta mesura és un
exemple graciós de la filosofia nudge que, traduït, seria
una mena de “petita ajuda”.
Els explico això perquè,
desgraciadament, el nostre
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equip de govern ja no accepta cap mena d’ajuda.
S’han instal·lat en la prepotència i l’autopromoció. En
pràcticament dos anys de
legislatura, la Sala continua
igual, Can Doro segueix sense solució, la zona esportiva
està aturada, no sabem res
del cobriment de la piscina
municipal, s’ha previst la millora del carrer Gran sense
saber com s’arreglaran els
problemes dels comerciants,
l’aparcament no se sap ni
quan es farà... i tot sense assumpció de culpabilitat ni de
responsabilitat.
Al marge de tot això, i de
més coses, s’han dedicat
a apujar impostos i taxes.
No hi ha hagut decència
en moments d’atur i de cri-

si econòmica, per no perjudicar les butxaques dels
vilatans.
Para más inri, nos quieren
castigar con un plan de
recogida de basuras que
obligará a pagar, en algunos casos, más de 200 €
anuales. Claro, es posible
que ustedes no lo sepan
porqué además están muy
preocupados en quitarle
peso informativo a los medios públicos que tanto utilizó el Sr. Masó en su precandidatura.
A todo, sumen que se dedican a promocionar manifestaciones independentistas
en el extranjero con medios
públicos y a no cumplir la
ley que marca el Estado.

Desde el PP de Argentona
queremos estar vigilantes
y denunciar el engaño, la
audacia sin principios, el
individualismo posesivo y la
debilidad de los fundamen
tos morales bajo los que se
rigen nuestros gobernantes
municipales. Mal ejemplo
para quienes les votaron pensado que “eran diferentes”.
El Gran Jefe de la Na
ción Sioux se hizo célebre
por la frase “Los hombres
son sus sueños”. Aquí en
Argentona tenemos pesadillas y sólo el sueño del
futuro cambio nos hace ser
optimistas.
contacte

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

*
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Quan en un Ajuntament s’implanta l’amiguisme i el benefici personal com a objectiu
del govern, la democràcia
es converteix en una dictadura.
Això es el que fa temps
que denunciem, ple rere
ple, sense aconseguir cap
canvi ni per part de Tots
per Argentona ni de CiU.
Tot al contrari, els actes
dictatorials de TxA augmenten proporcionalment
a la submissió i la complicitat de CiU.

grups municipals

Democràcia o dictadura?

Com a exemple, ens podrien
servir les següents reflexions,
entre d’altres:
- Com és que des de que va
entrar CiU a l’equip de govern ja no es protesta per la
pedrera de la Feu?
- Com és que quan governa
CiU hi ha qui millora la seva
jubilació?
- Com és que, segons el cas i
les persones, no es compleixen els Acords de Ple?
- Com és que no s’apliquen
els mateixos criteris a l’hora
de donar llicències de primera ocupació?
- Com és que des de l’Ajuntament es recolzen consells
rectors de juntes de compensació il·legals, amb irregularitats en les comptabilitats?
- Com és que, si tant critiquen
la comptabilitat del govern

anterior, no varen fer cap
auditoria ni han demanat responsabilitats a ningú?

que abans era gerent de
Can Baladia, de la tramitació necessària?

En el darrer ple vàrem assistir a la denúncia desesperada d’un vilatà d’Argentona
que se sentia enganyat per
aquest alcalde, que tantes
promeses li havia fet. Davant
d’això, ens fem les següents
preguntes, entre d’altres: per
què no s’ha actuat igual en
el local anomenat La Nota
Negra? Hi ha darrere algun
familiar del senyor alcalde?
Per què no es va fer el mateix amb Llar Jardí? Per què
s’ha estat consentint que a
Sant Pere de Clarà es faci
activitat hotelera (noces, comiats, etc.) sense tenir ni permís d’obres? No es recorda
qui ara és el senyor alcalde,

Vull que entenguin perquè
davant de tot això Agru
pació d’Argentona se sent
cada vegada més encoratja
da a complir les obligacions
preses davant dels seus vo
tants, en defensa d’un estat
de dret i de l’abolició d’ac
tituds dictatorials. Nosaltres
sempre defensarem servir el
poble i denunciarem totes
les actuacions que pensem
que vagin dirigides a servirse del poble.

contacte

Tel.: 667 182 990
rosamf@argentona.cat

Butlletí
municipal
d’Argentona

Vols col·laborar
amb nosaltres?
Envia 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: Argentona BOCS, Club Bàsquet Argentona (CBA),
Agnès Cabot, Carolina Enrich, Mireia Gómez (Equite), Marta López, Cristina Maynou, Centre Obert l’Esquirol, Carme
Ruano i Pep Padrós. Comercial: Mercè Arjona. Disseny: Isidro Lara. Maquetació: Carles Gómez. Impressió: Gràfiques
Lloreda. Exemplars: 4.500 trimestrals.
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

RRERIA
U
X
A
L

Si vols menjar XURROS casolans i

XOCOLATA desfeta, NO T'HO PERDIS!!
I si vols salats... tenim cornes, patates...

"Festes de barri, exhibicions, fires i festes en general"
Obert tots els dissabtes, diumenges i festius
de 8 del matí a 1 del migdia.
Tel. 667 70 70 19
T’esperem al C/Badalona,
al costat de la plaça dels Geganters. Argentona

*
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TENIM DETALLS PER BODES,
COMUNIONS, BATEIGS,
FESTES D'ANIVERSARI...

LLAMINADURES, REGALS, ETC.

guia comercial

Estètica dental
Implants
Cirurgia maxilofacial
Ortodòncia integral

c/Gran, 8 – Argentona – 93 797 49 60

Presentant
aquest anunci

20%

de
descompte

en tots els
tractaments

truca’ns

93 797 25 98

C/Barcelona, 22 – 08310 Argentona – ar.dental@hotmail.com

*
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Expedició DNI electrònic a Argentona
Com es fa regularment, entre tres i quatre vegades cada any, funcionaris de la comissaria
de la Policía Nacional de Mataró es desplaçaran a Argentona, per realitzar els tràmits
d’expedició i renovació del DNI. La propera cita serà els dies 12 i 14 de maig de 2009,
al primer pis de l’Ajuntament. 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.
La documentació que s’ha d’aportar, segons cada cas, és la següent:
PRIMERA EXPEDICIÓ
Literal de Naixement i certificat
d’Empadronament (tots dos documents
expedits amb menys de 3 mesos de
vigència).
UNA fotografia.
10 €
Partida

RENOVACIONS PER CADUCITAT
original.
UNA fotografia.
10 €
En cas de canvi de domicili respecte al
DNI anterior, caldrà aportar un certificat
d’Empadronament (expedit amb menys
de 3 mesos de vigència).
DNI

RENOVACIÓ PER SOSTRACCIÓ O PÈRDUA
d’omplir l’imprès model 13, el
mateix dia de la renovació.
DUES fotografies.
10 €
S’haurà

Vols col·laborar?

A DESTACAR EN TOTS ELS CASOS
- Per demanar hora, cal comunicar-ho a
l’Ajuntament, personalment al carrer Ramon Par, número 1, o per telèfon trucant
al 93 797 49 00.
- Els menors hauran d’anar acompanyats
pel pare, mare o tutor legal que, a la vegada, haurà d’acreditar-se amb el DNI
(vigent).
- Si el DNI és del sistema antic (color blau)
o si la renovació és per canvi de filiació
(canvi de nom, data de naixement, altres dades, etc.), els tràmits s’hauran de
realitzar directament a la comissaria de
Mataró, presentant-hi la documentació necessària. En aquests casos, el dia de la
primera cita a Mataró es pot programar
des d’Argentona.

Envia el teu text o fotografia a Ràdio Argentona o a
radio@argentona.cat. Recorda: màxim 1.700 caràcters.

O b e r t ura
establiments
comercials
any 2009
Per decret d’alcaldia de
data 9 de febrer de 2009
s’acordà substituir, del calendari
establert
per
l’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per
l’exercici 2009, el festiu
de 12 d’octubre pel dimarts 4 d’agost, que és
festa local 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 2009 per Argentona queda establert
de la següent manera:
•
•
•
•
•

4 i 11 de gener
5 de juliol
4 d’agost
1 de novembre
6, 8, 13 i 20 de
desembre

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.

*

calendari fiscal 2009

informació d’interès
informació d’interès

Concepte
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa per entrada de vehicles - guals
Preu públic servei manteniment franges protecció
contra incendis forestals a les urbanitzacions
Impost Béns Immobles característiques especials
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
Impost sobre béns immobles rústics - construïts
Impost sobre Activitats Econòmiques

Data inici volunt.
02/02/2009
03/04/2009
03/04/2009

Data final volunt.
02/04/2009
04/06/2009
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

04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009

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

* Degut a la revisió cadastral duta a terme durant l’any 2008, i de manera excepcional, enguany els rebuts
domiciliats corresponents a l’impost sobre béns immobles urbans es fraccionaran en dos períodes: 1 de
setembre i 1 de desembre, i no en quatre com era habitual.

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

Pep Masó

Alcaldia, Administració General,
Comunicació, Governació, Mobilitat,
Activitats

Ferran Armengol

1r tinent d’alcalde, Recursos
Econòmics, Recursos Humans,
Cultura i Patrimoni.

Xavier Collet

2n tinent d’alcalde, Urbanisme, Obres
i Habitatge.

Míriam Agama

3a tinent d’alcalde, Joventut, Festes,
Actes Culturals.

Joaquim Casabella

Deixalleria
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

4t tinent d’alcalde, Manteniment i
Serveis Municipals.

Parròquia de Sant Julià

Assumpta Boba

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

5a tinent d’alcalde, Xarxes i Noves
Tecnologies, Sostenibilitat, Participació.

Enric Ureña

Educació, Benestar Social.

Miquel Mendoza

Promoció Econòmica.

Robert Subiron
Esports, Sanitat.

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

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

RECOLLIDA DE
MOBLES VELLS
I ELECTRODOMÈSTICS
Cada dilluns,
prèvia trucada al

93 790 55 60
T e l èf o n s
d ’ i n t e rès

Ajuntament

93 797 49 00
Policia Local

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

IES Argentona

93 797 46 10

CEIP ST Miquel del Cros

93 799 39 51

CEIP Bernat de
Riudemeia

93 797 09 56

CEIP Francesc Burniol

93 797 16 01
CEIP Les Fonts

93 756 17 13
CEIP Aixernador

93 797 46 77

EBM Cargol Treu
Banya

93 757 51 88

EBM El Bosquet

93 797 45 23

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

Dilluns matí tancat

Reparació de rellotges i canvis de pila
Venda de rellotges home i dona
Venda de moneders i cinturons de pell
Reparació i modificació de peces de roba
Reparació de calçat
Bijuteria d’acer
NOVA
Duplicat de claus
GERÈNCIA
Esmolem ganivets i tisores
Venda de bastons i paraigües
Vores a mà, a máquina i cremalleres
Duplicat de comandaments a distància
Arranjament en botes d’hípica
Canvi de panys i bombins de portes
Especialitat en plantilles per a esportistes d’elit

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

fisio argentona

Centre de Rehabilitació Funcional

Sant Julià, 19, baixos
08310 Argentona
Tel./fax 93 756 15 41
www.ﬁsioargentona.com
Matins: 9.30 - 13.00 h
Tardes: 15.30 - 20.30 h
Dissabtes: hores convingudes

Acupuntura
Massatge de relaxació i terapèutic
Lesions esportives
Tractaments traumatològics
Tractaments d’artrosis i artritis
Escoliosi (tècnica Schrott)
Tractaments particulars
Conveni amb mútues sanitàries privades

“Dedica‛t temps per a tú, alimenta‛t
bé cada dia, deixa‛t mimar per nosaltres, i vine a fer-te un massatge, tria
el que més et convingui i disfruta!”
I a més, com sempre, molta varietat
en alimentació, tes a granel, herbes i
molt més.

T’agrada la ràdio?
Tens vocació de comunicador/a?
Vols col·laborar amb la teva emissora?
Ràdio Argentona
ha estat sempre un
element dinamitzador
del poble i una
catapulta per a molts
professionals.
PROMOCIONS – COMPRAVENDA - HIPOTEQUES
LLOGUERS I ADMINISTRACIÓ
GESTIÓ I ASSESSORAMENT IMMOBILIARI
TRAMITACIÓ I RENOVACIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT
TAXACIONS PER HERÈNCIES, SEPARACIONS, JUDICIALS...
EMPRESA ADHERIDA AL PLA NACIONAL DEL
LLOGUER GARANTIT
CERQUEM HABITATGES EN LLOGUER PER ALS NOSTRES CLIENTS

PNAG

Fes el teu programa
a la ràdio i aprèn una
professió.

Bigorra
Calvo
Pannon
Piranya
Notxa

®

Vols participar-hi?
93 756 06 24
argentonacomunicacio@argentona.cat

INTERNATIONAL HOUSE
ARRIBA A ARGENTONA
A International House ens sentim orgullosos d’anunciar l’obertura d’un dels
nostres centres a Argentona i així poder portar els nostres 33 anys d’experiència
en l’ensenyament d’idiomes a la vostra vila.
Donem una especial importància als alumnes d’educació infantil, primària i
secundària i tenim com a objectiu l’obtenció del diploma FCE de la Universitat de
Cambridge abans d’anar a la universitat o de fer estudis superiors.
Naturalment, els adults també sou benvinguts! Disposem de diferents horaris i de
cursos basats en la comunicació per a tothom. També fem cursos d’estiu.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres i organitzarem una
entrevista, a la nostra escola d’Argentona, amb en Dennis Akers, director d’International
House, o amb la Julie Byrne, la nostra cap d’estudis de nens i adolescents.
Doneu una ullada al nostre lloc web i descobrireu tot el que podem fer per
vosaltres.

Julie Byrne.
Cap d’estudis de
nens i adolescents

1. C

2. A

3. B

4. C

5. B

6. C

7. B

TEST ANSWERS

Dennis Akers.
Director d’International
House Mataró

INTERNATIONAL HOUSE
ET PREPAREM PER AL FUTUR

C/ Jaume Balmes, 29 · Mataró
C/ Dr. Samsó, 14 - Argentona

Informa-te’n!

ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat

93 796 01 25

Com vas d’anglès?
TEST
YOUR
ENGLISH
1

1. Choose the correct answer a, b, c or d.
“What was the weather in London like?”
A: It’s raining!
B: I don’t like it.
C: Cold!
D: Yes, I liked it

2. Choose the best answer a,b,c or d.
Excuse me, how __________ does the ﬂight
to London last?
A: long
B: much time
C: hours
D: it

3. Choose the best answer a,b or c.
“How about going to Australia on holiday
this year?”
Quina nota has tret?
What’s your score?
3/7 = insufi
4/7 = sufi
5-6/7 = notable
7/7 = excel·lent

A: Wow! That’s amazing.
B: That sounds like a good idea.
C: I haven’t a clue

4. Choose the best answer a, b or c.
“Bye John. Have a nice weekend.”
A: “That sounds great!”
B: “That’s OK.”
C: “Thanks. You too!”

5. Choose the best answer a, b or c.
“Could I borrow your pen?”
A: “I’d rather not.”
B: “Sure. Help yourself.”
C: I’m afraid I can’t.”

6. Choose the best answer a, b or c.
“Did you go to the cinema last week?”
A: Yes, I went.
B: I’m afraid I couldn’t
C: Yes, I did. Did you?

7. Choose the best answer a, b or c
I remember _________________ on
my ﬁrst day at school.
A: to cry
B: crying
C: cried

