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EDITORIAL
DIES DE FESTA MAJOR, DIES DE PARTICIPACIÓ
Festes i participació. Participació i festes. Aquests dos conceptes solen anar
agafats de la mà, i més quan es parla de Festa Major. És per això que aquest Cap
de Creus que teniu a les mans té un caire festiu i participatiu alhora. Festiu perquè s’acosta la Festa Major d’Argentona, una cita que enguany presenta algunes
novetats com són l’Argentast i les actuacions musicals a Can Doro. Però aquesta
també és una Festa Major que vol consolidar altres propostes que es van iniciar
l’any passat com ara la Nit de Tapar Pous o la participació de dues orquestres a
la Nit Boja; una Festa Major que, a més, pretén fer fora el sexisme amb un seguit
d’iniciatives contemplades al nou Protocol contra les agressions sexistes a Festa
Major. Però aquest també és un Cap de Creus festiu perquè hi podeu trobar un
recull de fotografies de la tercera edició d’Argillà, la Fira Internacional de Ceràmica més exitosa dels últims anys, i perquè celebrem diverses fites esportives
com per exemple l’ascens del primer equip del FC Argentona i del sènior femení
del CBA .

AQUEST ÉS UN CAP DE CREUS QUE POSA EN VALOR LA
PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS, ASSOCIACIONS I ELS
ARGENTONINS I ARGENTONINES EN ELS AFERS DEL MUNICIPI
Però aquest també és un Cap de Creus que posa en valor la participació de les
entitats, associacions i els argentonins i argentonines en els afers del municipi.
Sou vosaltres els que aconseguiu donar impuls a molts dels actes de la Festa Major i sou vosaltres els que aconseguiu que la Diada de la Flor, de la qual en trobareu
un recull de fotografies en aquest butlletí, es mantingui viva any rere any. Però
també sou vosaltres, els argentonins i argentonines, els que decidireu quins tres
projectes s’inclouran als Pressupostos Municipals de 2018, el procés participatiu
dels quals clourà amb una consulta ciutadana que enguany tindrà una durada de
dos mesos.
Per tot això, bona participació i Bona Festa Major!
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CARTA DE L’ALCALDE

VISCA LA FESTA MAJOR!
Ja la tornem a tenir aquí, la Festa Major d’estiu. Un any d’espera ha valgut la pena. Torna la Festa Major a
la primera setmana d’agost i plena d’actes i activitats per als més petits i també pels grans.
Enguany consolidem algunes iniciatives que vam començar altres anys, com és el cas de la representació de la Nit de Tapapous, episodi de la història de la nostra Vila que estem contents de poder recordar
altra volta.
Reforcem la zona d’artesania i gastronomia amb la fira Argentast, amb un espai més atractiu per a la
degustació de cervesa artesana i també la gastronomia i artesania de proximitat.

ENGUANY CONSOLIDEM
ALGUNES INICIATIVES
QUE VAM COMENÇAR
ALTRES ANYS, COM
ÉS EL CAS DE LA
REPRESENTACIÓ DE LA
NIT DE TAPAPOUS

Millorem els accessos a la Garrinada, que ens permetrà una millor convivència amb les famílies que van
a la Fira d’atraccions.
Ambientem la Plaça Nova, perquè és l’espai més nostrat on celebrar la Festa Major d’estiu i volem que
sigui un espai acollidor.
Així mateix, reforcem l’espai de concerts de Can Doro, que ha funcionat molt bé les darreres Festes
Majors i volem seguir potenciant.
Finalment, voldria agrair la participació i empenta de tots els voluntaris i de la Comissió de Festa Major,
que cada any la fan possible. Ells i elles són l’essència que permet que la festa es desenvolupi amb èxit
any rere any. Gràcies!
Tingueu doncs una bona Festa Major i unes bones vacances!
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CARTES

CARTES LECTORS

COMBATEM EL SEXISME...

DELS

LECTORS
LA GARRINADA DE TOTS
Aquest any La Garrinada complirà la majoria d’edat i gràcies al compromís i la participació desinteressada de moltes persones, podem dir que ho farà amb bona salut. En
els últims anys l’associació ha obert la seva activitat a nous actes al llarg de l’any, com
pot ser a la Festa Major d’Hivern, la celebració d’una calçotada o la participació en els
actes commemoratius de la Diada. La voluntat de l’entitat dins el teixit associatiu de la
nostra vila és la posar un altre granet de sorra en la construcció des de la col·lectivitat
d’un poble viu, cultural i socialment ric. Per això és pel que treballem colze a colze tant
amb altres entitats com amb l’ajuntament, per teixir sinergies i millorar any rere any,
tant en l’oferta d’activitats com en la convivència tant amb la resta d’actes com amb el
que envolta La Garrinada. I és que aquesta ha sigut una constant en l’evolució d’aquesta petita part de la festa major, que gràcies a la constància i la voluntat inequívoca
de les diferents generacions de membres de l’assemblea s’ha adaptat per a reduir
els efectes colaterals negatius que es poden produir en la celebració d’actes públics
com els que s’organitzen des de La Garrinada. Per això en aquesta edició s’ha volgut
focalitzar en una millora de l’accés, separant-lo de la zona de la fira d’atraccions, i en
la consolidació del protocol contra la violència sexista per a contribuir a la eradicació
d’aquest tipus de conductes a la nostra Festa Major. Treballar per reduir les externalitats negatives és quelcom important que es duu a terme paral·lelament amb la cerca
d’oferir un cartell interessant i divers cada Festa Major. El que presentem aquest any
creiem que podem dir orgullosament que compleix aquests objectius, abastant diferents estils i amb una oferta musical potent, com a peça central de tots els actes que
es duen a terme durant els dies 4, 5 i 6. Seguirem per tant un any més amb la determinació de fer-ho el millor possible i contribuir a fer gaudir de la nostra Festa Major.
Eloi Campos
President de Garrinada

... en festes majors i durant tot l’any.
Aquesta és una de les fites que tenim
des de la Regidoria d’Igualtat per combatre les desigualtats que persisteixen
i perduren encara en ple S. XXI.
Tenim un gran repte com a societat per
modificar molts comportaments i actituds sexistes i masclistes normalitzades i tolerades socialment.
Hem d’avançar perquè les dones i les
persones LGTBI puguin gaudir d’unes
festes en llibertat. Hem d’entendre que
les dones no som només un objecte
sexuat per satisfer el desig de qui mira.
Hem de poder ballar tranquil·lament
sense haver de treure als bavosos i borinots de sobre.
Hem de poder construir altres formes de
relació basades en el respecte i la igualtat i no en la imposició i la submissió.
Hem de saber que les dones sabem el
que volem, i que la insistència continuada i els comentaris sexuals no desitjats
són una forma d’assetjament.
Tenim dret a sentir-nos segures de
camí cap a casa. Encara hi ha molts
espais que generen por i inseguretat.
Patint amenaces estem exposades a
exhibicionistes sexuals, a rebre amenaces verbals i podem ser forçades
sexualment. I, tot i els danys causats,
encara se’ns “responsabilitza” del que
ha passat amb prejudicis i estereotips
que impedeixen la reparació de la víctima, com ara: “anava beguda, portava
una faldilla molt curta...”.
Per això, us encoratgem des de la corresponsabilitat ciutadana per visibilitzar, rebutjar i modificar els comportaments i actituds sexistes.
Bones festes Majors i Garrinada 2017
Nina González
Tècnica d’Igualtat

Si vols participar en aquest espai envia
un correu electrònic amb la teva opinió
a radiodirector@argentona.cat. El text
ha de tenir, com a màxim, 1.800 caràcters (amb espais inclosos). També
pots fer-nos arribar fotografies per a
l’espai de ‘foto-denúncia’.
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XARXES
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TAMBÉ TENS CONTINGUTS EN XARXA A YOUTUBE!
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Its A Wag Wag World@ ItsAWagWagWorld  19 juny
Sports journalist #MelissaJiménez & #BVB defender
#MarcBartra have tied the knot on June 18 in Argentona

XARXES

Núria Picas@ NuriaPicas  11 juny
La Repicacorriols 38K d’Argentona ha sigut tot un èxit!!!
Repetirem!!!!

Close

CC Maresme@ ccmaresme 20 juny
A #mataro i #argentona es durà a terme un programa per
combatre l’assetjament sexual en espais públics d’oci

anc_argentona@ anc_argentona  11 juny
Dos autobusos plens! Orgullosos d’#Argentona que sempre
ens bolquem amb la #independència! #DATAiPREGUNTA
#1ODataPelSí Arrenquem!

AMPA Les Fonts@ ampa_lesfonts  11 juny
Abans de dir-nos adéu, el curs de 6è ens deixa aquesta
preciosa foto de família. Molta sort i que sigueu feliços,
sempre i arreu! #Argentona

BCN PID Foundation@ FundacioIDP_Bcn  14 juny
1/5 Els alumnes de 5è de l’Escola Bernat de Riudemeia
d’#Argentona han creat “Manuality Kids”, un projecte
d’emprenedoria social

Close

Close

Close

Josep Canals@ pepcanals  23 juny
Tot a punt per la #revetlla de #santjoan a #Argentona

Close

Ariadna Rectoret@ ARectoret 28 juny
#argentona amb #estimacomvulguis #fotoLGTBI
#40anysLGTBI #SiguesComVulguis

Close

Walter Pandiani@ pandianioficial  2 jul.
Muchas gracias @RCDEspanyol y a la Penya Espanyolista
d Argentona Por el reconocimiento. Foto con mis Presi.
JoanCollet-DaniSánchezLlibre

Close

Close

Close

REPORTATGE

Torna la Nit de Tapar Pous
Amb un caire més històric
i emblemàtic, Argentona
tornarà a viure aquesta nit
commemorativa després
del pregó. Enguany, també
es consolida la Nit Boja
amb dues orquestres,
s’introdueix l’Argentast i
es recupera el Castell de
Focs deixant de banda
el Piromusical de l’any
passat. Aquestes són les
principals novetats d’una
Festa Major que omplirà
Argentona d’activitats del
3 al 6 d’agost.
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A

quest és l’any de la consolidació de
diverses activitats que es van estrenar l’any passat. És el cas de la Nit
de Tapar Pous, una commemoració
que enguany pretén donar més importància
a la història i als espais del municipi. A més,
durant tots els dies que transcorre la Festa
Major, també tindrà lloc “La Batalla Major”, un
joc de rol que consisteix a eliminar la resta
de participats mullant-los amb xeringues.

Per segon any consecutiu, la tradicional Nit
Boja comptarà amb dues orquestres: “La
Loca Histèria” i “Dalton Bang”. El que també
repeteix és el Vot de poble laic. L’any passat, per primera vegada, es va desvincular
dels actes litúrgics arran de l’acord de ple
sobre la laïcitat de l’administració pública, i
enguany també tindrà lloc a la Font de Sant
Domingo just després de la benedicció de
les aigües i els càntirs de l’any.

També es consolida la Fira de la Cervesa artesana però enguany estarà emmarcada dins
Argentast, on fins a dotze establiments de la
vila oferiran degustacions de gastronomia local a preus molt assequibles. I, un any més, es
vendran samarretes i barrets de Festa Major
al Punt d’Informació de la Plaça Nova amb un
preu de 9€ les samarretes i 2€ els barrets.
Una novetat d’aquesta nova edició de la
Festa Major són els concerts de Can Doro
que, per primera vegada, s’allargaran fins
més enllà de la mitjanit. Tindran lloc el divendres 4 d’agost i podrem gaudir de La
Trocamba Matanusca i DJ Dimoni Pelut.

ARGENTAST APLEGARÀ LA FIRA
DE LA CERVESA ARTESANA
I UNA DEGUSTACIÓ DE LA
GASTRONOMIA LOCAL

REPORTATGE

I tot i que la majoria de novetats incorporades l’any passat es volen consolidar
aquest any, n’hi ha una que no repeteix.
És el Piromusical, ja que des de la Comissió de Festes s’ha apostat per recuperar
el tradicional Castell de Focs i dedicar
més esforços a altres activitats. Els que
també faran saltar guspires i posaran
un toc de màgia i foc a aquesta Festa
Major seran els Diables, que enguany
celebren el seu 25è aniversari. Per tal
de commemorar aquesta data oferiran
un correfoc especial, ben lluït, i amb els
Diables de Port de Barcelona com a colla
convidada.

GARRINADA APOSTA PEL RAP
Zoo, Gertrudis i Doctor Prats són els caps
de cartell d’una Garrinada centrada en
el rap. Del 4 al 6 d’agost també passaran per l’escenari de l’Escola Argentona
Tremenda Jauría, Rapsusklei i Miquel del
Roig entre altres. A més, aquest any durant els concerts i totes les activitats de
Garrinada hi haurà servei de menjar.

Com a novetat en l’organització, es separaran els accessos a Garrinada i a la Fira
per tal de diferenciar ambdues activitats.
A la fira se seguirà accedint per l’Avinguda Països Catalans mentre que Garrinada
tindrà l’accés per la zona esportiva.

CAMPANYES PREVENTIVES
Enguany durant la Festa Major es treballarà en dues campanyes de conscienciació ciutadana. La primera és una campanya de prevenció en el consum d’alcohol
en menors de 18 anys que ja s’ha treballat amb els establiments de la vila en una
jornada de formació. D’altra banda, un any
més Argentona aposta per unes Festes
lliures de sexisme amb el nou protocol
aprovat en el darrer ple.

EL CONSELL D’INFÀNCIA
ORGANITZA LA “SUMMERFEST”, UNA
DISCOTECA AMBIENTADA EN L’ESTIU
I DESTINADA ALS MÉS JOVES

EL CONSELL D’INFÀNCIA
TAMBÉ PARTICIPA EN
LA FESTA MAJOR
L’òrgan de participació dels més joves d’Argentona fa un pas endavant
i, per primera vegada, organitza una
activitat conjunta amb l’Ajuntament.
Tindrà lloc el diumenge 6 d’agost
a la pista del Centre Parroquial
i s’anomenarà “Summerfest”. Es
tracta d’una discoteca, ambientada
en l’estiu, i de la qual podran gaudir, preferentment els menors amb
ganes de ballar i passar-s’ho bé. Hi
haurà un DJ que posarà les cançons
escollides pels nens i nenes de les
escoles d’Argentona i una barra on
podran comprar refrescos a preus
populars. Els beneficis es destinaran a causes benèfiques.
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STOP al sexisme
Amb l’objectiu de celebrar
unes festes lliures de
sexisme, l’Ajuntament
d’Argentona ha elaborat
un Protocol contra les
agressions sexistes en
entorns de festa. A més,
l’entitat Noctàmbul@s
ha impartit dues sessions
formatives, una a
entitats de la vila i agents
implicats, i una altra a l’IES
d’Argentona.

A

firmacions com “No és no” o “El meu
cos no és un objecte” es podran veure i escoltar durant la Festa Major
d’estiu. Aquesta és una de les iniciatives que contempla el recentment creat Protocol contra les agressions sexistes.
Festes Majors d’Argentona 2017, que pretén
combatre el sexisme durant les festes.
Segons la regidora d’Igualtat, Susana
López, aquest document té com a objectiu “visibilitzar la vulnerabilitat de les
dones en els espais d’oci i aconseguir
que el públic sigui cada cop més conscient i sensible”. A més, pretén crear
sinergies i unir esforços amb tots
els agents i entitats, a més d’implicar la ciutadania.
El Protocol estableix les línies que
s’han de traçar per garantir espais
segurs i espais que fomentin les relacions segures, consentides, lliures i igualitàries. Aquest document també disposa
d’un marc d’actuacions consensuat i coordinat per evitar la improvisació i garantint
sempre l’atenció, la protecció i el suport a
la persona agredida i al seu entorn. Els cartells en espais públics, els punts de Suport
Lila, la creació d’una Persona de Referència
a qui dirigir-se dins les barres de festes o
la 1a Marxa Nocturna el dia 3 d’agost en són
un exemple.
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LA FORMACIÓ, UN ASPECTE CLAU
Aquest Protocol també contempla la formació
i sensibilització als col·lectius i agents implicats, i és per això que a finals del mes de maig,
l’entitat Noctàmbul@s va impartir una sessió
formativa al consistori. Hi van assistir diverses
entitats de la vila, la Policia Local, l’Hospital
de Mataró i altres agents implicats els quals
se’ls va dotar d’eines i instruments per detectar i atendre persones afectades. La tècnica
d’Igualtat, Nina Gonzàlez, creu que aquesta
formació és molt necessària i “instructiva per
tal de conèixer com actuar en determinades
situacions”. L’encarregada de la sessió, Anna
Burgos, firma que “encara queda molta feina
per fer” i assegura que “s’ha de començar per
implementar cursos de formació com aquests
per aconseguir una societat més equitativa”.
Per Anna Burgos, uns agents molt importants
en aquesta lluita contra el sexisme són els joves i, en aquest sentit “cal treballar la prevenció a les escoles”, des de la base. Amb aquest
objectiu, Noctàmbul@s també va oferir un
taller a l’Institut d’Argentona on els alumnes de
4t d’ESO van poder compartir històries i exemples de la vida quotidiana on el sexisme hi és
present. A més, van elaborar on audiovisual per
rebutjar aquest tipus d’actituds. A les aules es
va poder constatar que s’està fent molta feina
perquè cada vegada hi hagi menys masclisme,
ja que, segons afirmen els joves, les noves generacions ja en són més conscients. Per ells, “el
sexisme no és una opció”.

TOLERÀNCIA ZERO DAVANT
LES ACTITUDS MASCLISTES
La igualtat de gènere i el respecte és un dels
pilars amb els quals treballa l’Ajuntament
d’Argentona i la proximitat de la Festa Major
d’estiu ha decidit a actuar. “Una política de
gènere valenta ha de ser capaç d’intervenir
en els espais més complexos”, afirma Susana López. I és que l’elaboració del Protocol ha
estat una feina conjunta i transversal de les

Mireu el vídeo contra el sexisme
dels alumnes de l’IES d’Argentona
regidories d’Igualtat i Festes, ja que segons el
regidor de Festes, Arnau Aymerich, “els espais
festius són encara un espai hostil per a les
dones i amb aquesta campanya comencem
a treballar per canviar-ho”. Aymerich afegeix
que “la festa està carregada de valors i la
perspectiva feminista és un valor clau que
cal incorporar-hi”.

CAP MALTRACTADOR SENSE VIGILÀNCIA!

Segur que n’heu vist algun. N’hi
ha uns quants repartits pel
poble. Potser el de la rotonda
de l’entrada és el més vistós.
Potser no. Però segur que us
heu preguntat per què hi ha
aquests follets. D’on han sortit? Es tracta de ‘Follet negre’,
una iniciativa nascuda a cavall
entre Vilassar de Dalt i Argentona que vetlla perquè els maltractadors no quedin impunes.
Un follet a prop d’una casa hi
és per vigilar-ne algú de l’interior, o de l’edifici, o del carrer...
Però, ep! La màgia d’aquests
petits vigilants rau en el fet
que són innocents, tenen el

cor pur, i així és com els veuen
la gent de cor noble: com quelcom bonic i admirable. Qui té
alguna cosa a amagar, els veurà com éssers als quals témer.
I no és un moviment purament
maresmenc: els follets s’estan estenent arreu del món
protegint els més febles dels
maltractadors. Tot tipus de maltractaments: tant físics com
psicològics i tant de parelles
com de pares a fills, companys,
etc. Del desert fins a París, passant per Suïssa o Berlín, hi ha
follets posant un ull contra el
maltractament. Els podeu seguir
a l’instagram @folletnegre.
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10 PROJECTES A VOTACIÓ
Per primera vegada, la
consulta del pressupost
participatiu coincidirà amb
la Festa Major d’estiu i es
podrà votar durant
dos mesos.

E

l procés participatiu del Pressupost Municipal arriba a la fase de votació. Després
que els grups de debat ciutadà han avaluat i seleccionat els deu millors projectes entre totes les propostes rebudes, el pròxim
1 d’agost s’iniciarà la consulta ciutadana que es

prolongarà fins al 30 de setembre. Es podran
votar un màxim de tres propostes i, una vegada finalitzat el recompte, les que hagin obtingut
més punts s’inclouran en el Pressupost Municipal
de 2018. La quantitat destinada als projectes
d’aquest procés participatiu és de 500.000 €.

PROJECTES FINALISTES
PROPOSTA

ACTUACIÓ

Nou local pel Cau

Dotar l’Agrupament Escolta Calabrot d’Argent d’un espai adequat per
desenvolupar les seves activitats i que serveixi també de magatzem del
seu material.

Programa d’ajuts per a
la millora de l’eficiència
energètica als domicilis

Bossa d’ajuts a les famílies d’Argentona que gestionarà el departament de
Serveis Socials de l’Ajuntament per a la compra d’electrodomèstics de baix
consum i la millora de l’eficiència a l’habitatge.

20.000€

Recuperació marge
esquerre de la riera
d’Argentona

Projecte d’adequació del marge esquerre de la riera, condicionant el
terreny i instal·lant mobiliari urbà per tal de convertir-lo en un espai
transitable i molt més agradable per als usuaris.

121.000€

Font Picant

Projecte per a la millora de l’espai de la Font Picant, amb una adequació
d’espais lúdics amb la instal•lació d’una petita zona de pícnic i bancs, jocs
infantils i alguns elements de salut. Instal•lació de punt d’informació i
lavabos. A la zona de l’embotelladora, instal•lació de serveis bàsics.

180.000€

Millorar la senyalització

Millorar els cartells indicadors als equipaments municipals, punts d’interès
i veïnats del municipi.

12.000€

Circuits esportius per a
joves i gent gran

Instal·lació de circuits de salut i per al foment de l’exercici físic a diverses
zones i veïnats del municipi. Espais adreçats especialment als joves
(workout) i la gent gran.

100.000€

Xarxa de sanejament a
l’Avinguda Mediterrani

Actuació urbanística per tal de donar solució a la inundabilitat de l’Avinguda
Mediterrani i la millora de les canalitzacions dels baixants dels edificis.

365.000€

Millora dels itineraris als centres escolars d’Argentona amb actuacions
com el disseny de recorreguts exclusius per als nens i nenes i zones
Camins Escolars Segurs
limitades als vehicles, així com un programa de sensibilització i de
participació ciutadana.
Punt de recàrrega per a
vehicles elèctrics

Instal•lació d’un punt a la via pública per a la recàrrega de vehicles
elèctrics.

Millora de l’accessibilitat Millores en passos de vianants, senyalització, elements de protecció o
de la via pública
passos elevats, entre d’altres.
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125.000€

180.000€

40.000€

260.00€
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LA CONSULTA
MÈTODE
S’hauran d’escollir tres propostes i valorar-les amb 3 punts, 2 punts i 1 punt segons l’ordre de preferència.
QUI?
Podran votar totes les persones empadronades al municipi, majors de 16 anys,
i aquelles que no hi visquin però tinguin
propietats a Argentona.

de l’Ajuntament d’Argentona i a l’Oficina
municipal del Cros.
Podeu accedir al web de la consulta a
través d’aquest codi QR:

QUAN?
De l’1 d’agost al 30 de setembre
COM?
La votació es podrà fer on-line o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

ELS PROJECTES GUANYADORS DE 2016.
EN QUIN ESTAT ES TROBEN?

}

Projecte de condicionament de la
piscina municipal
Es va encarregar un estudi per determinar els
costos que tindria fer ús de la piscina d’estiu
durant tot l’any i les solucions tècniques de cobriment disponibles al mercat. L’estudi conclou
que és possible cobrir la piscina i climatitzar-la
però que els costos d’inversió i manteniment
són econòmicament i ambientalment elevats.
S’ha encarregat un segon estudi per valorar altres possibilitats amb un preu més baix.

D’altra banda, es substituiran íntegrament
els espais de jocs de la plaça del Molí i de la
zona esportiva, a més de crear un nou espai
de jocs a la plaça Memorial Democràtic. També s’ha encarregat un estudi de la totalitat
dels espais de joc del municipi.
Millora de l’accessibilitat
a la via pública
S’està acabant de perfilar el projecte definitiu de millora del Carrer Lladó, entre la plaça
de l’Església i la Font de Lladó. Aquest carrer
quedarà en plataforma única, de prioritat als
vianants, tot i que hi podran seguir circulant
els vehicles.
Remodelació del pavelló antic
Comptarà amb una inversió extra de l’Ajuntament de 66.000 € que se sumaran als 134.000
€ inclosos en el procés participatiu. El projecte contempla la instal·lació d’un paviment de
parquet, el repintat de l’estructura metàl·lica i
la coberta, la millora de l’equip de megafonia i
la col·locació d’unes cistelles de bàsquet penjades de l’estructura. L’objectiu és que al mes
d’octubre l’actuació ja estigui enllestida.

Millora de parcs infantils
Es reurbanitzarà completament la plaça
Montserrat i el municipi disposarà d’un espai lúdic per a infants de diferents edats i
capacitats. L’espai de plaça inclourà el carrer
Narcís Monturiol i s’aconseguirà un nou espai
verd accessible, amb jocs infantils adaptats,
bancs i una zona d’aigua. També es pacificarà
el trànsit del carrer Abat Escarré. Aquest projecte està pendent d’aprovació.

Projecte de la plaça Montserrat
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Argentona
es vesteix de flors
El passat 3, 4 i 5 de juny Argentona es va posar ben guapa per celebrar la Diada
de la Flor. Al bell mig de la Plaça Nova s’hi podia veure una font com la que hi havia
antigament en aquest emplaçament. L’engalanada de carrers, la Fira d’artesania i de comerç local i l’Ou com balla al Museu del Càntir van tenir lloc en un cap
de setmana ple d’actes i activitats per a grans i petits. La trobada de plaques de
cava i puntaires, tallers, maridatge de vi amb flors, contes, concerts i l’obertura
dels jardins de la casa Puig i Cadafalch van centrar la jornada del diumenge. La
trepitjada de catifes va tenir lloc dilluns aprofitant que era festiu al municipi.
Podeu veure més imatges d’aquest cap de setmana a la galeria de l’Ajuntament
a Flickr i al Facebook de Ràdio Argentona.
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L’ARGILLÀ

es
consolida
La Fira Internacional de Ceràmica d’Argentona,
Argillà 2017, es va celebrar del 7 al 9 de juliol i va
comptar amb prop d’una setantena d’artesans.
Enguany la ciutat convidada va ser la localitat
italiana de Faenza però la invitació també es va
fer extensiva a tot el país alpí. En total, la fira va
comptar amb la participació de ceramistes procedents de 12 països i tres continents: a banda
d’Itàlia, també hi van ser presents països com
Portugal, França, Regne Unit, República Txeca,
Polònia, Perú, Argentina, Armènia i Marroc.
A més, el públic assistent ja va poder comprar
el càntir de l’any, una peça de l’arquitecte i dissenyador Quim Larrea, inspirada en Josep Puig
i Cadafalch. Aquesta és una edició numerada i
limitada a 3.000 exemplars.
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OBJECTIU:
recuperació de la Riera d’Argentona
A mitjans d’abril es va
donar a conèixer el
projecte de recuperació
de la Riera d’Argentona.
Cabrera, Dosrius, Mataró,
Òrrius i Argentona feien
pública la seva unió per
posar en marxa mesures
en l’àmbit mediambiental
i dissenyar-hi una via
blava que connecti la
platja amb les poblacions
d’interior. La iniciativa
també compta amb el
suport de la Diputació
de Barcelona, el Consell
Comarcal del Maresme i el
Consorci de Turisme Costa
del Maresme.

E

ls municipis d´Argentona, Cabrera de Mar,
Dosrius, Mataró i Òrrius
tenen en comú la pertinença
a la conca de la Riera d´Argentona, eix vertebrador del
territori al centre de la comarca. Amb la industrialització, el creixement urbanístic,
el ràpid abandonament de
les activitats socioeconòmiques tradicionals i la sobreexplotació dels aqüífers, la
riera i els seus afluents han
perdut capacitat hídrica,
s´han estès els canyissars
en detriment de la vegetació
autòctona i han quedat en
desús o han desaparegut els
antics camins.
En definitiva, la modernització dels municipis, en els
darrers temps, ha fet que la
societat doni l´esquena a les

EL PROJECTE TÉ LA VOLUNTAT DE RECUPERAR LA RIERA
D’ARGENTONA DES DEL PUNT DE VISTA AMBIENTAL I
PAISATGÍSTIC, CREAR UNA XARXA DE CAMINS PER A
LA PRÀCTICA ESPORTIVA I FOMENT DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I ADEQUAR VESTIGIS HISTÒRICS
RELACIONATS AMB L’APROFITAMENT DE L´AIGUA
rieres i es vegin més com un
problema que com una oportunitat. Amb l’objectiu de
millorar la conca de la riera,
els municipis implicats van
trobar-se a principis d’abril a
l’Ajuntament de Dosrius per
celebrar una reunió política
i tècnica. Es va posar de relleu la voluntat de recuperar
la Riera d’Argentona des del
punt de vista ambiental i
paisatgístic i la creació d´una xarxa de camins per a la
pràctica esportiva i foment

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA REDACTARÀ UN PROJECTE, DINS EL PROGRAMA
DE CAMINS ESPORTIUS, PER TAL DE DISSENYAR UN CAMÍ O VIA BLAVA
QUE CONNECTI LA PLATJA AMB LES POBLACIONS DE L’INTERIOR PEL COSTAT
DE LA RIERA D’ARGENTONA
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de la mobilitat sostenible,
així com l´adequació de vestigis històrics relacionats
amb l´aprofitament de l´aigua (molins fariners, pous
de glaç, mines, etc.). A la reunió hi van assistir alcaldes,
regidors i tècnics dels cinc
municipis - Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, Mataró
i Òrrius -, representants del
Consell Comarcal del Maresme i del Consorci de Turisme
Costa del Maresme, acompanyats per responsables
de les companyies d´aigua
de Mataró i d´Argentona i de
tècnics externs. A la trobada es va acordar la creació
d´una comissió tècnica per
elaborar el projecte global i
estudiar diverses fonts de
finançament.
D’altra banda, també s’ha
sol·licitat la redacció d´un
projecte a la Diputació de
Barcelona, dins el programa
de camins esportius, per tal
de dissenyar un camí o via
blava que connecti la platja
amb les poblacions de l´interior pel costat de la Riera
d’Argentona. El projecte neix
amb la clara intenció de la
millora mediambiental i de
la qualitat de vida dels veïns
i veïnes de les poblacions,
així com la potenciació d´activitats socioculturals, com
ara la pràctica esportiva, el
lleure de natura i el turisme
cultural.

COSES DE LA VILA

La Tardor
Literària s’aboca
a novel·listes
estangers/es que
escriuen en català

Argentona dóna el tret de sortida
a l’Any Josep Puig i Cadafalch
L’any Puig i Cadafalch d’A rgentona acollirà la ruta de
l’arquitecte entre Mataró i la
vila, una exposició fotogràfica, conferències, un concert
de cant i piano i la presentació del calendari Puig i Cadafalch. A
més, un viatge de cap de setmana seguint les restauracions de l´arquitecte
ens portarà a visitar l´Abadia de Sant
Miquel de Cuixà, la Catedral de la Seu
d’Urgell i el Monestir de Sant Joan de
les Abadeses. El tercer certamen Vila
d´Argentona també comptarà amb un
premi especial Puig i Cadafalch.

Aquests són els actes principals d´un Any Puig i Cadafalch
argentoní que es va presentar
el passat 15 de juliol als jardins
de la casa d´estiueig. L’acte
institucional va comptar amb
la presència de l´alcalde, Eudald Calvo, i el
president de l´Associació Amics de Puig i
Cadafalch, Esteve Mach. El col·lectiu Sense
Portes també va oferir una representació
dramatitzada, personificant la família Puig
Macià i fent una rebuda als assistents al
jardí de la casa d´estiueig. Posteriorment,
van continuar el recorregut visitant Can
Calopa i la Capella del Sagrament. L’acte va
cloure amb un berenar a la Plaça de Vendre.

‘COM SONA?’,
els acústics de Ràdio Argentona
Com ja és habitual per aquestes dates, el
Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell (CEAJC) ja ha fet pública la llista de
les quatre novel·les que centraran la Tardor Literària per poder fer la seva lectura
durant l’estiu. Aquest any s’han escollit
obres de quatre novel·listes estrangers i
estrangeres que escriuen en català.
La primera convidada serà l’afganesa Nadia Gulham i presentarà la seva novel·la ‘El
secret del meu turbant’, el dijous 5 d’octubre. L’escriptora argentina resident a Catalunya Silvana Vogt ens presentarà, dijous 9 d’octubre, ‘La mecànica de l’aigua’.
L’anglès Matthew Tree serà a Argentona el
26 d’octubre amb una novel·la on critica
l’imperialisme i el racisme amb honestedat i ironia a ‘De fora vingueren’. La Tardor
Literària d’enguany clourà el 2 de novembre amb ‘Les roses de Stalin’ la novel·la
de l’escriptora i traductora txeca Mònica
Zgustova.
També, com l’any passat, es faran les
‘Lectures a la Terrassa’ de la rectoria durant tres dissabtes de 12h a 13h.

El nou programa radiofònic “Com sona?”
ofereix la possibilitat a grups i solistes d’actuar a l’estudi de Ràdio Argentona. L’objectiu del programa és promocionar la música
i mostrar el talent d’artistes emergents així
com dels que ja fa temps que els seus mals
espanten. Totes les actuacions s’enregistren en vídeo i es poden veure al canal de
Youtube de l’emissora.

ta, el rapers Eudald Mérida i Pol Arbolí, el
compositor Pep Lladó i el jove saxofonista de l’Aula de Música d’Argentona Martí
Serrano acompanyat del guitarrista Blai
Masó. Les persones interessades a participar de l’espai poden contactar al correu electrònic egeamf@argentona.cat.

A més a més del vídeo, el programa matinal ‘A Mig Matí’ emet una entrevista per
conèixer amb profunditat els artistes i
les seves trajectòries musicals. En el primer Com Sona? ens va acompanyar en
Busta i la Meri, seguit de Sambà de Fes-

ORIOL GARCIA I ALBA CALVO, ELS MILLORS A LA SELECTIVITAT
La selectivitat ha anat prou bé als alumnes de l’Institut d’Argentona que s’hi van presentar.
La coordinadora de batxillerat de l’IES Argentona, Lourdes Gisbert, ha explicat que “dels 62
alumnes que es van presentar, han aprovat 58, el que fa un 93,55% d’aprovats”.
Dos alumnes de l’IES d’Argentona, l’Oriol Garcia (9,2) i l’Alba Calvo (9,15), han obtingut la
millor nota i rebran la distinció de les Pau per haver superat la fase general de les proves
d’accés a la universitat amb una qualificació igual o superior, en aquest cas, a 9 punts. Pel
que fa a les notes dels alumnes de batxillerat, en general, Gisbert ha destacat que continuen estan per sobre de la mitjana de Catalunya.
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Una temporada plena d’èxits
Els equips argentonins tanquen una de les millors temporades dels
darrers anys: el FC Argentona torna a Segona Catalana quatre temporades
després, el sènior femení del CBA assoleix l’ascens per ser el millor segon
classificat de tercera i el sènior masculí, en canvi, consuma el descens.
EL FC ARGENTONA TORNA
A SEGONA CATALANA
El Futbol Club Argentona ha aconseguit,
després de quatre temporades, tornar a
Segona Catalana. En segona posició a la
classificació en acabar la lliga, els argentonins es quedaven a les portes de l’ascens directe i la promoció d’ascens els va
emparellar amb el FC Joanenc.
El partit d’anada es va disputar al Municipal
d’Argentona on tots dos equips van signar
l’empat a un gol. El resultat, més favorable
als santjoanencs, obligava els argentonins
a marcar si volien tenir opcions d’aconseguir l’ascens a Segona Catalana. Per fer-ho,
l’expresident i membre de la junta del club,
Antoni Rabassa, va fer una crida a l’afició a
través dels micròfons de Ràdio Argentona i
es van aconseguir omplir dos autocars d’aficionats argentonins pel partit al Municipal
de Sant Joan de Vilatorrada. No va ser fins al
minut 87 del matx quan els argentonins van
sentenciar l’eliminatòria deixant el marcador
final en 1 a 2. Jugadors, cos tècnic, familiars i amics van celebrar el retorn a Segona
Catalana cinc anys després del seu últim
descens. L’alcalde d’Argentona Eudald Calvo
i l’expresident del RCD Espanyol Joan Collet
tampoc es van perdre la victòria in situ.
Des del seu darrer descens, la temporada
2012-2013, el quadribarrats han buscat
insistentment el retorn a la categoria. En
ocasions, fins i tot, quedant-se a les portes. El primer equip deixa el grup 2 de la Tercera Catalana després de quatre temporades a la categoria. A la banqueta del primer
equip també hi haurà relleu: ‘Chava’ Jiménez substituirà Juan Pedro i Enrique Buch.

20

ESPORTS

21

ESPORTS

EL FEMENÍ, L’ASCENS. EL MASCULÍ, EL DESCENS
El sènior femení del Club Bàsquet Argentona (CBA) jugarà la temporada
vinent a Segona Catalana malgrat quedar segones a la classificació de
Tercera Catalana. Tot i que només assolien l’ascens els líders de la categoria, l’equip que dirigeix Susanna Portabella ha rebut la notificació
del seu ascens de categoria gràcies a ser el millor segon classificat
“amb només dues derrotes” d’entre tots els grups de Tercera Catalana.
Portabella seguirà al capdavant de l’equip per tercer any consecutiu.
El sènior masculí CBA, en canvi, jugarà la propera temporada a Tercera
Catalana. El passat 3 de juny es va consumar el descens dels argentonins després de perdre 74 a 78 en el tercer partit de la promoció de
permanència davant el CB Gavà 2. El masculí tanca la temporada amb
un balanç de 13 victòries, 17 derrotes i quedant 12è en la classificació.
La propera temporada l’equip sènior tindrà nou entrenador. Toni Olivares serà substituït per Enric Monfort, un home de confiança del club
que ve d’entrenar el júnior femení. El club confia en tornar a les màximes categories i deixar enrere els tres descensos consecutius que ha
patit l’equip.

ELS ARGENTONA BOCS SÓN PENTACAMPIONS
Més títols a les vitrines del club de futbol americà Argentona BOCS.
El sènior va guanyar per cinquena vegada el títol de la Lliga Catalana de Futbol Americà (LCFA) després de vèncer, el passat diumenge 30 d’abril, a Falcons-Senglars per 7 a 22. De cara la nova
temporada també hi hauran canvis a la banqueta: Marc Güell farà
un pas enrere i el substituirà Carlos López “Charlie”, que després
de dos anys com a jugador en el club assumirà el rol de “coach”.
Güell durà a terme, a partir de la propera temporada, les tasques
de segon entrenador i entrenador de defensa. Marc Espier també
s’unirà al cos tècnic.
L’equip júnior també es va proclamar campió de la 27a edició de la
Lliga Catalana de Futbol Americà després de derrotar els Rookies
de Barberà per 17 a 12. El partit va tenir lloc el passat 21 de maig
en un Municipal d’Argentona ple de gom a gom.
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EL FS OLÍMPIC ARGENTONA
MANTÉ LA CATEGORIA
En Futbol Sala, el masculí del Club Olímpic d’Argentona mantindrà la categoria a Territorial (grup 4)
després de quedar 5è en la classificació.
Pel que fa a l’equip femení, han revalidat el títol de
lliga per segon any consecutiu i han acabat campiones de la categoria amb només una derrota.
L’equip d’Imma Capdevila no ha pogut arrodonir la
temporada i ha quedat tercer en la ‘Final Four’, la
fase que enfronta els campions dels quatre grups
de la categoria Territorial.

ESPORTS

Adrià Pratdepàdua Casabella,
una jove estrella del tennis
Adrià Pratdepàdua Casabella és un
jove argentoní que va camí de fer-se
un lloc en el món del tennis. El 24 i 25
de juny, guanya el seu darrer títol després de proclamar-se campió del XXXII
Torneo Nacional de Tenis Ciudad de
Calahorra “La Acampada”. De fet, estan sent uns mesos intensos quant a
competicions: al maig guanya el Campionat de Catalunya Infantil ‘Trofeo
Manuel Alonso’ a Castelldefels i a principis de Juny, es queda a les portes
d’obtenir una plaça directa al campionat europeu sub14 de tennis quedant
eliminat a quarts de final en el Torneig
Babolat Cup 2017. A més, el 2015 va

quedar Campió del torneig Aleví 1 de la
Prova VI del Circuit Juvenil d’Hivern de
la FCT.
Adrià Pratdepàdua Casabella té 14
anys i va descobrir el tennis quan només en tenia 4. Va aprendre a donar
els seus primers cops de raqueta al
Casino d’Argentona. Després, va seguir entrenant a l’Escola del Club de
Tennis de Mataró. L’Adrià, que cursarà
3r d’ESO a l’IES Argentona, es desplaça cada divendres fins a les pistes de
la Federació Catalana de Tenis a Cornellà de Llobregat, on entrena amb 4
joves més.

Laura Garcia,

Campiona de Catalunya
Júnior en solo de natació
sincronitzada
Laura Garcia Gallemi,
nedadora del AE Sincro Mataró, va aconseguir pujar al podi
en diverses ocasions
en els Campionats de
Catalunya d'Estiu de
Natació Sincronitzada celebrats el passat 10 i 11 de juny a les
Piscines Picornell de
Barcelona.
L'argentonina, amb
només 15 anys, va
aconseguir en solo
la medalla d'or en
categoria júnior. En
categoria duet, Laura
Garcia i Vanesa Ligos van revalidar el subcampionat, una medalla que ja varen obtenir als Campionats de Catalunya d’Hivern
realitzats a Tarragona. Finalment, l’equip júnior va obtenir la medalla de plata amb una formació composta per Vanessa Ligos,
Ona Turari, junt amb les argentonines Laura Garcia, Bruna Busquets, Laura Cano, Paula Albertuz i Ivet Estrader.

Ana Aguilar,

una jove promesa del golf

Ana Aguilar és una argentonina de 10 anys que estudia a l’escola
Les Fonts d’Argentona i li apassiona el golf. De fet, en el seu treball
de recerca de quart de primària va voler explicar què és el Club Golf
de Llavaneres, d’on actualment ella i el seu pare en són jugadors.
Tot i la seva joventut, Ana Aguilar ha participat en diferents campionats de categoria benjamí i aleví deixant molt bones sensacions.
Ja al 2015, va quedar subcampiona per parelles en el 21è Triangular Benjamí de Catalunya, celebrat a Taradell. Aguilar també
pot presumir d’haver quedat subcampiona, amb 98 impactes, del
Campionat de Catalunya Infantil, Aleví i Benjamí que es va celebrar el passat 1 de juny al Camp de Golf La Roca. A més, la Federació Catalana de golf l'ha convocada pel Campionat d'Espanya
Infantil, Aleví i Benjamí 2017 que ha tingut lloc del 26 al 28 de juny
als camps de Sancti Petri, a Cadis. Anna Aguilar ha estat 3 anys
consecutius subcampiona de Catalunya.
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L’ESPITLLERA DEL CENTRE D’ESTUDIS A RGENTONINS

1840: CANVI DE TERME
D’ARGENTONA A MATARÓ
}
Vista del veïnat
de Sant Jaume
de Traià. En
primer terme
can Saborit. A
dalt, d’esquerra
a dreta, can
Volart, can
Polseguera, les
Palmeres, ca
l’Ànima i can
Boba. Postal
Güell.
Arxiu Enric
Subiñà

F

ins al 1840 el terme d’Argentona limitava amb el de Mataró per la banda de mar. Anava pel torrent de les Piques
(passava pels actuals jutjats de Mataró) cap al turó del
Molí de Vent (sobre de plaça Granollers), i des d’allà seguint
cap al Turó de Cerdanyola, anava a buscar el torrent de Vera i
la riera d’Argentona, fins que passat el veïnat de Sant Jaume
de Traià pujava a la serra.

d’hostal, taverna i venda de pa i carn
al veïnat de la Torre, que es feia a can
Lleonart (just al davant de can Boet)
i, alhora, tenia uns “burots” als dos
límits del terme, tant al camí Ral de
Barcelona i com al camí d’Argentona
(camí del Mig).

L’actual zona del Pla d’en Boet i del Rengle, per sota del
camí del Mig, antigament era el veïnat de la Torre, en el
terme del castell de Burriac. Hi havia els masos Boet,
Llauder, Tunyí i Mauri, ja esmentats des del segle XIV, dels
quals tan sols resta el mas Boet. El veïnat portava el nom
de la Torre de Cogoll, que era una torre defensiva d’època
alt medieval, esmentada per primer cop el 1128 en una donació del bisbe de Barcelona. A inicis del segle XIV la Torre
fou motiu d’una donació per part de Berenguer de Sant Vicenç, senyor del castell de Burriac, al seu fill Berengueró.

Aquestes terres rebien les aigües
sobrants dels molins de la riera d’Argentona. Durant els segles XVII i XVIII
gran part d’aquestes terres, que eren
majoritàriament dels propietaris de
masies d’Argentona, foren adquirides
per mataronins, i es van anar convertint de vinyes i cereal en terres de
regadiu, dedicades sobretot al cultiu
dels tarongers i llimoners, a banda
de productes d’horta. Alhora, es van
anar construint sínies per extreure
aigua del subsòl i cases de pagès
pels masovers.

Fins aleshores les terres del Pla d’en Boet estaven dedicades, sobretot, a la vinya i al cereal. El camí Ral de Barcelona era lloc de molt de pas, i els masos deurien complementar la seva economia amb la venda de vi, sobre la
qual el senyor també hi tenia interessos, concretament
tenia el dret de taverna, un dels monopolis del senyor
feudal, i se’n reservava parcialment el dret. De fet des del
segle XVI o XVII l’ajuntament d’Argentona arrendava el dret
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El veïnat de Sant Jaume de Traià estava sota jurisdicció del castell de
Mataró. Al segle XIV tenia set masos,
dels quals sembla que només quatre

estaven habitats: Oller, Torner, Salvador, Alegre, Escarp, Mataró i Agell.
Les masies històriques de Traià que
han arribat als nostres dies són les
Palmeres (mas Salvador) i ca l’Ànima
(mas Torner). La resta són cases de
pagès edificades entre els segles
XVII i XIX, essent les més destacades
can Volart i can Boba de Sant Jaume,
datada la primera del segle XVIII i
la segona del XIX. El veïnat de Sant
Jaume de Traià, muntanyós en el relleu, des dels segles medievals tenia
la producció principal centrada en la
vinya, amb una petita part de camp
de cereal a les zones baixes.
Geogràficament Traià estava molt a
prop del nucli urbà d’Argentona i el
Pla d’en Boet ho estava del de Mataró. Aquest factor, juntament amb
el canvi de propietat de les terres
del veïnat de la Torre, foren determinants perquè la ciutat de Mataró
demanés a les autoritats el canvi o
permuta de les terres, que es va signar el 1821 per part de les autoritats

L’ESPITLLERA DEL CENTRE D’ESTUDIS ARGENTONINS

dels dos ajuntaments, malgrat que Argentona no hi estava d’acord. Però la caiguda
del règim liberal de l’Estat Espanyol i la
derogació de les seves disposicions legals
va fer que la permuta no fos efectiva fins
que el 1840 es va restablir aquella legislació. Aleshores en Josep Ballot i Cabanyes,
comissionat per Argentona i el Sr. Guanyabens per Mataró, a les ordres de l’arquitecte Miquel Garriga i Roca, van recuperar i

L’Arxiu

revisar una per una les setze fites acordades el 1821 i que separarien els dos termes
municipals.
Les conseqüències de la permuta foren
molt lesives per a Argentona, que va perdre
la sortida al mar, malgrat gairebé mai va tenir-la molt en compte si fem cas que no hi
havia mariners al terme (la llunyania amb el
nucli n’era la causa) i, sobretot, va perdre les

terres més valuoses des del punt de vista
agrícola a canvi d’un espai muntanyós de
poc valor per a l’economia. En canvi, Mataró va veure incrementat el terme en la seva
zona d’expansió natural amb terres molt
bones, tot i que no s’urbanitzaria fins ben
entrat el segle XX.

Enric Subiñà i Coll

Envia’ns les teves fotografies a radiodirector@argentona.cat
Consulta l’Arxiu Històric i Municipal Jaume Clavell i Nogueras. Plaça de l’Església 4, 1er pis

Festa Major de 1975

1

2

1

 ortada del programa d’actes de la Festa
P
Major de 1975

2

Actes del dia 4 i 5 d’agost de 1975

3 Concentració d’argentonins a la Plaça de

l’Església en motiu de la Festa Major de
1975
3
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OPINIÓ

TXA

CUP

MOBILITZEM-NOS, NO ENS HA DE FER POR!

7 ANYS DE VIDA, 2 ANYS GOVERNANT

Fa dos mesos es produïa a la nostra vila unes de les accions que podem qualificar com a més autènticament democràtiques vinculades a
l’expressió de la participació ciutadana. Unes mobilitzacions de mares
i pares de les noies i nois de les Escoles Les Fonts i de la d’Argentona.

Ja fa més de 10 anys que la CUP d’Argentona va néixer, amb l’esperit
jove i l’objectiu de portar aire fresc a l’Ajuntament. Ara, a la meitat de la
legislatura, ja fa 2 anys que som al govern de la vila.

L’expressió d’aquests pares i mares manifestava una repulsa clara a la
gestió duta a terme pel govern argentoní respecte a l’escolarització dels
seus fills, i a com gestiona els recursos econòmics que l’Ajuntament inverteix en les quatre escoles del municipi.
Això es produí en els primers dies de maig, tal com vam informar en
l’Escletxa, butlletí editat per Tots per Argentona, que ben segur haureu
rebut a casa vostra.
Aquesta lloable expressió democràtica d’aquests pares i mares ens recorda l’important paper i la força que té la societat civil a l’hora d’aconseguir que els serveis públics funcionin i ho facin bé; i que els polítics
que els gestionen tinguin en compte la voluntat i els compromisos establerts amb els ciutadans.

CAL REPRESENTANTS
POLÍTICS QUE ESCOLTIN
Però per això cal que aquests representants polítics escoltin i que no
facin oïdes sordes a les reivindicacions que se’ls fa.
En aquesta ocasió el govern municipal no ha escoltat els pares i mares
de les escoles; fa mig any no va escoltar a tots aquells (més de 500
persones) que volien parlar amb el govern abans que aquest enderroqués el monument a tots els morts en una guerra que no hauria d’haver
succeït; ara tampoc no ha escoltat els veïns que demanen un espai al
veïnat de Sant Sebastià perquè els seus gossos puguin córrer amb llibertat, construint-lo al carrer Bellavista, precisament a l’altra punta de
la vila.
És, només, amb la lliure expressió dels ciutadans i insistint sense por,
que els governs municipals es veuran amb la necessària obligació d’escoltar. No és queixant-nos en la intimitat o en les tertúlies de cafè que
aconseguirem allò que considerem prioritari i important per al col·lectiu
dels ciutadans, i no és només en la celebració dels actes festius com
els ciutadans farem ciutadania.

La nostra opció, fa 2 anys, va ser la de liderar un govern d’esquerres amb
uns objectius ambiciosos. Alguns han avançat amb passos importants,
i d’altres no tant. Tal com vam prometre durant la campanya electoral
del 2015 i més tard, un cop aconseguida la majoria del Ple, hem comès
errors i no hem dit mentides.
Hem comès errors perquè som persones, i no hem aconseguit sempre
ni el consens ni els recursos per tirar endavant tot el que ens hem proposat. De tot se n’aprèn i cal que la classe política siguem exigents però
també honestos: no ho fem tot bé.
Si bé tenim un programa polític molt complet, alguns dels nostres objectius són tan ambiciosos que poden ser difícils d’aconseguir, fins i tot
amb més d’una legislatura. Hi ha àmbits com l’habitatge, o el mateix
sistema econòmic, que depenen en gran mesura d’agents externs més
enllà de l’administració local, i això dificulta tirar endavant projectes
importants al respecte. Les lleis restrictives del govern espanyol, per
una banda, i les traves burocràtiques per l’altra, també fan molt difícil
empènyer alguns processos.

TAL COM VAM PROMETRE, HEM COMÈS ERRORS I
NO HEM DIT MENTIDES
Però no és feina nostra enumerar les dificultats de l’administració local,
sinó trobar-hi les escletxes i buscar solucions. Hem intentat des del primer dia treballar alguns àmbits amb energia, i hem aconseguit consolidar algunes feines claus durant aquests dos primers anys. La recollida
porta a porta n’és un exemple, així com els pressupostos participatius i
el Consell d’Infància, i la creixent qualitat i quantitat de l’activitat cultural
i festiva del poble.
Volem un poble viu i compromès, com ja dèiem el 2011, i estem treballant per fer-lo possible. Amb totes les nostres imperfeccions, i amb
ganes de treballar, seguim!

Així, doncs, som-hi!!

www.totsperargentona.cat
@ txacomunicacio@gmail.com
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OPINIÓ

ERC
L’AJUNTAMENT I EL REFERÈNDUM

PSC
L’ESQUERRA DAVANT DEL REFERÈNDUM

COMPROMESOS AMB LA DEMOCRÀCIA
I AMB CATALUNYA

Aquest estiu la precària majoria parlamentària ha situat la independència
en el centre del debat i la confusió política. Els socialistes, en canvi, propugnem reformes polítiques en terrenys com són la millora de les condicions
de vida, la reforma del sistema educatiu, l’accés a l’habitatge digne, l’increment de recursos al sistema de salut, de benestar social i de pensions.

El passat 1 de juliol va tenir lloc l’acte de suport del municipalisme a la celebració del referèndum de l’1 octubre. Organitzat per l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), va
comptar amb la presència de més de mig miler d’alcaldes i alcaldesses d’arreu de Catalunya. Una imatge d’unitat del territori difícil d’ignorar.

Des de l’esquerra ens mobilitzem i debatem per convèncer els ciutadans, per guanyar les eleccions i per formar govern i assolir els objectius. La secessió que proposa la presidència de la Generalitat no servirà
ni per enfortir la democràcia, ni la llibertat, ni per afavorir els drets socials de la majoria. Hi ha diferents motius que així ho avalen.

Cap gest és sobrer en aquest projecte col·lectiu que s’aproxima al desenllaç. Els pròxims mesos són crucials pel país. És per això que a les portes de
l’1-O, el món local ha volgut demostrar que està a l’altura de la gravetat del
moment i que el Govern del país no camina sol en l’organització de la consulta. Anem a una i anem a totes.

LES ESQUERRES NO TENIM PER ENEMICS NI LA
DEMOCRÀCIA ESPANYOLA NI LA DEMOCRÀCIA
EUROPEA

CADA ARGENTONÍ I ARGENTONINA HA DE PODER
MANIFESTAR EL SEU ACORD O DESACORD AMB QUE
CATALUNYA ESDEVINGUI UN ESTAT INDEPENDENT
AMB FORMA DE REPÚBLICA.
El compromís de l’Ajuntament d’Argentona amb el referèndum és també
clar, i es donarà tot el suport logístic i organitzatiu necessari i es cediran
els locals municipals per a fer-lo possible. La presència del grup municipal
d’ERC al govern és garantia que així sigui.
Des d’un profund sentit de la democràcia i amb la voluntat d’escollir plegats
el futur del nostre país, no contemplem més que fer el possible perquè la
gent s’expressi en les urnes.
Cada argentoní i argentonina ha de poder manifestar el seu acord o desacord amb què Catalunya esdevingui un Estat independent amb forma de
República. I ho ha de fer en plena normalitat, amb accés a argumentaris
plurals, amb absència de coaccions i amenaces.
No dubteu que obrirem els col·legis electorals l’1-O. El sentit del vot ja és
cosa vostra.

En primer lloc, les esquerres no tenim per enemics ni la democràcia
espanyola ni la democràcia europea. Aspirem entendre’ns amb totes
les forces que tenen per valors la llibertat, la igualtat i la solidaritat i
sumar amb elles i negociar per a reformar tot allò que cal.
D’altra banda estem compromesos des de sempre en la defensa de la
identitat nacional catalana, la llengua i el respecte a la diferència. A més
ens sentim units i solidaris amb tots els qui defensen la llengua i la cultura catalanes a les Illes i al País Valencià, dels qui no volem separar-nos.
En tercer lloc, creiem que el debat sobre la independència i el referèndum no
garanteixen la identificació dels vertaders problemes materials com són: els
equipaments, infraestructures i els fluxos fiscals. Prometre paradisos per al
dia 3 d’octubre no compromet a res en particular i és una forma de manipular
les emocions de tants ciutadans i ciutadanes que volen solucions.
Un quart punt a remarcar és que no podem acceptar de rendir-nos ni de
claudicar davant d’un debat públic impossible, amb els mitjans públics al
servei de la consulta imposada, sense base jurídica i al marge de la Constitució democràtica. L’esquerra no hi té res a guanyar en un enfrontament entre catalans i amb la resta d’espanyols, que imposa la sortida de la Unió Europea i que posa en perill les conquestes socials i polítiques consolidades.
Per acabar, un referèndum de tan dubtoses garanties, segons el que ha
anunciat fins ara el president, en un clar abús del mandat democràtic rebut,
és un gran error que, el guanyi qui el guanyi, haurà dividit els catalans i els

espanyols, dificultant encara més les reformes que ens poden fer més
lliures i solidaris. Ho pagarem car.
667182993
/esquerra.argentona

argentona.socialistes.cat

@ERCargentona

@PSC_Argentona
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OPINIÓ

PP

ICV

PROU PEATGES

INNOVACIONS A LA FIRA ARGILLÀ I AL
MUSEU DEL CÀNTIR

Seguim en la nostra línia. Pensant en els nostres veïns. Per això demanarem que no es perllongui la concessió del peatge de la C-32.

Argillà Argentona, la Fira de Ceràmica i Terrissa, ja fa tres anys que se
celebra pel juliol. Aquests tres anys han suposat un període de prova
que les xifres favorables avalen per mantenir-la en aquestes dates. És
un dels canvis que ha fet el Patronat del Museu del Càntir per posar en
valor la Fira i el mateix Museu.

ARGENTONA ÉS MÉS QUE FESTES, L’EQUIP DE
GOVERN PENSA EN FESTES I ABANDONA EL POBLE

Hem arribat a l’equador de la legislatura del pacte d’esquerres. Dos anys
i tot segueix igual. No veiem aquest canvi del que tant parlaven. El poble
segueix aturat i seguim veient com es tenen abandonades diverses zones d’Argentona.
Mientras el equipo de gobierno solo piensa en fiestas, abandonan zonas
de Argentona como son Can Barrau, Can Barrau 2, Can Ferraters, Can
Serra Lladó… Todos los vecinos de estas zonas y otras muchas, también forman parte de Argentona. No vamos a consentir que se siga tratando a unos como ciudadanos de primera, y a otros como ciudadanos
de segunda. Estamos hablando de un abandono constante. Falta de
servicio de limpieza, riesgo de incendios en Sant Joan por desatender
dichas zonas…
desde el Partido Popular vamos a seguir pidiendo que se trate a todos
los argentonins por igual, independientemente de la calle en la que vivan.
Hay que solucionar los problemas reales, por eso vamos a trabajar para
acabar con la presión fiscal como pasa actualmente con el IBI.
Pensar en los ciudadanos de Argentona significa también pedir que no
se prolongue la concesión del peaje en la C-32. Queremos contar con el
apoyo de todas las fuerzas políticas ya que es un tema que preocupa a
la mayoría de argentonins.
Somos el partido de aquellas personas que buscan mejorar Argentona y solucionar los problemas reales. Abrimos nuestras redes sociales
para que nos hagáis llegar vuestras propuestas. Nos puedes encontrar
en Facebook y Twitter.

Tots sabem que la innovació és necessària en tota empresa que no
vulgui quedar encallada. És per això que el Patronat del Museu fa temps
que cerca fórmules per dinamitzar-lo.
Una de les activitats més afectades ha estat la venda de càntirs. L’edició del càntir tradicional i col·leccionable ha estat un model que s’ha
mantingut durant seixanta anys, tot un èxit. Però amb la baixada de
vendes calia fer una innovació, motiu pel qual el càntir d’enguany ja no
és la reproducció d’un model tradicional, sinó un càntir d’autor pensat
per a les llars actuals, obra del dissenyador Quim Larrea. Una altra novetat és que té una edició limitada, és a dir, que contràriament al que es
feia fins ara, un cop esgotada l’edició ja no se n’encarregaran més còpies. És un càntir dedicat a Josep Puig i Cadafalch, en commemoració
del 150è aniversari del seu naixement.

EL D’ENGUANY, JA NO ÉS UNA REPRODUCCIÓ D’UN
CÀNTIR TRADICIONAL, SINÓ UN MODEL D’AUTOR
PENSAT PER A LES LLARS ACTUALS

Una altra innovació: des de l’any passat hi ha països convidats a la Fira.
Aquest any serà Itàlia, amb la ciutat terrissaire de Faenza, que agafa
el relleu a França, amb Aubagne, ciutat agermanada amb Argentona.
Aquest és un canvi qualitatiu important, ja que permet dotar la Fira dels
millors terrissaires d’Europa.
Una altra millora és el major protagonisme que el Patronat ha donat als
Amics del Museu, que s’ha convertit en un element clau per la venda del
càntir durant la Fira. Aquesta anticipació no modifica gens la tradicional benedicció i venda de la Festa del Càntir.
Per cert, bona Festa Major!

@PPArgentona
Popular Argentona
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ICV Argentona
@ argentona@iniciativa.cat

ACORDS DE PLE

Acords de Ple
*(El govern el formen CUP, ERC, PSC i ICV)

PLE ORDINARI DEL 12 DE JUNY
No hi és present el regidor Eusebi Traby (TxA)
Propostes i mocions

Resultat

Alcaldia
Nomenament del Defensor/a del Vilatà/Vilatana

Aprovat per unanimitat

Atorgament de distincions a dos agents de la Policia Local per acte meritori en el
desenvolupament de les seves funcions

Aprovat per unanimitat

Elecció del Jutge de Pau de la vila d’Argentona

Aprovat per unanimitat

Delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local

Aprovat per 10 vots a favor (govern), una abstenció (PP) i 5 vots en contra (TxA)

Modificació de la relació del lloc de treball sense modificació de plantilla; adequació singular
del lloc de treball d’intervenció

Aprovat per 11 vots a favor (govern i PP) I 5 vots
en contra (TxA)

Participació i Transparència
Aprovació del pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per l’exercici 2017

Aprovat per 11 vots a favor (govern i PP) i 5 vots
en contra (TxA)

Mobilitat
Aprovació del Pla d’Accessibilitat d’Argentona

Aprovat per unanimitat

Urbanisme
Rectificació de l’acord plenari de data 8 de maig de 2017 relatiu a l’Aprovació de la Memòria per
a sol·licitar deixar sense efecte l’Àrea Residencial Estratègica “El Cros” d’Argentona inclosa en
el Pla Director de les Àrees Residencials Estratègiques de l’àmbit del Maresme

Aprovat per 11 vots a favor (govern i PP) i 5 vots
en contra (TxA)

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació “Reordenació de l’àmbit Can Doro – Cal Guardià”

Aprovat per 11 vots a favor (govern i PP) i 5 vots
en contra (TxA)

PLE ORDINARI DEL 10 DE JULIOL
Propostes i mocions

Resultat

Alcaldia
Nomenament, a títol pòstum, d’Esteve Canal i Gual com a fill predilecte d’Argentona

Aprovat per unanimitat

Modificació de crèdits núm. 1/2017 del pressupost del Patronat Municipal Museu del Càntir,
exercici 2017

Aprovat per 10 vots a favor (govern), una abstenció (PP) i 6 vots en contra (TxA)

Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l’ATM,
l’Ajuntament d’Argentona i l’empresa Cingles Bus, SA per a la millora de les comunicacions
mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre Òrrius,
Argentona i l’Hospital de Mataró

Aprovat per unanimitat

Aprovació del programa 2017 d’actuacions dins el conveni del Pla Marc de Restauració i Millora
Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals

Aprovat per unanimitat

Benestar Social
Manifest institucional del dia internacional per l’alliberament LGTBI 28 de juny

Aprovat per unanimitat

Aprovació del protocol contra les agressions sexistes a la Festa Major d’Argentona

Aprovat per unanimitat

Mocions
Moció del grup municipal PP sobre la xarxa viària de peatge a Catalunya

Aprovat per unanimitat

Propostes urgents
Contractació de tècnics auxiliars de serveis personals

Aprovat per 11 vots a favor (govern i PP) i 6
abstencions (TxA)

Podeu recuperar els vídeos d’aquestes sessions a www.youtube.com/radioargentona
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Qui és Qui?

INFORMACIÓ D’INTERÈS

EUDALD CALVO

GUILLEM SALETA

AINA GÓMEZ

ARNAU AYMERICH

PERE MÓRA

CARLES MARTÍNEZ

Alcaldia, Recursos Econòmics
i Governació

Participació i Transparència,
Innovació Tec.
4a Tinença d’alcaldia

Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sanitat

Comunicació,
Joventut i Festes

Mobilitat i Projectes
Estratègics
1a Tinença d’alcaldia

Promoció Econòmica
5a. Tinença d’alcaldia

MONTSE CERVANTES

SALVADOR CASAS

SUSANA LÓPEZ RICO

ÀNGEL PUIG

PEP MASÓ

XEVI COLLET

Esports i Actes Culturals

Espai Públic i Obres
2a Tinença d’alcaldia

Serveis Socials, RRHH,
Igualtat i Cohesió

Educació, Cultura i
Patrimoni
3a Tinença d’alcaldia

Regidor a l’oposició

Regidor a l’oposició
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MONTSE MATAS

MONTSE CAPDEVILA

EUSEBI TRABY

ASSUMPTA BOBA

FRAN FRAGOSO

Regidora a l’oposició

Regidora a l’oposició

Regidor a l’oposició

Regidora a l’oposició

Regidor a l’oposició

INFORMACIÓ D’INTERÈS
Dilluns a Divendres
Matí
Tarda

FARMÀCIES

Obertura
al públic

Matí

Dissabte
Tarda

Diumenge
Tarda

Tancat

Tancat

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

9.30 h a 13.30 h

17.00 h a 20.00 h

9.30 h a 13.30 h

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

9.00 h a 13.30 h

14.30 h a 20.30 h

9.00 h a 13.30 h

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

9.00 h a 20.30 h

Farmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12 - Tel 93 756 16 85

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

Plaça de l’Església, 4
Tel. 673 28 72 09
Bústia del consumidor
Ajuntament d’Argentona
C/ Gran, 61 (SEMPRE)
De 9.30 h a 13.30 h
Tel. 93 797 49 00
Deixalleria
Polígon. 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 h i de 16 a
20 h. Diumenge: de 10 a 14 h.

9.30 h a 13.30 h

Vespre

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

Jutjat de Pau
Tel. 93 797 17 03
Dill. A div. de 9 a 14.40 h. Entrevistes amb el jutge: dimarts i
dijous d’11 a 13.30 h

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

17 h a 20.00h

(si està de guàrdia)

10 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

10 h a 14.00 h

(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

Dissabte

Migdia

Parròquia de Sant Julià
Informació i acollida: dt. I dv.
De 7 a 20.30 h. Tel 93 797
01 59

Arxiu municipal

17 h a 20.00 h

Dilluns a Divendres

Migdia
Guàrdies
(amb recepta)

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 14 h

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

Atenció a domicili
Per sol·licitar atenció a domicili a Argentona i Òrrius cal
trucar al telèfon 93 756 10 92
Per sol·licitar-la al consultori
de Sant Miquel del Cros cal
trucar al telèfon 93 791 90 84

Biblioteca
Dilluns matí tancat
De dilluns a divendres, tardes
16 a 20.30 h
De dimarts a divendres de
9.30 h a 13 h
Dissabte matí obert de 10 h
a 13.30 h

Serveis socials d’atenció
primària
C/Gran, 59 | T. 93 797 04 86
Per demanar cita prèvia per
a la treballadora social, educadora social i psicòloga, cal
trucar al 93 797 04 86 de 9
a 13 h o, directament, a les
oficines del C/ Gran, 59.

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

Centre Obert L’Esquirol
Av. Del Mediterrani, s/n de
Sant Miquel del Cros
Tel. 93 757 00 86

Tancat
Tancat
Tancat
Tancat

Diumenge

Tarda
14.00 h a 19 h
(si està de guàrdia)

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament 93 797 49 00
Policia Local 93 797 13 13
Ràdio Argentona
93 756 06 24 (redacció)
93 757 15 50 (directe)
Taxis
93 797 25 04
677 676 289

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

Gas Natural 900 760 760
C.I. St. Miquel del Cros
93 757 51 88
IES Argentona 93 797 46 10
Escola Sant Miquel del Cros
93 799 93 51
Escola Bernat de Riudemeia
93 797 09 56
Escola d’Argentona
93 797 04 15

Creu Roja Argentona
93 797 16 56

Escoles Les Fonts
93 756 17 13

Ambulància 93 757 88 88

EBM Cargol Treu Banya
93 757 51 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

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 – Ext. 600

DONA UN IMPULS A LA TEVA EMPRESA!
L’Ajuntament d’Argentona obrirà properament un nou programa de subvencions,
ARGENTONA IMPULS, adreçat a empreses, comerços i
nous emprenedors d’Argentona, amb l’objectiu d’impulsar i
fomentar la contractació i l’inici de nova activitat contribuint,
d’aquesta manera, a reduir la taxa d’atur del municipi.
En aquesta primera convocatòria ARGENTONA IMPULS
comptarà amb una dotació pressupostària de 34.000 € i
obrirà dues línies de subvencions:
Línia A: Subvencions per al foment de l’ocupació
(Pressupost: 20.000 €)
a. Subvencions destinades a empreses que contractin,
per un període mínim de 6 mesos, persones aturades
empadronades al municipi inscrites com a demandants
d’ocupació al SOC.
b. Subvencions destinades a empreses que transformin,
en indefinits, els contractes temporals realitzats durant
l’any 2016 amb el suport del programa “SUBVENCIONS PER
REDUIR LA TAXA D’ATUR I CONSOLIDAR EL TEIXIT EMPRESARIAL D’ARGENTONA”.

Línia B: Subvencions per al foment de l’autoocupació i l’inici de nova
activitat econòmica (Pressupost: 14.000 €)
c. Subvencions destinades a persones desocupades que iniciïn una nova activitat
econòmica com a treballadors autònoms (empresaris i empresàries individuals)
o que s’incorporin com a socis/es treballadors/es a una cooperativa de treball
associat (ja existent o de nova creació).
Per a més informació us podeu adreçar al Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Argentona (SEMPRE) – sempre@argentona.cat
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JORDI NOGUERAS

“Ara només toco la guitarra,
estic en el meu millor moment”
Ha tocat amb els
Lax’n Busto i ha posat
les seves guitarres a
diverses pel·lícules
i documentals,
un fet que li va
comportar un bon
elogi del director de
cinema Bigas Luna.
Tanmateix, Jordi
Nogueras sempre va
tocar de peus a terra
perquè “no em creia
res, no era real”. Ara,
des de la tranquil·litat
que dóna la llibertat,
el guitarrista
prepara un concert
per la Festa Major
d’Argentona.

Quan arriba la guitarra a la
teva vida?
A la torre de l’Església hi assajava un grup, Apeiron, format per
en Gon Calvo, en Pep Batlle… i els
anava a veure. Tota la gent de la
meva edat anava a les discoteques i a jugar a futbol, però jo
anava allà, m’encantava. Al final,
com que els meus pares no em
podien comprar una guitarra, vaig
anar a treballar un estiu a Can
Ramon de la Cantonada i em vaig
comprar una guitarra espanyola.
Vas fer classes particulars,
cursos a l’Aula de Barcelona...
Sí però això no em va ensenyar
a tocar la guitarra. T’ensenyen
pautes tècniques i pots estudiar molt però això no vol dir res.
El principal és escoltar, interessar-te per com està fet tot allò.
Has de valer.

Quan passes a ser professional?
Doncs no ho sé ben bé. Algú em va
oferir un anunci de tele, el vaig fer
en un cassette de quatre pistes i
es va emetre gravat a casa. D’aquí
va venir fer una pel·lícula, comprar
material...
De totes les pel·lícules i documentals en les quals has
participat, de què et sents
més orgullós?
Recordo una pel·lícula que vaig fer
sense ordinador, a mà, amb la guitarra passant per sintetitzadors.
Es deia “Estació central”, hi sortia
gent alemanya i es va editar un
disc. És curiós perquè em va trucar
Bigas Luna i em deien “has encetat
una nova època” i coses molt rares.
Jo al·lucinava bastant i no em creia
res, no era real.
Però no només t’has dedicat
a l’audiovisual, també has col·
laborat en diversos grups.
Sí. Vaig treballar amb en Pep Lladó.
Vaig posar algunes guitarres a Les
Tres Bessones i un dia em va trucar
per dir-me a veure si podia ajudar
amb les guitarres a un grup de El
Vendrell. Eren els Lax’n Busto i al seu
primer disc “Vas de punt?... o què!!!” jo
hi participo. També vaig acabar fent
una pel·lícula amb en Pemi Fortuny
que es deia “No et tallis ni un pèl”.
També has acompanyat cantants com Enric Hernáez i vas
crear un grup amb diversos
argentonins, Irish Band. Com
sorgeix aquest grup?
Jo vaig fer un disc a l’entrada de
casa, sol, i em van donar un premi
a Barcelona per un dels temes, que
es deia Irish. Un dia, em truquen de
la productora d’en Buenafuente per
si vull anar a presentar el disc a la
tele. Però jo no tenia banda! Doncs
la vaig muntar amb els meus alumnes –Blai Masó, Miquel Àngel Esteban...-, perquè sempre he impartit
classes. Sort que no ens van dir que
toquéssim un altre tema perquè no
n’havíem assajat cap més.

Tens un currículum molt extens, amb col·laboracions en
diversos grups i instrumentació d’audiovisuals. Però no
tot és tan bonic com sembla...
Després de fer cinema vaig fer projectes per Discovery Channel com
un documental sobre el desastre
del Prestige, “Les ombres de Gaudí”... Et passaves el dia treballant,
amb reunions, amb molta angoixa
i realment per què? Pagaven molt
malament. L’última pel·lícula que
vaig fer va ser “Sin ti” i després de
setze mesos treballant vaig cobrar
una misèria. Amb segons quines
feines només esperaves a veure
si la venien a Japó i cobraves drets
d’autor d’allà. A vegades, acabaves
fent feines que no t’agradaven perquè no podies dir que no, perquè si
deies que no potser després tindrien una bona feina i no te l’oferirien
a tu. Al final acabes cremat.
I arriba un dia que dius que
no?
Exacte. Arriba un dia que dius que
no i t’alliberes. L’alliberació va ser
quan un dia es van espatllar tots els
ordinadors, no funcionava res. Has
de tornar a començar, a reinvertir
i no en tens ganes. A més, era una
època que el sector començava a
entrar en crisi. Era un privilegiat però
estava una mica fart, potser perquè
no feia el que volia. Era l’època que
tocava menys la guitarra.
Ara tornes a tocar la guitarra?
Ara només toco la guitarra. Estic
en el meu millor moment, imparteixo classes i ja en tinc prou. Com
a part lúdica també tinc les meves
bandes, com “Old Fashioned Boys”
que farem el nostre primer concert
a Argentona durant la Festa Major.
En tenim moltes ganes. Ara faig el
que vull i amb qui vull.
I mires cap al futur?
He après a no fer-ho. Tinc una filla
de 23 anys i un fill de 20, millor que
ells mirin el seu. Jo miro de passar-m’ho bé.

