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EDITORIAL
El Cap de Creus que teniu a les mans té molta presència femenina 
i l’equip que fem el butlletí municipal ens felicitem de poder dir que la 
coincidència amb la celebració del Dia de la Dona no és el pretext que 
ho justifica. Afortunadament, cada vegada més, les ciutadanes adopten 
papers protagonistes en la vida pública. I és per això que entre aquestes 
pàgines hi trobareu les opinions de la vicepresidenta del Consell de la 
Vila i  de la presidenta dels Amics de la Poesia. Dues dones que decidei-
xen donar la cara per l’activisme social i el cultural. Però també parlem 
amb la nova Primera Secretària del PSC d’Argentona, Susana López, que 
fa un pas endavant i afirma en veu alta que la seva voluntat és ‘liderar’, 
un verb tradicionalment lligat als homes. Finalment, una nova mostra 
d’aquesta transformació que estem vivint en l’àmbit local és l’aparició 
d’un moviment feminista, creat per joves, que neix amb la voluntat de 
passar de la reivindicació als fets. 

Cal puntualitzar que, tot i aquesta creixent visibilitat, les dones d’Ar-
gentona no s’han quedat a casa fins ara. Bona prova n’és la Mostra 
d’Entitats que vam poder viure el passat 8 d’abril en la que es va fer evi-
dent que l’efervescència cultural, social i esportiva d’Argentona també 
s’escriu en femení. 

Totes aquestes passes cap a una societat igualitària són fonamen-
tals. Però és ben cert que encara tenim lluny l’horitzó d’un món on les 
dones percebin el mateix salari que els homes per la mateixa feina, on 
la presència femenina a les esferes de poder no sigui testimonial i on 
s’hagin eradicat les múltiples violències que pateixen les dones. Per 
tot plegat, també des del món local, hem de seguir treballant i totes i 
tots som necessaris. 
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CARTA DE  L’ALCALDE

FELICITATS A TOTS I 
SEGUIM TREBALLANT, 

ARA AMB NOUS 
HORITZONS, COM 

PER EXEMPLE, 
ACONSEGUIR 

RECUPERAR EL 
SERVEI DE BUS A 

BARCELONA

ARA ÉS L’HORA!

Des del ja llunyà 2008 que Catalunya camina sense pressa però també sense aturador cap a la seva plena 
sobirania nacional: la independència. Allò a que tot poble, tota nació, aspira a assolir en un moment o altre 
de la seva història i que, difícilment un cop assolida, hi renunciarà.

Estem en una cruïlla important, allò que sovint s’anomena el pas del Rubicó. El Rubicó és aquell riu d’Itàlia 
que els exèrcits romans a l’antiguitat creuaven per atacar altres pobles i que era necessària l’autorització 
del Senat per creuar-la. Aquí i ara la cosa va també de creuar el Rubicó, però no necessitem cap autorit-
zació ni del Senat ni del Constitucional ni de ningú. Depèn només de nosaltres mateixos creuar el Rubicó.

Fer-ho ara suposarà guanyar tot pel qual hem lluitat, no fer-ho serà una reculada de molts anys. La victò-
ria ara ens ho donarà tot, una societat per construir, la que volem: més justa, més equitativa, més social. 
No fer-ho suposaria patir el jou d’Espanya i les velles i cansades històries de sempre, del Constitucional 
passant el ribot, de les burles dels governants espanyols, de la no inversió en rodalies i en tot plegat, de 
no solucionar els problemes i reptes que tenim com a poble. La única manera de deixar enrere tot això és 
clara: fer-ho nosaltres sols.

Massa temps portem esperant aquest moment i la història la fem els pobles. Creuem el Rubicó, fem-ho 
plegats i amb convicció. Ara és l’hora!

4



CARTES LECTORS

FEM REVIURE EL PUBILLATGE 
ARGENTONÍ ENTRE TOTS!

Salutacions a tota la Vila! Enguany la nostra en-
titat celebra 47 anys de foment del pubillatge.

Ens agradaria que aquesta tradició no es deixi 
perdre, per aquest motiu ens dirigim a tota la 
vila d’Argentona.

La nostra entitat necessita ajuda, ja que cada 
cop ens costa més trobar candidats a hereu 
i pubilla de la vila. És per això que demanem 
a tots els argentonins i argentonines que us 
impliqueu permetent i animant als vostres 
fills i fills a participar del pubillatge. D’aquesta 
manera tindran l’oportunitat de conèixer la 
tradició i la cultura d’altres pobles de Catalu-
nya i, també, les nostres. 

Des del mes d’Agost ja hem recorregut uns 4.000 
kilòmetres. Aviat hem d’anar a visitar la Casa Ca-
talana de Madrid i Zaragoza, que ens han convi-
dat a mostrar-hi la nostra tradició  i cultura.

Per fer front a aquestes accions de difusió 
cultural necessitem que el poble col·labori 
amb petites donacions econòmiques. Per 
aquest motiu muntem, de tant en tant, una 
parada a la plaça Nova.

D’aquí a tres anys, coincidint amb el 50è ani-
versari de l’entitat, volem fer una gran festa 
convidant a totes les pubilles i hereus que 
han representat a la vila. Per aquest motiu, 
aprofitem per demanar-vos que us poseu 
contacte amb nosaltres per tal de facili-
tar-nos les vostres dades de contacte.

Acabem instant a totes les entitats de la vila 
a presentar els seus candidats al pubillatge 
argentoní tal com s’havia fet anys enrere. I, 
també, a animar-vos a formar part de la nos-
tra entitat. Hi sereu benvinguts!

Moltes gràcies, 
Amics del Pubillatge d’Argentona 

POESIA? PARLEM-NE!

“Els límits del meu món són els límits del meu llenguatge” deia Wittgenstein. I la humana 
tossuderia de voler establir límits a allò il·limitat ens ha dut la poesia. El joc amb les paraules 
que malgrat no expressar un sentiment, el mostren. El joc de no parlar en concret perquè el 
fet d’utilitzar altres mots ho diu tot. El joc que una imatge deixin de ser més de mil paraules, 
perquè la paraula que has trobat dispara més de mil imatges. Això és poesia. 

Poesia és que després del 18 de març, “ruta poètica” no signifiqui “aquell acte que ha omplert 
de versos estranys els aparadors del poble però que no sé pas com anirà, té pinta de ser 
avorridot... perquè poesia... eres tú?” sinó que evoqui, provoqui, estimuli: excitació, melodia, 
versos sentits, impulsos reprimits, sospirs, nervis, passos, tentines, declaracions, impres-
sions, rialles i la poètica satisfacció de palpar la il·lusió, l’emoció i l’amor en les mirades de 
la gent.

No va ser un acte dels Amics de la Poesia. No. Va ser una suma de ganes i esforç de molta 
gent. Des de la Biblioteca fins a l’Aula de Música passant per Argentona es Mou i per tots els 
rapsodes i espectadors que ho van fer possible. Veure en ulls inquiets que la poesia pot ser 
apassionant, és el millor regal.

I rematar-ho presentant un certamen (pel 18 de novembre! No patiu!) amb novetats i amb 
cares renovades, és or pur. Deu ser un altre miracle de la primavera. Però els Amics de la Po-
esia veuen en aquest 2017 l’any de l’eclosió, del ressorgiment. Hem estat amagats, sí. Però 
això s’ha acabat: si tenim prou abelletes disposades a ajudar-nos, tenim molt pol·len per 
omplir Argentona de versos, instants i seducció. Fem florir aquesta vila nostra omplint-ne 
els racons de poesia. Prou d’estar tancats en claustres intel·lectuals: poetes, el carrer és 
nostre!

Laura Gállego Marfà, Presidenta dels Amics de la Poesia d’Argentona i enamorada de la vida.

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 ca-
ràcters (amb espais inclosos). També 
pots fer-nos arribar fotografies per a 
l’espai de ‘foto-denúncia’.  

CARTES 
LECTORS

DELS
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A FAVOR DEL CONSELL  
DE LA VILA 

Participar és “prendre part en alguna cosa”, 
segons el Diccionari de l’Institut d’Estu-
dis Catalans. D’això es tracta, de prendre 
part, de compartir. Argentona, en aquesta 
legislatura municipal, té la sort de tenir un 
govern liderat per joves, molt joves del po-
ble acompanyats d’altres persones ja amb 
experiència política. Com a habitants ens 
hem d’enorgullir que nois i noies de la vila 
agafin el repte de tirar endavant la gestió i 
la política del municipi. Quantes vegades no 
haurem criticat el desinterès i la desmoti-
vació d’altres de la seva edat!

Doncs bé, ja fa un parell d’anys que han 
agafat la paella pel mànec i s’han com-
promès a impulsar el municipi. Demanen 
als vilatans que hi participem, que hi pren-
guem part. Per això s’han obert canals com 
el mateix Consell de la Vila per elaborar 
propostes, debatre temes d’interès muni-
cipal, promoure debats i proposar proces-
sos participatius a grans trets. En aquest 
Consell molta gent hi és representada i les 
seves reunions són obertes a qualsevol veí.

Val la pena, si disposem d’una mica de 
temps, de fer sentir allò que ens preocupa 
i que creiem milloraria la qualitat de vida 
dels habitants d’Argentona. El Consell de la 
Vila vol ser un òrgan de posar en contacte 
la població amb el govern i aquest amb la 
població per tal d’anar el màxim junts. Per 
això és necessari manifestar la nostra opi-
nió perquè pot ser ben rebuda i, junt amb 
altres, es pot arribar a consensos. 

De totes maneres cal no oblidar que es 
tracta de sumar esforços, de consensuar, 
de discutir amb bones pràctiques i no cau-
re en desqualificacions, faltes de respecte, 
tons no adequats. Tants anys de dictadura 
ens han mal educat, ens costa negoci-
ar, tolerar altres opinions i d’això en veiem 
exemples cada dia. Que quedi clar que 
l’actual equip de govern és qui ha guanyat 
les eleccions municipals, que són el procés 
participatiu per excel·lència, i són ells els 
qui tenen la darrera paraula. I si s’ofereixen 
a escoltar-nos, benvingut sigui.

Per adreçar-se al Consell de la Vila:  
conselldelavila@argentona.cat

Mite Ferrer
Vicepresidenta del Consell de la Vila

XARXES
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Durant la Festa Major de Sant Domingo del 
1991, després de diversos estius donant 
suport a les colles convidades, tres jo-
ves (en Joan Terricabres, l’Òscar Bladé i 

en Miki Hernández) van decidir crear la Colla de 
Diables d’Argentona. “Amb qui comptar per arren-
car era molt fàcil –explica Lluís Viladevall– la gent 
que participàvem donant suport als correfocs i, 
també, gent al voltant dels gegants, monitors del 
Centre Parroquial... Gent que teníem entre 18 i 20 
anys”. 

Tot i la seva joventut, els primers diables ja comp-
taven amb bagatge associatiu a través de la seva 
implicació amb el col·lectiu La Triki: “Eren assem-
blearis, sense estatuts ni president. Allà tot es 
debatia, després sortien els encarregats de dur 
a terme cada cosa i es feia i punt. Va ser la nostra 
escola”, recorda Viladevall. 

Però una Colla de Diables no podia funcionar de 
la mateixa manera, calia crear una entitat, con-
tractar una assegurança de responsabilitat civil 
i “omplir un munt de paperassa”. En aquella ar-

rencada van tenir suports importants dins d’Ar-
gentona, com el de Jordi Serra “El Moreno”, i de 
fora, com el dels Diables de Montornès, que els 
van ajudar a formar-se i amb qui continuen tenint 
una estreta relació. 

Ja en aquells inicis eren una colla àmplia de 
prop d’una quarantena de persones. Però amb el 
temps l’entitat ha crescut i avui la formen més 
d’un centenar, entre 94 adults i 30 banyetes. 

CORREFOCS INOBLIDABLES

L’Òscar Bladé recorda els nervis del primer corre-
foc: “Havíem d’haver sortit per Festa Major d’hi-
vern però vam haver d’esperar al Carnestoltes 
perquè els vestits no arribaven a temps. Sem-
blava que la cosa no arrencava. Per això recordo 
especialment la il·lusió del moment en què es 
va començar a encendre tot l’Ajuntament antic”. 

En aquell primer correfoc els Diables de Mon-
tornès van apadrinar la Colla. “Ens portaven 
de la maneta, hi havia un diable de Montornès 

“Som una associació 
sense ànim de lucre 
unida per la fal·lera 
pel contacte amb el 
foc, l’olor de pólvora 

cremada, el ritme dels 
tabals, la participació 

en les festes del poble, 
l’intercanvi cultural 

a l’hora d’anar a 
altres poblacions, i 

sobretot, passar-nos-
ho d’allò més bé”. 

Així s’autodefineix 
la Colla de Diables 

d’Argentona, que 
aquest 2017 celebra el 
25è aniversari del seu 

naixement. 

REPORTATGE

25 anys cremant Argentona 
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per cada diable d’Argentona –explica 
Lluís Viladevall– per això jo recordo el 
correfoc posterior, el de l’estiu. Ja es-
tàvem sols i de sobte havíem de tenir 
moltes coses en compte alhora. Hi 
havia molta tensió... Finalment, quan 
el correfoc va arribar a la plaça Nova 
va ser espectacular”. 

En la llista de correfocs inoblidables 
els membres de la Colla no dubten en 
assenyalar de forma unànime el pri-
mer cop que van participar a l’Aque-
larre de Cervera. “És la meca dels cor-
refocs”, sentencia Jaume Ametller 
“Notxa”. L’Òscar Bladé recorda com 
amb un sol cop de baqueta en el tim-
bal va quedar envoltat per centenars 
de persones: “va ser brutal!”.  

L’altre gran moment que ha viscut 
la Colla de Diables al llarg de la seva 
història va ser el viatge a Berlín –el 
2010– representant la cultura cata-
lana dins els actes de la Nit dels Mu-
seus que es va celebrar a la capital 
alemanya. “Ens vam sentir com els 
Rolling Stones –assegura en “Not-
xa” – la gent al·lucinava”. Tot i que no 
van poder fer un correfoc habitual, a 
causa de la normativa europea, els 
d’Argentona van ocupar la plaça Lust-
garten, situada davant la Catedral, i 

van cremar quilos de pólvora, omplint 
de llum i so un dels punts més emble-
màtics de la ciutat. 

EL SUPORT D’ARGENTONA

Berlín, Navarra i Castelló han estat 
els punts més llunyans que han visi-
tat. Tanmateix, la Colla de Diables ha 
recorregut molts quilòmetres arreu 
de la geografia catalana i, després 
de tantes voltes, es mostren molt 
agraïts amb la relació que han man-
tingut sempre amb la gent d’Argen-
tona. Lluís Viladevall: “Aquí la gent 
sempre ha participat, s’acosta molt 
al foc. En altres llocs, com al Vallès, 
ens envegen perquè van sols. La 
gent s’ho mira de lluny”. 

EL CORREFOC PER DINS

La feina de preparar un correfoc s’en-
llesteix en dues hores però, en realitat, 

JA EN 
AQUELLS 

INICIS EREN 
UNA COLLA 
ÀMPLIA DE 

PROP D’UNA 
QUARANTENA 

DE PERSONES. 
PERÒ AMB 
EL TEMPS 
L’ENTITAT 

HA CRESCUT 
I AVUI LA 
FORMEN 

MÉS D’UN 
CENTENAR, 

ENTRE 94 
ADULTS I 30 

BANYETES. 

REPORTATGE
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REPORTATGE

hi ha molta preparació al darrere. El 
muntatge comença una setmana 
abans i les compres del material es 
fan amb un mes d’antelació. Durant 
el correfoc, hi ha nervis i tensió. “Si 
hi ha bronques som molt conscients 
que estem enmig de la feina. No ens 
ho prenem malament”, explica en 
“Notxa”. Tot i així, la Colla de Diables 
d’Argentona deixa poc marge per a 
la improvisació. “Som força organit-
zats –diu Viladevall– no arribem a un 
límit obsessiu però així anem més 
tranquils i gaudim més. Hem creat el 
nostre propi llenguatge de gestos, ja 
no ens cal cridar”. De fet, dins la Colla 
cadascú té el seu rol i quan s’incorpo-
ren nous membres troben fàcilment 
el seu espai. “Veuen la seriositat amb 
la qual treballem i, també, que això és 
compatible amb tota la resta, amb 
l’alegria de la colla. Som una família”, 
explica en “Notxa”. 

L’EVOLUCIÓ: ARRIBEN ELS 
BANYETES
Amb els anys els joves que van arren-
car la Colla de Diables van començar 
a ser pares i llavors va sorgir un nou 
interrogant: Què en fem dels nens? 
“Inicialment els deixàvem al costat 
del carro de la pirotècnia... Que és el 
lloc més perillós”, afirma Carles Ligos, 
actual cap de colla. Veient que havi-
en de separar-los d’allà però, al ma-
teix temps, permetre’ls acompanyar 
la colla, van decidir crear escola. “Els 
nanos són banyetes perquè volen, no 
perquè al pare li faci més o menys 
gràcia”, puntualitza Ligos. Per poder 
ser banyeta cal que el pare o la mare 
sigui diable amb un mínim de dos 
anys d’antiguitat. “No volem ser un 
grup tancat però hem de posar límits 
perquè no podem assumir tota la de-
manda”, justifica Viladevall. 

L’entrada dels banyetes també ha 
obligat els adults a mantenir actituds 
que transmetin seguretat. “Tenim una 
mena de responsabilitat, no podem 
transmetre nervis als nens però els 
hem de fer conscients que juguem 
amb foc –explica en “Notxa” – en 
aquest sentit ens enorgulleix com-
provar que, quan sortim fora, de se-
guida detecten quan alguna colla no 
fa bé les coses”.  
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REPORTATGE

A ARGENTONA LI AGRADA EL FOC

Des del seu naixement, la Colla de Diables no ha 
parat de crear propostes noves. Des del llança-
ment de coets a la plaça de l’Església per donar 
el tret de sortida a la Festa Major, al Correfoc de 
Bèsties, la participació a l’11 de Setembre o la 
creació de la Repicatronada. “Estem contents 
que ja sigui un orgull encendre-la”. 

“No volem ser dogmàtics però ens devem a 
Argentona, és el nostre mantra”, considera Vi-
ladevall, que afegeix: “Entenem que sempre hi 
haurà gent que no li agradi el que fem però la 
nostra pretensió és que tothom ho gaudeixi 
tant com pugui”. LA CELEBRACIÓ DEL 25È ANIVERSARI

Els actes de commemoració del 25è aniversari de la Colla de Di-
ables van començar per carnestoltes amb la presentació del lo-
gotip del 25è aniversari, obra de la il·lustradora Carla Aledo. A més, 
l’entitat està treballant en l’organització de diversos actes de cara 
als pròxims mesos: 
•  Olimpíades Diabòliques: La Colla vol convidar altres colles 

de diables perquè participin en una jornada d’activitats espor-
tiva-pirotècniques. 

•  Sopar Popular: El carrer Gran serà l’escenari d’aquest àpat fami-
liar que tindrà lloc a principis de juliol i que acabarà amb concerts 
oberts a tothom. 

•  Ral·li Fotogràfic: Durant la Festa Major de Sant Domingo hi 
haurà actes de foc cada dia. Els participants al ral·li tindran op-
cions per escollir. 

•  Exposició dels 25 anys: A banda de ser una mostra retros-
pectiva dels 25 anys de vida de la Colla de Diables, l’entitat pre-
tén conferir un caire pedagògic a la proposta i que es pugui veure 
a totes les escoles d’Argentona. 

•  Mural commemoratiu: La Colla de Diables també vol deixar 
constància en alguna paret d’Argentona dels seus 25 anys de 
vida. 

•  Trobada de septrots: La gran forca que alça la figura de Llu-
cifer a tots els correfocs serà la protagonista d’una trobada te-
màtica organitzada per la colla argentonina. 

DURANT EL CORREFOC, HI HA NERVIS 
I TENSIÓ. “SI HI HA BRONQUES SOM 

MOLT CONSCIENTS QUE ESTEM ENMIG 
DE LA FEINA
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AIXÍ  SERÀ LA NOVA PLAÇA DE VENDRE

ENTREVISTA

Se li gira feina a Susana López 

(PSC), setmanes després d’assumir 

el secretariat de polítiques 

d’infància, família i gent gran 

de la nova executiva comarcal 

dels socialistes, l’assemblea local 

l’escollia com a nova primera 

secretària rellevant l’actual número 

1, Vadó Casas. 

Quin és el paper de la Primera Secretà-
ria?
Liderar l’agrupació local, organitzar el partit i 
formar un equip que treballi per tenir un pa-
per de més pes en la política local. 

Què li fa fer aquest pas endavant?
És un pas natural. Porto gairebé 6 anys al go-
vern, 9 anys dins l’executiva del PSC i 14 anys 
treballant pel partit. A més, sóc la número 2 i 
em toca tornar, amb més esforç, tot el que he 
pogut aprendre. 

Al febrer també va ser nomenada secre-
tària de polítiques d’infància, família i 
gent gran de la nova executiva comarcal 
del PSC.
Això va fer que em pensés dues vegades de 
presentar-me per primera secretària. Per-
què, encara que només suposi una reunió 
setmanal, cal treballar per fer propostes. Fi-
nalment, vaig pensar que si faig un bon equip, 
podrem tirar la feina endavant. 

SUSANA LÓPEZ, PRIMERA SECRETÀRIA DEL PSC D’ARGENTONA

‘Vull liderar l’agrupació local, organitzar el 
partit i formar un equip que treballi per tenir 
un paper de més pes en la política local’

Quins objectius té en l’àmbit local?
Créixer! No estem malament per les dimen-
sions i característiques d’Argentona, on la 
nostra opció no és la més votada. Tenim una 
agrupació que déu-n’hi-do, que es manté. Tot 
i que hi ha hagut militants que, pel procés, 
han deixat el carnet. 

Sobre aquest tema quina serà la teva po-
sició?
Nosaltres adoptem les posicions de forma 
coral dins el partit. El que pensi el primer se-
cretari té un pes però s’ha de contrastar amb 
el que pensa la resta de l’executiva. Però crec 
que la nostra postura seguirà essent de res-
pecte. Entenem que el procés és un objectiu 
principal per a diferents grups polítics i moltes 
persones i que, a més, treballen democràtica-
ment per aconseguir i hi tenen tot el dret. Però 
els que no hi estem d’acord també tenim dret 

a expressar-ho. Per tant, no es tracta de posar 
pals a les rodes sinó de poder-nos expressar 
amb respecte. Aquest respecte existeix i, de 
fet, el govern d’Argentona n’és un exemple clar. 

Voldrà ser la candidata a les pròximes 
eleccions municipals?
Ara no és el moment de dir-ho. Segurament 
ho diré a finals d’any. Però el que sí que vull és 
tenir la millor candidatura per a les eleccions 
del 2019. 

Quins creu que han de ser els objectius del 
PSC en aquests comicis?
Sempre m’ha tocat treballar en regidories que 
fan molta incidència en la vida de les persones, 
com serveis socials o pla de barris. Portant la fi-
losofia d’aquesta feina a la política, crec que el 
primer és millorar la vida de les persones i això 
implica fer polítiques transversals. 

El projecte que l’Ajuntament 
d’Argentona està enlles-
tint per a la remodelació 
del mercat de la plaça de 
Vendre contempla la subs-
titució del mercat per una 
estructura modular més 
actual - amb elements de 
fusta i grans acabats tèc-
nics i estètics - que inclou-
rà tres parades de mercat, 

a més d’una cafeteria i uns 
lavabos adaptats.

Aquesta nova construcció 
resoldrà la situació provisi-
onal de les actuals conces-
sions del mercat, mitjan-
çant un nou concurs públic 
d’accés a les parades, que 
mantindran la tipologia de 
comerç actual.
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Argentona va viure la celebració del Carnestoltes del 23 de 
febrer a l’1 de març. Van ser dies de festa i disbauxa que tam-
bé van comptar amb component solidari, ja que en diferents 
actes, es van recaptar fons per a l’organització humanitària 
d’ajuda als refugiats Stop Mare Mortum. 

Els actes van arrencar amb el tradicional dijous Llarder a la 
Plaça de Vendre i l’habitual concurs de truites. Divendres va 
prosseguir la festa amb el correfoc, el pregó i el ball de dis-
fresses a La Sala. Dissabte es va celebrar la Rua familiar. Fi-
nalment, dimecres de cendra es va acomiadar el Carnestoltes 
amb una sardinada popular. 

Carnestoltes 2017
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Youtube.com/radioargentona
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II Mostra d’Entitats
Dissabte 8 d’abril una quarantena d’associacions i clubs van omplir d’activitats el 
centre de la vila en el marc de la segona edició de la Mostra d’Entitats. 

Els clubs esportius es van aplegar a la Plaça Nova, on van jugar partits de futbol i 
bàsquet i on també es va poder gaudir de les demostracions de patinatge entre d’al-
tres. Al llarg del carrer Gran, Cal Guardià i Can Doro es van instal·lar les tradicionals 
parades perquè les entitats donessin a conèixer la tasca que duen a terme al llarg 
de l’any. També hi va haver temps pels jocs gegants, per afinar la veu participant a les 
demostracions de cant coral i per gaudir, una vegada més, del correfoc dels Diables.
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El Centre 
Parroquial 

enllesteix les 
mesures que 

garanteixen la 
seva continuïtat 
El Centre Parroquial ha fet els deu-
res i ja té gairebé enllestides les 
adequacions que calia fer a l’equipa-
ment per tal de mantenir la llicència 
d’activitat.

Aquests treballs, exigits per la legisla-
ció, van fer témer als responsables del 
Centre per la seva continuïtat. I és que, 
el juny del 2015 l’entitat va rebre una 
notificació que els instava a cessar 
tota activitat per incomplir la norma-
tiva. La comunicació va coincidir amb 
l’entrada de l’actual equip de govern, 
que va decidir concedir una pròrroga a 
l’entitat i, al mateix temps, donar-li su-
port tècnic i econòmic per tal de poder 
complir els requeriments legals.

Entre les principals actuacions que 
s’han fet s’hi troben la instal·lació de 
barreres ignífugues i la rehabilitació 
de la coberta del teatre. Joan Forns, 
president institucional del Centre 
Parroquial, explicava a Ràdio Argen-
tona que “s’han posat aspersors 
d’aigua i un teló d’aigua entre la sala 
i l’escenari. Per altra banda, sota l’es-
cenari s’ha posat un gruix de ciment 
armat amb planxes d’acer i les portes 
d’entrada ara són antipànic i ignífu-
gues”. També s’ha adequat l’accés 
per a minusvàlids.

PRESIDÈNCIA 
COL·LEGIADA AL CENTRE 
PARROQUIAL 
Per altra banda, l’entitat també 
ha posat ordre a la gestió, un any 
després de la dimissió de l’anterior 
president. Ara el Centre té una pre-
sidència col·legiada formada per 
Lourdes Blanco (encarregada de les 
activitats), Ramon Rovira (respon-
sable de l’economia i la burocràcia), 
Xavier Delomas (d’esports i escacs) i 
Joan Forns (President institucional).

Després de diversos anys reclamant l’IBI a les em-
preses concessionàries de les autopistes, final-
ment aquest any finalitzen aquests beneficis fis-
cals. En concret, l’Ajuntament d’Argentona rebrà 
180.000€ en concepte de l’IBI de l’autopista C-32. 
Aquest anunci va arribar a l’Ajuntament el passat 
mes de setembre i, per tant, aquest import ja està 
consignat al pressupost actual. 

L’alcalde d’Argentona, Eudald Calvo, ha manifes-
tat que és “una molt bona notícia” i, sobretot per 
aquelles poblacions on l’autopista ocupa una gran 
part del territori municipal: “pot ser un punt d’in-
flexió important en els ingressos de molts ajunta-
ments”. Calvo ha explicat que ara els consistoris 

estan molt pendents de que les empreses ingres-
sin l’import que toca i esperen que ho facin abans 
de l’estiu. 

Des de l’any 2000 diversos ajuntaments de la co-
marca han estat reclamant que s’obligués a les 
concessionàries de les autopistes a pagar l’IBI. 
Després d’un llarg procés, s’ha aconseguit que el 
Tribunal Suprem hagi reconegut que la bonificació 
que feien les concessionàries -fins ara del 5%- ja 
ha caducat i han de pagar l’impost sencer. A més 
de l’autopista del Maresme, Abertis també haurà 
de pagar l’IBI als municipis per on passi la C33, l’AP7 
i l’AP2. Es calcula que això suposarà als consistori 
uns nous ingressos de fins a 14M d’€ en total.

Argentona rebrà 180.000€  
en concepte de l’IBI de la C-32 

Acord per facilitar  
un nou local a Creu Roja 

L’Ajuntament d’Argentona i Creu Roja han signat 
un nou conveni que permetrà a l’entitat solidària 
disposar d’un nou local per tal d’organitzar i ges-
tionar les seves accions i activitats. Des del mes 
d’octubre l’Ajuntament treballava per cercar una 
solució que oferís millors condicions que el local 
que ocupa l’entitat actualment a l’antiga fàbrica 
Velcro, al carrer Enric Granados. 

Anualment, l’Ajuntament renova un 
conveni de voluntariat i de col·labora-
ció amb aquesta entitat en tasques 
de protecció civil i cobertura de l’àrea 

social, amb infraestructures, material i recur-
sos humans. L’acord també contempla l’impuls 
de campanyes solidàries, projectes de coope-
ració i la promoció d’activitats preventives al 
municipi.

}
La regidora de Serveis Socials, Susana 

López; Pep Valentí, president de Creu Roja 
Argentona-Dosrius-Òrrius i Eudald Calvo, 

alcalde d’Argentona
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Les Ginesteres tindrà 
una Oficina municipal 
d’Atenció Ciutadana 

L’equip de govern va anunciar en una reunió, davant una 
cinquantena de veïns i veïnes de Les Ginesteres, la cre-
ació d’una Oficina municipal d’Atenció Ciutadana, que 
s’instal·larà a l’antic restaurant de la urbanització. L’equi-
pament tindrà l’objectiu de facilitar l’accés als veïns i 
acostar l’administració local al veïnat. També s’hi habili-
tarà un local social que pugui acollir reunions i activitats 
ciutadanes.

Abans de l’estiu està previst que comencin les obres d’en-
derrocament de l’edifici, així com la retirada de totes les 
estructures de fibrociment d’aquest espai.

El PDeCat ja té agrupació 
local a Argentona

Just a l’equador del mandat, el passat 2 d’abril es va pre-
sentar a la ciutadania l’agrupació local del Partit Demò-
crata Català Europeu (PDECat). L’acte de presentació va 
tenir lloc al Saló de Pedra i va comptar amb l’apadrina-
ment de Josep Lluís Cleries, actual portaveu de Conver-
gència Democràtica de Catalunya al Senat i ex-Conseller 
de Benestar Social i Família.

A banda dels membres de l’antiga CDC, Ferran Armengol 
i Marc Zaragoza, al capdavant de la formació s’hi troben 
Bernat Calvo, Joan Puyo i Oriol Marín. Calvo és el secretari 
de l’entitat i, tot i reconèixer la dificultat de recuperar l’es-
pai perdut per CDC en els anteriors comicis, considera que 
el seu projecte és necessari i assegura que el partit neix 
amb força i il·lusió per aconseguir el seu objectiu.

Detingut el 
presumpte autor  
de dos estiraments 
El diumenge 26 de març es van produir dos estiraments de bossa 
de mà a Argentona mitjançant una moto de gran cilindrada. Se-
gons la Policia Local, el presumpte lladre, un delinqüent habitual 
veí de Mataró i detingut en diverses ocasions per fets similars, va 
venir a Argentona després de robar la moto a Badalona.

El primer intent de robatori es va produir al carrer dels Rosers, 
on el presumpte lladre va efectuar una estrebada a una senyora 
que va oposar resistència i no va deixar que s’endugués la bossa. 
Posteriorment, sembla que el mateix lladre va tornar-ho a inten-
tar a Vilassar de Mar, també sense resultat. Finalment, va tornar 
a Argentona i va aconseguir el seu objectiu enduent-se la bossa 
d’una veïna al carrer Riudemeia. Els agents de la Policia Local van 
perseguir el lladre sense èxit ja que conduïa una moto de gran 
cilindrada i atrapar-lo podria suposar un risc pels ciutadans.

Tres dies després els Mossos d’Esquadra van detenir el presump-
te lladre, que es troba en presó provisional per ordre del jutge.
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L’entitat Natura 
organitza quatre 

viatges aquest any

L’entitat Natura està en plena forma i realitza-
rà quatre viatges aquest 2017. El primer serà a 
Conca pel pont de l’1 de maig per tal de veure 
la ciutat i els seus voltants des d’una perspec-
tiva diferent. El següent viatge tindrà lloc al 
mes de juny i serà al Canadà, un destí que els 
integrants de Natura visiten cada any. Aques-
ta vegada recorreran el Nord-Oest dels Estats 
Units i el Sud-Oest del Canadà amb l’objectiu 
de visitar tres parcs naturals de la zona. 

D’altra banda, al mes d’agost, després de Sant 
Domingo, els integrants de Natura viatjaran a 
Islàndia per conèixer el país des d’un punt de 
vista geològic i gaudir del foc, l’aigua i el gel. 
Aquest viatge és exclusiu pels integrants de 
l’entitat. L’última sortida de Natura serà del 28 
d’octubre a l’1 de novembre al Perigòrd (Fran-
ça), una zona amb diverses poblacions medi-
evals i un gran atractiu naturalístic. 

Es presenten 
275 propostes 
als Pressupostos 
Participatius

La segona setmana de març es va tancar 
el període de recollida de propostes per 
als segons Pressupostos Participatius 
aplegant un total de 275 propostes. 
Veïns i veïnes, entitats, consells secto-
rials i de participació les van fer arribar 
via online i amb les butlletes recolli-
des a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament, a la biblioteca i a l’Oficina 
Municipal del Cros. La xifra registrada 
supera lleugerament la de l’any passat, 
que ja es va situar per sobre de les 250 
propostes.

QUINES SÓN LES 
PROPOSTES QUE S’HAN 
REPETIT MÉS?

Els projectes que més s’han reiterat 
són, entre d’altres, dotar d’un espai 
adequat a l’entitat Calabrot d’Argent o la 
instal·lació d’espais per a l’exercici físic 
per a joves, i de salut per a gent gran. 
També tornen a aparèixer amb força 
algunes de les propostes finalistes en 
el procés del 2016, com és el cas de 
l’adequació de parcs infantils, la Font 
Picant, la millora de la riera com a espai 

de passeig i lúdic o un programa de cur-
sos formatius. Dins el grup de propos-
tes que comporten inversions també 
destaquen les propostes de millora de 
l’espai públic, arranjament de carrers i 
millora d’equipaments municipals.

Per altra banda, les propostes de caire 
social també hi van tenir un paper des-
tacat, com dotar de càmeres frigorífi-
ques a les entitats solidàries que fan 
recollida d’aliments, o impulsar un pro-
grama d’ajudes per a millorar l’eficiència 
energètica en llars vulnerables, així com 
projectes per fomentar la sostenibilitat 
mediambiental.

Un cop tancat el termini per presentar 
propostes els tècnics municipals han 
iniciat la tasca d’avaluar la seva viabi-
litat tècnica, legal i econòmica per tal 
d’elaborar el llistat definitiu de projec-
tes vàlids (que s’ajusten a la legislació i 
al topall de 500 mil euros) que es deba-
trà en els grups de treball. L’Ajuntament 
s’ha compromès a donar resposta a 
totes les persones que han participat 
justificant la inclusió o no de la seva 
proposta a la segona fase del procés.

El Tribunal Català de Defensa de la Competència ha sancionat quatre empreses per infringir la llei 
en les licitacions públiques per a la prestació de serveis de l’enllumenat públic a diversos municipis, 
entre els quals es troba Argentona.

La resolució assenyala que l’empresa Electricitat Boquet SL hauria coordinat el seu comportament 
amb tres empreses més per a manipular concursos públics l’any 2010, afavorint en aquest cas a 
Boquet. L´expedient li imposa sancions de 56.000€ i 167.000€.

L’Ajuntament d´Argentona té actualment dos contractes vigents amb l’empresa Electricitat Boquet. 
El primer és relatiu al manteniment de l’enllumenat públic i que expira el proper mes de maig; i un 
segon de manteniment d’edificis que finalitza a finals d’abril però que s’ha prorrogat un any més.

Frau en els 
concursos de 

l’enllumenat 
públic a quatre 

ajuntaments 
catalans
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Argentona 
obté el Segell 
InfoParticipa 
L’Ajuntament d’Argentona va obtenir, el passat 
19 d’abril, el Segell InfoParticipa, un certificat 
que mesura la qualitat i la transparència de la 
comunicació local pública i que atorga el La-
boratori de Periodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. La vila compleix al 100% els pa-
ràmetres determinats pel laboratori i, segons 
es desprèn de la qualificació, el web municipal 
i el Portal de Transparència del municipi oferei-
xen tota la informació necessària per facilitar 
que “qualsevol ciutadà o ciutadana conegui qui 
són els seus representants polítics municipals, 
com gestionen els recursos col·lectius i quines 
formes de participació posen al seu abast”. El 
regidor de Participació, Transparència i Innova-
ció Tecnològica, Guillem Saleta, es mostra “molt 
content per la feina feta” ja que sempre es tre-
balla “amb la intenció d’excel·lència, de fer-ho el 
millor possible”. 

25 alumnes d’Aubagne visiten Argentona 
en un intercanvi d’estudiants 

Argentona va aconseguir el passat mes de gener el seu millor resultat en el per-
centatge de recollida selectiva de residus, assolint el 82%, una xifra que de confir-
mar-se i mantenir-se al llarg de l’any el situarien com un dels municipis de Catalu-
nya major de 10.000 habitants que més recicla.

Aquesta millora respon al procés d’ampliació del model de recollida de la brossa 
domèstica porta a porta a tot el municipi, que va iniciar-se a l’octubre de l’any pas-
sat al barri del Cros i que s’ha completat en aquest 2017 amb les urbanitzacions de 
Les Ginesteres, Can Raimí, Can Cabot i Can Ribosa, zones en què hi resideixen prop 
d’un 25% de la població. En aquests moments, el 98% dels veïns i veïnes d’Argen-
tona compten amb el sistema de recollida porta a porta.

En paral·lel, a finals de desembre també es va traslladar l’àrea d’emergència de 
residus del carrer Bellavista a la deixalleria municipal, un canvi que ha afavorit un 
major control en la recollida i gestió dels residus, així com un augment dels residus 
especials. També s’ha experimentat un gran increment del número de sol·licituds 
de la targeta d’ús de la deixalleria municipal.

Del 23 al 28 de març, Argen-
tona va acollir 25 estudiants 
del Collège Lou Garbalan 
d’Aubagne en una visita d’in-
tercanvi. Els joves van passe-
jar per diversos punts de Bar-
celona, van fer activitats amb 
les famílies d’acollida i van 
conèixer Argentona visitant 
el Museu del Càntir, l’Esglé-
sia de Sant Julià i participant 
d’algunes classes a l’Institut 
d’Argentona. 

Els professors del grup fran-
cès van explicar que l’experi-
ència era molt beneficiosa 
pels alumnes ja que els per-
metia practicar el castellà 
a banda de fer nous amics. 
Dotze dels joves també van 
aprofundir en el català que 
estudien a l’institut francès.

La recollida selectiva 
es dispara per sobre 
del 80% al gener
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L’Handbol Club Laietà d’Argentona 

va néixer l’any 2013 gràcies a 

l’empenta de diversos amants 

d’aquest esport a la vila. El 

projecte ha anat creixent fins a 

sumar 110 nens i nenes al club que 

són l’orgull del seu president,  

en Leandro Bonet.

LEANDRO BONET, PRESIDENT DE L’HANDBOL CLUB LAIETÀ D’ARGENTONA

“Ens estem convertint en una  
gran família”

Fa quatre anys un grup de gent vau 
decidir crear un club d’handbol. 
Quin era el vostre objectiu?
L’objectiu número 1 era aconseguir que 
hi hagués handbol al poble, i fer-ho 
d’una manera social, que no fos car. 
Hem aconseguit que per un preu raona-
ble un nen o nena pugui estar assegu-
rat, pugui jugar tres cops per setmana, 
pugui estar federat, i pugui tenir tot 
l’equipament necessari per fer l’esport. 
Amb tot això, cal donar les gràcies a pe-
tites empreses del poble i de fora per 
les seves esponsoritzacions.

Tot i que sou un club ben jove, heu 
evolucionat molt.
Els projectes creixen i cal fer canvis. Al 
principi teníem una junta de cinc perso-
nes i a partir del gener de l’any passat es 
va crear una junta nova d’onze persones 
amb l’esperit de treballar en conjunt. Es 
tracta d’una junta viva formada per un 
grup de pares del club que treballen de 
manera col·lectiva per tirar endavant el 
club. Cuidem la base i treballem molt 
per tenir contents els més petits.

Quants equips té a hores d’ara el 
club?
Tenim 110 nens, uns 85 són residents 
al poble i la resta són de poblacions del 
voltant d’Argentona. Aquest és el pri-
mer any que tenim un equip d’escola, 
que serien P3, P4 i P5. També tenim un 
prebenjamí, dos benjamins, tres alevins 
i un cadet. Un dels equips alevins és fe-
mení, i que al quart any de constitució 

del club tinguem un equip femení a Ar-
gentona, és un èxit. 

Quina diries que és la filosofia de 
l’Handbol Club Laietà d’Argento-
na?
Que no és el club d’una persona ni de la 
junta, sinó que és un club de tots. A més, 
socialment, cada vegada és més actiu: 
cada equip fa les seves festes, tenim 
les festes comunes, fem sortides, ani-
versaris... Ens estem convertint en una 
gran família i això és un orgull.

Us agradaria aconseguir un equip 
sènior?
Nosaltres fem un creixement natural, 
potenciem l’esport base per ensenyar 
valors als nens. Vam començar amb 
uns nens que eren alevins, que ara 
són cadets, l’any vinent seran juvenils 
i d’aquí tres anys seran sèniors. No te-
nim pressa per crear un sènior, ho fa-
rem naturalment. 

Per tant, l’important per vosaltres 
és créixer des de la base?
Sí, estem fent diverses accions per-
què els nens i nenes vinguin a provar 
l’handbol. Aquest és un club obert, on 
els infants poden venir unes setmanes 
a entrenar, a conèixer-nos. Els pares i 
mares que vulguin que el seu fill o filla 
practiqui un esport noble com l’hand-
bol  pot venir als entrenaments del Pa-
velló Municipal o a la pista de l’Escola 
Bernat de Riudemeia. Sempre trobaran 
gent de l’handbol per tot arreu.

“CUIDEM 
LA BASE I 

TREBALLEM 
MOLT PER 

TENIR 
CONTENTS 

ELS MÉS 
PETITS”
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El Barça guanya la IV Argentona Cup

ELS CULERS ES VAN IMPOSAR PER 3 A 1 AL SANT 
ANDREU EN LA FINAL D’UN TORNEIG EN EL QUAL HI VAN 
PARTICIPAR 16 EQUIPS, ENTRE ELLS L’ESPANYOL, EL 
SARAGOSSA, EL REIAL MADRID, LA REIAL SOCIETAT I 
L’OLYMPIQUE DE MARSELLA. 

Transmetre les emocions i sensacions de tots aquells que 
fan i participen a la Burriac Xtrem és l’objectiu del vídeo que 
el Grup de Muntanya d’Argentona va presentar el passat 3 
de març al Saló de Pedra. L’audiovisual mostra la cursa de 
muntanya, que es va celebrar el 26 i 27 de novembre, i al-
tres aspectes que se’n deriven com ara els recursos hu-
mans i materials necessaris per a l’organització, que s’ini-
cia meticulosament fins a vuit mesos abans del tret de 
sortida. És per això que, a banda de corredors i corredores, 
també hi apareixen membres de l’organització, voluntaris, 

serveis d’assistència i, especialment, el paratge natural 
que envolta el nostre municipi. 

El muntatge també reflecteix els nervis, les emocions, 
la motivació, el cansament i la il·lusió de tots plegats, 
tant dels organitzadors com dels participants. Segons 
un integrant del Grup de Muntanya d’Argentona i un dels 
responsables del vídeo, Joan Batlle, han intentat encabir 
tots aquests ingredients elaborant un audiovisual “amb 
molta estima”. 

La projecció inclou imatges dels dos dies de curses i de 
les diverses modalitats amb què va comptar l’esdeveni-
ment: la primera edició de la canicross “Cani Xtrem”, la 
cursa vertical “Top Rock”, la cursa infantil “Corre-cuita” així 
com els tres circuits de la Burriac Xtrem 2016. A més, el 
vídeo s’ha registrat des de fora la cursa, des de dins i fins 
i tot amb imatges aèries realitzades amb dron. 

  Mira’l: 

L’equip infantil del FC Barcelona va guanyar la IV edició del 
torneig internacional Argentona CUP disputat del 24 al 26 
de febrer al Camp Municipal d’Argentona. Els culers es van 
imposar per 3 a 1 al Sant Andreu en la final d’un torneig en 
el qual hi van participar 16 equips, entre ells l’Espanyol, el 
Saragossa, el Reial Madrid, la Reial Societat i l’Olympique de 
Marsella. De fet, aquesta va ser l’edició més internacional de 
l’Argentona Cup ja que, per primera vegada, hi van participar 
equips estrangers.

El president del FC Argentona, Antonio Gómez, es va mos-
trar molt content pel desenvolupament del torneig ja que va 
aconseguir aplegar un nombrós públic durant els tres dies 
que es va disputar. Els assistents van poder gaudir de partits 
d’alt nivell i els jugadors en van extreure una experiència que 
els servirà per créixer futbolísticament. Gómez també va vo-

Nervis, cansament i molta il·lusió 
al vídeo de la Burriac Xtrem 2016

ler destacar que els argentonins i argentonines participants 
al torneig “sempre recordaran haver jugat contra aquests 
equips” de primer nivell. 

Des del FC Argentona ja tenen les mirades posades a la pro-
pera edició del torneig, en la qual hi començaran a treba-
llar ben aviat amb l’objectiu de consolidar el prestigi que ha 
aconseguit any rere any. 

EL MUNTATGE 
TAMBÉ 

REFLECTEIX ELS 
NERVIS, LES 

EMOCIONS, LA 
MOTIVACIÓ, EL 
CANSAMENT I 

LA IL·LUSIÓ DE 
TOTS PLEGATS, 

TANT DELS 
ORGANITZADORS 

COM DELS 
PARTICIPANTS

23



Enguany, com és ben sabut, es com-
memora l’any Puig i Cadafalch, per 
celebrar el 150è aniversari del seu 
naixement a Mataró (1867) i el cen-
tenari de l’elecció com a president de 
la Mancomunitat de Catalunya (1917). 
Amb Argentona va tenir-hi una estre-
ta relació, ja que era on hi passava 
els estius, concretament a la seva 
casa de la plaça de Vendre que ac-
tualment s’està restaurant. Aquesta 
relació ja li venia per herència de l’avi 
Josep Puig i Feliu, de qui provenien 
les tres cases que ell transformaria 
en el casal actual, i del pare, Juan 
Puig i Bruguera, que compraria la 
casa que ocupava l’actual pati i que 
mancava per completar el solar. Fruit 
d’aquesta relació Argentona té una 
de les seves principals obres, can 
Garí, construïda a partir del 1898 per 
encàrrec del banquer Josep Garí i 
Cañas, que era fill del cosí germà del 
pare de Puig i Cadafalch, per tant ar-
quitecte i promotor eren cosins se-
gons. També va construir la capella 
del Sagrament de l’església de Sant 
Julià d’Argentona i va reformar can 
Calopa, amb el barri exterior i l’es-
plèndida Sala, amb un magnífic sos-
tre enteixinat que recorda el del Saló 
de Sessions de l’ajuntament de Mata-
ró. Puig i Cadafalch havia obtingut el 
títol d’arquitecte de la Universitat de 
Barcelona l’any 1891, i l’any següent 
era arquitecte municipal de Mataró. A 
partir del 1895 va començar a rebre 
encàrrecs a Barcelona, Mataró i a Ar-
gentona principalment, on va cons-
truir per a la burgesia, amb edificis 
tan coneguts com la casa Ametller, 
la Macaya, la fàbrica Casaramona i la 
casa de les Punxes a Barcelona o can 
Coll i Regàs a Mataró.

Un altre dels seus principals àmbits 
és la seva figura com a historiador 
de l’art, especialment del romànic i 
del gòtic, deixant obres tant impor-

L’ESPITLLERA DEL  CENTRE D ’ESTUDIS  ARGENTONINS

tants com “L’arquitectura romànica a 
Catalunya”, primer compendi de l’art 
romànic català. També va restau-
rar monuments, com Sant Miquel de 
Cuixà o Sant Joan de les Abadeses, 
o les seves excavacions a Empúries, 
d’on fou director. Dins de l’àmbit com 
a estudiós fou un dels vuit membres 
fundadors de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, que el presidí entre el 1942 i 
el 1956 quan el va “refundar” després 
que Franco el va suprimir. 

Políticament fou regidor de l’Ajunta-
ment de Barcelona entre el 1901 i el 
1906 per la Lliga Regionalista. El 1907 

fou escollit Diputat a Madrid per Soli-
daritat Catalana, amb el seu cèlebre 
discurs inicial:…“ante este Estado 
caduco, ante este Estado que no es 
el órgano adecuado de la variedad 
de ciudadanos; ante vosotros, repre-
sentantes de las postrimerias de ese 
Estado centralista, venimos nosotros, 
los representantes de la libertat co-
lectiva”…. Va restar com a Diputat fins 
el 1910. El 1913 entra a la Diputació de 
Barcelona, i l’any següent es creà la 
Mancomunitat de Catalunya, presidi-
da per Enric Prat de la Riba. A la seva 
mort, el 1917, Josep Puig i Cadafalch 
va passar a presidir-la, motiu pel qual 

2017
Any Puig i Cadafalch

EL 1941 VA TORNAR 
DEL SEU EXILI FRANCÈS 
AMB LA PROHIBICIÓ 
DE FER D’ARQUITECTE. 
DES D’ALESHORES VA 
PASSAR ELS ESTIUS A 
ARGENTONA
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se l’anomena President de Catalu-
nya, doncs la Mancomunitat va ser el 
precedent més immediat de l’actual 
Generalitat. El 1923, essent encara 
President de la Mancomunitat, Primo 
de Rivera va fer el cop d’estat i promet 
a Puig que respectarà el més essenci-
al dels drets de Catalunya, motiu pel 
qual Puig feu un comunicat donant 
suport al general a partir d’aquelles 

L’ESPITLLERA DEL  CENTRE D ’ESTUDIS  ARGENTONINS

bases. Primo el va enganyar i el mateix 
dia prohibia el català en corporacions 
públiques i l’ús de la bandera cata-
lana. A conseqüència d’aquests fets 
s’ha valorat sovint negativament i de 
manera molt injusta l’obra de Puig i 
Cadafalch com a polític. Puig va exili-
ar-se a França i amb la caiguda de la 
Dictadura el 1930 torna a ser Diputat 
a la Diputació. Amb l’esclat de la Guer-

ra Civil Puig torna a exiliar-se el 1936 a 
França, d’on tornà el 1941 amb la pro-
hibició de fer d’arquitecte. Des d’ales-
hores va passar els estius a Argento-
na, com ja havia fet abans de l’exili, 
quan va intentar evitar que l’església 
fou cremada, tot i que no ho aconse-
guí. Josep Puig i Cadafalch va morir el 
1956, essent enterrat a Mataró.

Enric Subiñà i Coll

L’Arxiu 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

Mostra del llibre a la biblioteca de la Caixa Laietana 

(Autor: Mike Gavin).

Taula de la comissió Onze de Setembre a la plaça Nova 
durant la Diada de Sant Jordi de 1985.

}

}

}

 
La secció de l’Arxiu  

US FELICITA SANT JORDI  
amb tres imatges de la Diada 
de 1985 provinents del Fons 

Aixernador conservat a l’Arxiu 
Històric Municipal Jaume Clavell 

i Nogueras. 

Diada de Sant Jordi a la plaça Nova (Autor: Salvador 
Casas Burgués).

25



CUP
L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA APROVA  

PER UNANIMITAT UN CODI DE CONDUCTA 
PELS POLÍTICS

L’Ajuntament d’Argentona aprova per unanimitat un codi de con-
ducta pels polítics

En els últims anys, juntament amb una forta de crisi econòmica, hi 
hagut un esclat important de casos de corrupció també l’entorn 
més pròxim. Això ha provocat que la ciutadania desconfiï cada cop 
més dels polítics i de les velles formes de fer política. Per això, som 
conscients que cal enfortir una política ètica i transparent en les 
institucions per recuperar la confiança perduda també a l’Ajunta-
ment d’Argentona.

En el Ple de març tot el consistori va aprovar el codi ètic i de bon 
govern de l’ajuntament d’Argentona que aplica principalment als 
regidors.  L’existència d’aquest codi ètic no suposa  que a partir 
d’ara totes les actuacions i conductes polítiques segueixin uns 
principis ètics. Però si suposa un compromís per formar i sen-
sibilitzar als polítics en aquestes pautes de conducta. L’objectiu 
principal d’aquest codi de ètic i de bon govern és tenir un recull de 
principis i pautes de conducta ètiques per tal enfortir la confiança 
en els polítics locals.

El contingut del codi el podeu trobar al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament d’Argentona. I entre els principals compromisos que 
hi són està administrar amb honestedat els fons públics, garantir 
la participació ciutadana, evitar totes les pràctiques i actuacions 
que generin benefici directe o indirecte a persones concretes o 
rebutjar i renunciar a les donacions de particulars que pretenguin 
coartar la independència de les decisions municipals.

TOTS PER ARGENTONA
EL PAPER DEL FACTOR HUMÀ EN LES 

RELACIONS POLÍTIQUES

La diversitat de les persones que conformem l’Agrupació de Tots per 
Argentona és un aspecte clau i positiu en la nostra comunitat argento-
nina, ja que estem convençuts que aquesta és generadora de riquesa 
i, alhora, ens empeny a ser més tolerants, a escoltar més i a tenir en 
consideració tots els que ens envolten.

Per assolir millors cotes de benestar i els objectius fixats ens cal relació, 
comunicació, molta solidaritat i empatia i, sobretot, treballar plegats. 
Unir esforços és el camí que ens duu a trobar objectius comuns, sabent 
acompanyar-nos dels que en saben més que nosaltres per a trobar les 
millors solucions respecte el que és més necessari a cada moment.

L’Assemblea ciutadana de TxA celebrada fa pocs dies en el marc del saló 
de pedra és el motor que garanteix l’acció que els regidors del nostre 
grup hem de dur a terme des del lloc, a l’oposició, que els partits ens han 
forçat a ocupar. 

Som el grup més nombrós i potent, derivat de la fortalesa que ens dona 
tenir tanta gent a prop, persones crítiques amb la nostra actuació i que 
també ens reforcen en aquest pas per l’Ajuntament amb un únic ob-
jectiu: apropar les persones aportant la millor solució als grans i petits 
inconvenients que Argentona té avui, tals com trobar solució a la salut 
amb la construcció d’una piscina coberta que es pugui usar tot l’any, 
trobar el millor emplaçament i més econòmicament eficient a la ubica-
ció de la nova biblioteca municipal, entre moltes d’altres qüestions que 
el Govern d’Argentona hauria d’afrontar.

El grup coordinador de TxA continuem estant aquí, representants aglu-
tinadors dels vostres desitjos, de les vostres il·lusions, de les vostres 
necessitats, i hi som amb un únic desig, el d’estar sempre prop vostre, 
aportant el que sabem i el que som, oferint-nos amb humilitat, però 
amb fermesa i il·lusió, amb un únic objectiu de contribuir en l’acció que 
dia a dia s’ha de fer des de l’Ajuntament.

OPINIÓ

L’ASSEMBLEA CIUTADANA DE TXA ÉS EL MOTOR DE 
LA NOSTRA ACTUACIÓ

 L’OBJECTIU PRINCIPAL D’AQUEST CODI  
DE ÈTIC I DE BON GOVERN ÉS TENIR UN RECULL 
DE PRINCIPIS I PAUTES DE CONDUCTA ÈTIQUES 

PER TAL ENFORTIR LA CONFIANÇA  
EN ELS POLÍTICS LOCALS

@CUPArgentona

argentona@cup.cat@

 www.totsperargentona.cat

@  txacomunicacio@gmail.com

 /totsperargentona

 @TxArgentona

 670230943
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ERC
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA: UN ESPAI PÚBLIC 

DE QUALITAT PER A LES PERSONES

La plaça de l’Església ha guanyat en valor patrimonial i en qualitat. 
Substituir els cotxes aparcats per bancs i jardineres han convertit 
la plaça en un espai més agradable. Ara, els vilatans i visitants que 
hi passen, o van a l’Església, a la Casa Gòtica o al Museu del Càntir,  
ja s’hi poden aturar a conversar tranquil·lament o a seure en algun 
dels nous bancs.

I és que des de finals de 2015 s’estan implantant progressivament 
les mesures de millora de la mobilitat definides per l’estudi que es va 
redactar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Aquestes 
mesures tenien dos grans objectius: la millora en la seguretat i l’ac-
cessibilitat de les persones que es mouen a peu per la vila, que en són 
la majoria, i facilitar els accessos en vehicle cap a la zona comercial. 

Així, els últims canvis responen a aquest plantejament. Les actuaci-
ons en el carrer Bernat de Riudemeia i en l’entorn de la plaça de l’Es-
glésia ens han permès pacificar el transit del centre històric. S’ha pri-
oritzat que aquests carrers siguin per al transit veïnal i no una drecera 
en cotxe. I és en aquest mateix sentit, que ja es va obrir l’accés per la 
ronda de Llevant, amb el semàfor del carrer Joan XXIII, o ara, el nou 
accés directe al centre pel carrer Gran des de Sant Sebastià. 

Tot i que continuem tenint un cert dèficit de places d’aparcament 
en el centre de la vila, l’impacte sobre aquestes ha estat molt baix. 
Haver convertit el carrer Bernat de Riudemeia en sentit únic ha per-
mès mantenir pràcticament el mateix nombre de places. Recordem, 
també, que ja es van guanyar moltes places d’aparcament amb els 
nous solars de l’Ajuntament i el CAP.

En definitiva, hem guanyat un espai públic de qualitat, més segur 
i accessible, que facilita la vida social i la convivència, i que amb la 
renovació de la Plaça de Vendre, contribuirà a la revitalització ciuta-
dana i comercial del nostre centre històric. 

         /esquerra.argentona

         @ERCargentona

OPINIÓ

HEM GUANYAT UN ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT, 
MÉS SEGUR I ACCESSIBLE, QUE FACILITA LA 

VIDA SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA, I QUE AMB LA 
RENOVACIÓ DE LA PLAÇA DE VENDRE, CONTRIBUIRÀ 
A LA REVITALITZACIÓ CIUTADANA I COMERCIAL DEL 

NOSTRE CENTRE HISTÒRIC

ELS SOCIALISTES PROMOVEM LA PARTICIPACIÓ, 
DESTINADA A LA COHESIÓ SOCIAL I A LA IGUALTAT 

DE DRETS I DEURES

PSC
IGUALTAT DE DRETS I COHESIÓ SOCIAL

Convé recordar que una bona part dels argentonins viuen allunyats 
del nucli antic i central de la vila, ja sigui a les Ginesteres, a Can Ca-
bot, al Cros, a can Raimí, a Madà o als altres veïnats. Aquesta dis-
persió no hauria de comportar, però, desigualtats de drets i deures 
entre els vilatans. És per això que hem volgut impregnar l’acció de 
govern de la càrrega de cohesió social que necessita, ja que, si 
tots els veïns vivim millor, el conjunt del poble serà millor. 

En fer-nos càrrec de la regidoria de Cohesió (PSC), pretenem es-
curçar les distàncies entre qualsevol dels nuclis de residència i el 
govern i l’administració municipals. L’objectiu és posar els recursos 
a l’abast de tots els vilatans i alhora conèixer prou bé les necessi-
tats particulars de cada veïnat per atendre-les com cal. Per a fer-
ho facilitarem espais de participació i associacionisme.

El Cros. Un exemple destacat d’aquestes actuacions és el que hem 
desplegat al Cros amb un pla del barri, que ha suposat la creació 
d’una oficina municipal i d’equipaments per a joves i gent gran, i la 
rehabilitació integral dels carrers i la plaça, i ha enfortit el senti-
ment col·lectiu de pertinença al veïnat i a Argentona. Ha requerit 
una inversió superior al milió i mig d’euros. 

Les Ginesteres. És hora de millorar les condicions d’altres veïnats. 
Recentment hem celebrat una reunió amb els veïns de les Gines-
teres. Els hem exposat la creació d’una oficina municipal en l’antic 
restaurant i altres actuacions a realitzar per la regidoria d’Obres 
i Espai públic (PSC) i pel conjunt del govern: habilitació d’un local 
social, espais exteriors d’esbarjo, millora de l’entrada al veïnat, ar-
ranjament de carrers, reforma de bústies, parada de l’autobús… 
Enguany es preveu invertir-hi uns cent cinquanta mil euros.

Participació. La transformació i millora de les Ginesteres requereix 
una acció transversal i coordinada de les diverses regidories i per-
què aquesta acció sigui efectiva necessitem la participació dels 
seus veïns. Per això els socialistes promovem els mitjans que facili-
tin la participació del veïnat, destinada a la millora de la cohesió so-
cial i la igualtat de drets i deures dels argentonins, visquin on visquin.

 667182993

 argentona.socialistes.cat

 @PSC_Argentona 
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OPINIÓ

PP
COMISSIÓ DE SEGURETAT.

 
Alguns diuen que som pesats amb el tema de seguretat i les càmeres 
de vigilància per evitar robatoris. Nosaltres seguirem en la nostra línia, 
la seguretat dels nostres veïns està per sobre de qualsevol debat ide-
ològic.

En 2013 presentamos una moción para instalar cámaras de seguridad, 
se aprobó pero la guardaron en el cajón. Hace poco presentaron una 
moción para anularla, y por eso no se llegó a ejecutar nunca nuestra 
moción. Es un problema que llevamos denunciando desde hace más de 
4 años. Argentona necesita aumentar su seguridad para evitar robos e 
intentos de robos. La propia Generalitat, hablaba hace poco de una “ola 
de robos a casa del Maresme”.

De nuevo en el pleno de abril de 2017, llevamos el problema de los robos 
y la seguridad al pleno. Se ha creado una comisión de seguridad para 
buscar soluciones. Si esta comisión no funciona y solo sirve para desvi-
ar la atención y hacer perder el tiempo a los ciudadanos, volveremos a 
presentar la moción una vez más.

Desde el Partido Popular de Argentona, queremos condenar los ata-
ques que estamos sufriendo los partidos constitucionalistas en las 
sedes. Aquellos radicales independentistas que odian la libertad, no 
saldrán ganando. Quieren construir una Cataluña en la que solo caben 
los del pensamiento único, el suyo. Nosotros no estamos por la batalla 
de la independencia, estamos por la batalla del empleo, la convivencia 
y las políticas sociales. El dinero de los catalanes debe destinarse a so-
lucionar los problemas reales, no a alimentar el insaciable y agotador 
proceso separatista.

Lo primero, Argentona.

A LES PRINCIPALS CIUTATS DE L’ÀREA 
METROPOLITANA EL SERVEI DE L’AIGUA ÉS PRIVAT, 

EL QUE CONTRASTA AMB MOLTS MUNICIPIS 
PETITS, QUE EL TENIM MUNICIPALITZAT.

ALGUNS DIUEN QUE SOM PESATS AMB EL TEMA DE 
SEGURETAT I LES CÀMERES DE VIGILÀNCIA PER 
EVITAR ROBATORIS. NOSALTRES SEGUIREM EN 

LA NOSTRA LÍNIA, LA SEGURETAT DELS NOSTRES 
VEÏNS ESTÀ PER SOBRE DE QUALSEVOL DEBAT 

IDEOLÒGIC

ICV
LA MUNICIPALITZACIÓ DE L’AIGUA

Un grup de grans ciutats de Catalunya, amb Barcelona al capdavant, 
estan treballant per fer realitat una important proposta electoral: la 
municipalització del servei de l’aigua. No cal dir que per al municipalisme 
d’esquerres els serveis bàsics han d’estar en mans dels ajuntaments. 
A les principals ciutats de l’Àrea Metropolitana el servei de l’aigua és pri-
vat, el que contrasta amb molts municipis de petites poblacions, que el 
tenen municipalitzat. Segurament això no és perquè sí, ja que és a les 
grans ciutats on hi ha més volum de negoci i, per tant, més interès del 
sector privat.

A Argentona tenim el servei municipalitzat des del 1988 a través de 
l’empresa Aigües d’Argentona. Les tarifes que paguem són similars a 
les d’altres municipis del Maresme, tinguin el servei municipalitzat o no. 
Això és degut a què tots depenem d’un mateix subministrador: ATLL 
(Aigües Ter Llobregat), i que tots hem d’incloure els mateixos impostos 
a la factura de l’abonat. Així doncs, on és l’avantatge de tenir el servei 
municipalitzat?

En municipis com Argentona, de moment, el servei municipalitzat no 
ens permet tenir unes tarifes més baixes. En tot cas, els avantatges 
vénen del control democràtic que se’n pot fer i del factor proximitat.

Si en un futur pròxim, les ciutats més importants de Catalunya aconse-
gueixen la municipalització, es podrà fer front al monopoli, que ara està 
en mans de molt poques empreses. Aleshores, amb serveis gestionats 
i controlats democràticament, és molt possible que el cost de l’aigua 
tendeixi a baixar arreu. Encara que, potser més important que el preu, 
és que n’aprenguem a fer un ús més acurat. I en això també hi té molt a 
veure tenir el servei municipalitzat, ja que per al sector privat, si gastes 
més aigua, millor.

  ICV Argentona
@  argentona@iniciativa.cat

 
 @PPArgentona

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

PLE ORDINARI DEL 6 DE MARÇ

ACORDS DE  PLE

Propostes i mocions Resultat

Acord sobre la reforma horària Aprovat amb 11 vots a favor (govern i PP) i 6 abstenci-
ons (TxA)

Aprovació del Codi ètic i de bon govern de l’Ajuntament d’Argentona Aprovat per unanimitat

Modificació de l’Ordenança número 69 reguladora del preu públic per la realització
de serveis en les piscines municipals

Aprovada amb 11 vots a favor (govern i PP) i 6 en contra 
(TxA)

Modificació de crèdits núm. 3/2017 del pressupost municipal de l’exercici 2017 Aprovada per unanimitat

Aprovació de la Instrucció de fiscalització prèvia limitada de despeses de personal i 
la seva posterior fiscalització plena per tècniques de mostreig i auditoria de l’Ajunta-
ment d’Argentona

Aprovada amb 11 vots a favor (govern i PP) i 6 absten-
cions (TxA)

Pròrroga del contracte del servei de manteniment d’instal·lacions dels equipaments 
municipals i control energètic

Aprovada amb 10 vots a favor (govern) i 7 en contra (TxA 
i PP)

Aprovació de l’Ordenança Municipal de Circulació, Trànsit i Seguretat Viària Aprovada amb 10 vots a favor (govern), 6 en contra 
(TxA) i una abstenció (PP)

Moció conjunta dels grups municipals CUP d’Argentona, ERC, PSC, ICV, Tots per Argen-
tona i PP en suport al Manifest del 8 de març – Dia Internacional de les Dones Aprovada per unanimitat

Moció conjunta dels grups municipals CUP d’Argentona, ERC, PSC, ICV, Tots per Argen-
tona i PP de suport i adhesió a la Xarxa “Mai Més”

Aprovada amb 16 vots a favor (Govern i TxA) i una abs-
tenció (PP)

PLE ORDINARI DEL 3 D’ABRIL
Propostes i mocions Resultat

Modificació de l’Ordenança fiscal 46, reguladora de la taxa per la prestació del servei 
de venda d’objectes diversos per part del Museu del Càntir

Aprovada amb 10 vots a favor (govern) i 7 abstencions 
(TxA i PP)

Modificació de l’Ordenança fiscal 47 reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
als expositors de la Fira de Ceràmica i Terrissa

Aprovada per unanimitat

Modificació de crèdits núm. 4/2017 del pressupost municipal de l’exercici 2017 Aprovada amb 11 vots a favor (govern i PP) i 6 vots en 
contra (PP)

Addenda d’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat, 
a través del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (Direcció General d’Indústria i de 
la Petita i Mitjana Empresa) i la Diputació Provincial de Barcelona per a l’establiment 
de Punts d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) integrats en la Xarxa Circe, amb 
l’Ajuntament d’Argentona 

Aprovada per unanimitat 

Aprovar l’adhesió d’Argentona com a membre de ple dret de l’Associació Xarxa de Muni-
cipis per l’Economia Social i Solidària i els seus estatuts. 

Aprovada per unanimitat 

Moció relativa a la creació d’una Comissió de Seguretat Local Aprovada per unanimitat

Podeu recuperar els vídeos de les sessions a www.youtube.com/radioargentona 
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INFORM ACIÓ D ’ INTERÈS

Regidors de l’Ajuntament d’Argentona

Guillem Sa-
leta
(CUP)

Participació i 
Transparèn-
cia, Innovació 
Tecnològica
4a Tinença 
d’alcaldia

Qui és  

EUDALD CALVO
Alcaldia, Recursos Econòmics  

i Governació

GUILLEM SALETA
Participació i Transparència, 

Innovació Tec.
4a Tinença d’alcaldia

PEP MASÓ

Regidor a l’oposició

EUSEBI TRABY

Regidor a l’oposició

MONTSE MATAS

Regidora a l’oposició

XEVI COLLET

Regidor a l’oposició

ASSUMPTA BOBA

Regidora a l’oposició

MONTSE CAPDEVILA 

Regidora a l’oposició

AINA GÓMEZ
Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sanitat

ARNAU AYMERICH 

Comunicació, 
Joventut i Festes

PERE MÓRA
Mobilitat i Projectes 

Estratègics
1a Tinença d’alcaldia

CARLES MARTÍNEZ 

Promoció Econòmica
5a. Tinença d’alcaldia

MONTSE CERVANTES 
Esports i Actes Culturals

SALVADOR CASAS 
Espai Públic i Obres 

2a Tinença d’alcaldia

SUSANA LÓPEZ RICO 

Serveis Socials, RRHH, 
Igualtat i Cohesió

FRAN FRAGOSO

Regidor a l’oposició

ÀNGEL PUIG 

Educació, Cultura i 
Patrimoni

3a Tinença d’alcaldia

Qui?

30



INFORMACIÓ D ’ INTERÈS

Arxiu municipal
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. 

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

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

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

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

Atenció a domicili
Per sol·licitar atenció a do-
micili 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

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

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

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

Creu Roja Argentona
93 797 16 56

Ambulància 93 757 88 88 

Ambulància Creu Roja Mares-
me (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

Escola Sant Miquel del Cros
93 799 93 51

Escola Bernat de Riudemeia
93 797 09 56

Escola d’Argentona
93 797 04 15

Escoles Les Fonts  
93 756 17 13

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 – Ext. 600

FARMÀCIES Dilluns a Divendres Dissabte Diumenge
Tarda Matí Tarda Matí Tarda

Obertura  
al públic

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 Tancat Tancat Tancat

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 17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)
10 h a 13.30 h

(si està de guàrdia) Tancat

Farmàcia Sindreu
C/ Barcelona, 26 - Tel 93 797 14 00 9.30 h a 20.30 h 9.00 h a 14 h 17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)
10 h a 14.00 h

(si està de guàrdia) Tancat

Farmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12 - Tel 93 756 16 85 9.00 h a 13.30 h 17 h a 20.00 h 9.30 h a 13.30 h 17 h a 20.00h

(si està de guàrdia)
11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia) Tancat

Migdia
Dilluns a Divendres Dissabte Diumenge

Vespre Migdia Vespre Matí, tarda i vespre

Guàrdies
(amb recepta)

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia) 20 h a 21.30 h

(si està de guàrdia)
13.30 h a 21.30 h

(si està de guàrdia)

AJUTS AL TRANSPORT PÚBLIC PER A PERSONES EN 
SITUACIÓ D’ATUR 

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat de les persones en situació d’atur en procés de cerca de feina, s’estableix una reducció del preu de la 
targeta T-mes fins al preu de la T-10 d’una zona, sempre que es compleixi un dels requisits següents:

 Rebre un subsidi o ajut per desocupació

 Rebre qualsevol ajut inferior al salari mínim interprofessional o no rebre’n cap, però haver estat inscrit/a com a demandant d’ocupació

 Rebre un ajut dels serveis socials de l’Ajuntament

Per a poder adquirir aquesta targeta T-mes bonificada, la persona interessada s’ha d’adreçar als punts de venda autoritzats i lliurar el certifi-
cat original, que pot sol·licitar al SEPE (Servicio Pública de Empleo Estatal), al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) o bé als serveis socials del 
seu ajuntament, presentant el DNI/NIE en vigor.
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TARIO RUBIO, ACTIVISTA REPUBLICÀ

L’AJUNTAMENT INICIA L’EXPEDIENT PER DISTINGIR 
TARIO RUBIO COM A FILL ADOPTIU D’ARGENTONA 

Tario Rubio va néixer l’any 1920 a 
Les Useres, província de Castelló 
de la Plana. A Vila-real va viure la 
proclamació de la Segona Repú-
blica i l’esclat de la Guerra Civil 
espanyola. La tardor de 1937, 
amb només 17 anys, va marxar 
com a voluntari al front de Terol 
per defensar la legalitat repu-
blicana, però al juny de 1938 va 
ser detingut i empresonat, cir-
cumstància que marcà l’inici del 
seu llarg periple per l’univers pe-
nitenciari franquista. Va passar 
pels camps de concentració de la 
Reial Acadèmia Militar de San Gre-
gorio de Saragossa, de Miranda 
de Ebro (Burgos), Orduña (Àlaba) i 
Aranda de Duero (Burgos); per les 
presons d’Aranda de Duero, Valde-
noceda (Burgos), la Provincial de 
Burgos i la de Sòria, la de Torrero 
(Saragossa), la Model de València 
i la de Castelló. Finalment va ser 
enquadrat al batalló disciplinari 
de soldats treballadors penats 
número 95 per realitzar treballs 
forçats a Arcos de Jalón (Sòria), 
Cuelgamuros-Valle de los Caídos 
(Madrid), Somaén (Sòria) i Ar-
miñón (Àlaba).

Tenia 22 anys quan va treballar 
“com un esclau” fent els acces-

sos al Valle de los Caídos. “Jo no 
l’anomenaria el Valle de los Caí-
dos” – ha manifestat en diverses 
entrevistes – “jo l’anomenaria 
Cuelgamuros, perquè, de quins 
caiguts estem parlant? Allà hi va 
haver caiguts republicans. Va ser 
un gran negoci. Els condemnats a 
la vall eren llogats a les empreses 
constructores a 10,50 pessetes 
diàries. 

Tario no vol que enderroquin el 
Valle de los Caídos: “Jo trauria els 
símbols franquistes i religiosos i 
posaria una bona explicació sobre 
el que va ser Franco i les condi-
cions en què vam treballar allà, 
com esclaus, i hi posaria un arxiu 
no només de la Guerra Civil i el 
franquisme, també de la història 
d’Espanya”. 

El 1945, finalment alliberat, Tario 
Rubio va tornar al poble amb els 
seus pares. Però allà la Guàrdia 
Civil tampoc el deixava en pau i 
es va veure obligat a marxar cap 
a Catalunya en un intent de co-
mençar una nova vida. Tot i així, el 
seu passat roig i republicà sempre 
el va acompanyar. Va fer de pale-
ta, barber, ordenança, repartidor, 
professor d’autoescola, taxista... 

Cap a meitat de la dècada dels 
60 en Tario i la seva parella, l’Au-
rora, es van comprar una parcel·la 
a Argentona. No va ser fins ben 
entrada la democràcia que es va 
tornar a comprometre política-
ment i socialment tant a Argen-
tona com a Barcelona, essent un 
membre destacat de l’Associació 
d’ex internats del Franquisme a 
Catalunya, fet que li va valdre la 
Creu de Sant Jordi l’any 2004.  

Sosté una visió crítica i decebu-
da del que va passar després de 
la transició. “Amb el poder que 
va acumular Felipe González, 
ens hauria pogut restituir i com-
pensar..., però ens va trair”. Tario 
recorda que els feixistes estan 
cobrant i ells no: “no s’ha honrat a 
tants i tants que ens vam jugar la 
pell contra Franco”. 

“JO TRAURIA ELS 
SÍMBOLS FRANQUISTES 

I RELIGIOSOS I 
POSARIA UNA BONA 

EXPLICACIÓ SOBRE EL 
QUE VA SER FRANCO I 

LES CONDICIONS EN 
QUÈ VAM TREBALLAR 
ALLÀ, COM ESCLAUS, 

I HI POSARIA UN 
ARXIU NO NOMÉS DE 

LA GUERRA CIVIL I EL 
FRANQUISME, TAMBÉ 

DE LA HISTÒRIA 
D’ESPANYA”


