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EDITORIAL
DEMOCRÀCIA I ELECCIONS, ELECCIONS I DEMOCRÀCIA

Aquest Cap de Creus 152 enceta l’any 2019. Un any que té especial significat pel que fa 
la democràcia local, doncs es celebren 40 anys de la constitució dels primers consistoris 
democràtics com a resultat de les primeres eleccions municipals celebrades el 3 d’abril 
de 1979, després de gairebé 40 anys de dictadura. La tan anhelada democràcia s’estenia 
llavors per arreu i, quaranta anys després, segueix estant en boca de tothom: interpretada 
d’una manera per uns i, d’una altra, per d’altres. Enguany, a més, aquest 40è aniversari 
d’ajuntaments democràtics coincideix amb la celebració d’eleccions municipals, europe-
es, i també dels comicis generals. Una bona manera de celebrar la democràcia. Per tot 
plegat paga la pena reflexionar sobre què han estat aquests 40 anys de democràcia local, 
i per això hem fet un ampli reportatge. 

A més, per a les properes eleccions generals del 28 d’abril, que són les primeres que es 
celebraran enguany, ja tindrà efecte el nou mapa de votació que estrena Argentona. La 
nova proposta té com a objectiu un repartiment més homogeni del número d’electors als 
diversos districtes electorals. De tot això hem preparat un ampli reportatge amb una radi-
ografia de com queda el nou mapa electoral per a que no tingueu cap pèrdua. .
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No obstant, en aquest Cap de Creus número 152, no només parlarem de política, demo-
cràcia i eleccions; també parlarem d’Espai Públic, i és que ja han començat les obres de 
la Plaça Montserrat, un projecte que neix d’una de les propostes guanyadores del pres-
supost participatiu del 2016, i que es preveu que finalitzi al juny. Per altra banda, la cultura 
torna a ser notícia i és que La Sala arrenca temporada carregada de diferents disciplines 
i que compta amb propostes atractives per a tots els públics. De tot això hem fet amplis 
reportatges.

Així mateix hi ha una presència molt important de l’arribada dels Missatgers Reials a La 
Sala i de la nit màgica de la Cavalcada de Reis, on hem fet una selecció fotogràfica dels 
millors moments. També, en la galeria d’imatges, fem un recull de les imatges més desta-
cades dels actes i activitats que es van dur a terme per la Festa Major d’Hivern. Pel que fa 
els esports, fem un repàs a l’actualitat esportiva argentonina i també parlarem de la Tarda 
de l’Esport. I, per acabar, a la contraportada ens endinsarem en la figura del gran traductor 
argentoní Joan Fontcuberta i Gel, a través de la seva filla Judit Fontcuberta, qui també és 
traductora i intèrpret i va ser alumna seva.



CARTA DE L’ALCALDE

UN MODEL DE POBLE PER ARGENTONA

En poques setmanes se celebren eleccions es-

panyoles, europees i municipals. Les que ens to-

quen de més a prop són les municipals, malgrat 

totes tenen molta incidència a les nostres vides. 

Però em centraré en les municipals, ja que és en 

aquestes eleccions on es decidirà el futur alcal-

de/ssa, govern i model de poble.

Unitat és el nom de la candidatura unitària que en-

globa la CUP, ERC, ICV-Comuns, ANC, CDR i bona 

part de la societat civil. Una candidatura que ha fet 

honor al seu nom, possibilitant una llista amb per-

sones d’orígens molt diversos i que aspira a go-

vernar i a implementar un programa polític que vol 

fer d’Argentona un poble millor on viure-hi sense 

oblidar que hem de seguir avançant en el camí del 

poble català en la seva sobirania. 

La qüestió nacional és molt important també en 

les eleccions municipals, a ningú se li escapa que 

no ha estat el mateix una alcaldia a favor del re-

ferèndum o una favorable al 155. També cal ges-

tionar la diversitat d’opinions actual, cosa difícil, 

per aconseguir una bona convivència entre veïns 

i veïnes.

Argentona necessita un model de poble clar. L’ac-

tual govern sobiranista i d’esquerres ha treballat 

per implementar una línia de treball amb aquestes 

dues premisses ideològiques com a bandera. Les 

reformes de la Casa Puig i Cadafalch, del pavelló 

antic, de les places públiques (i actualment amb la 

reforma de la Plaça Montserrat i, properament, de la 

Plaça de Vendre), la implantació del porta a porta al 

Cros i urbanitzacions, el salt immens en matèria de 

participació i transparència, la digitalització de l’Ad-

ministració... i la futura Biblioteca Municipal amb l’ar-

xiu, ràdio, plaça i aparcaments soterrats. Així es con-

solidarà un eix cultural que s’entrecreua amb l’eix 

comercial. M’agradaria conèixer altres models de 

poble, especialment de les altres candidatures. Pot-

ser això facilita una entesa entre uns models i altres. 

Em temo, però, que la manca de projecte ha enca-

sellat alguns partits en el “no” constant. Una política 

que no construeix res, només va a la contra. Argen-

tona no s’ho mereix, cal un poble viu i participatiu.

Amb tots els encerts i errors comesos, assumim 

que volem seguir en una via de progrés, però serà 

el vot de tots i totes qui decidirà el futur del nostre 

poble.
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CARTES LECTORS

Som el Consell d’Infància d’Argentona, que 

treballem propostes per al nostre poble a 

través del debat i el consens el primer di-

mecres de cada mes a la sala d’estudis del 

Casal de Joves.

Cada any l’Alcalde ens fa un encàrrec. Per 

al curs 2018-20 hem de treballar per cons-

cienciar Argentona sobre la problemàtica 

dels refugiats i el racisme. Així que estem 

preparant-nos molt per posar el nostre 

granet de sorra per a contribuir a la fi del 

racisme.

Per començar, vam fer una pluja d’idees per 

veure de quina manera podíem aconseguir 

el nostre objectiu. Algunes propostes van 

ser: fer xerrades, organitzar un scaperoom, 

fer manualitats per vendre i aconseguir 

diners per a les persones refugiades... A 

més a més, també va sortir la idea de fer 

un escrit per difondre aquesta problemà-

tica. Va ser en el moment de començar 

aquesta carta en què ens vam adonar que 

ens faltava molt per aprendre abans de de-

cidir de quina manera volíem conscienciar 

Argentona sobre aquesta problemàtica. A 

part de buscar informació als diaris, hem 

convidat a personal de Serveis Socials de 

l’Ajuntament per saber de quina manera 

treballen amb persones immigrades a 

Argentona. També hem convidat a perso-

nes que han viscut el racisme en la seva 

pròpia pell i a persones refugiades per tal 

que ens expliquin la seva experiència.

Des del Consell d’Infància d’Argentona, cre-

iem que és un tema molt important i que 

necessita que tots i totes contribuïm a la 

seva resolució.

Esperem poder-vos explicar ben aviat de 

quina manera treballarem el nostre encàr-

rec.

Mentrestant ens podeu seguir al nostre 

Instagram: @consellinfanciaargentona

Els nens i nenes del Consell d’Infància 
d’Argentona

CARTES 
LECTORS

DELS

QUEIXA CONCURS NOVA 
BIBLIOTECA
Som Quirze Salichs Burgos, argentoní, i Laura 

Montes Cuadrado, vinculada a Argentona des 

de fa anys, dos arquitectes de 27 anys, amb 7 

anys d’experiència professional  en despatxos 

d’arquitectura de Mataró i Barcelona.

El passat divendres 11 de gener, l’Ajuntament 

d’Argentona va convocar un concurs d’idees 

per a dissenyar el nou equipament municipal, 

tan reclamat des de fa anys, que inclourà la 

biblioteca, l’arxiu i la ràdio municipals, així com 

un aparcament soterrat. Estem davant d’una 

oportunitat extraordinària per a dotar a la Vila 

d’equipaments necessaris, cosir tot el teixit 

urbà i dignificar espais amb molta importància 

històrica (Can Doro, la Plaça de Vendre, la casa 

Puig i Cadafalch i l’Ajuntament), actualment 

oblidats a l’espera d’un projecte que els torni 

l’esperit que van tenir en un passat.

La nostra sorpresa ha estat majúscula i a la ve-

gada decebedora quan hem llegit els plecs i 

condicions que ha posat l’Ajuntament per a 

participar en aquest concurs d’idees, que està 

dividit en dues fases. A la primera (ja excloent), 

NOMÉS es valora la trajectòria professional, 

sigui quina sigui la proposta. Per a poder pre-

sentar-se és indispensable comptar amb un 

mínim de 10 anys d’experiència com a respon-

sable de projectes arquitectònics, haver cons-

truït un projecte d’una biblioteca o edifici públic 

similar i que aquest hagi tingut un pressupost 

d’execució de més d’1 milió d’euros. D’aquesta 

manera, els arquitectes joves ja no tenim ni 

l’oportunitat de passar a la segona fase, on es 

presenten les idees.

On quedem els arquitectes joves en tot aquest 

tipus de convocatòries? Algú amb criteri creu 

que un arquitecte jove o un petit estudi emer-

gent pot presentar un currículum com el que 

es demana? Com es pretén que els joves co-

mencem a realitzar edificis públics, si mai se’ns 

dona l’oportunitat de prendre partit en aquests 

processos? Els polítics sempre parlen de les 

oportunitats laborals i d’ajuda que donen als 

joves, però a l’hora de la veritat, mai es passa 

de les paraules als fets, com queda demostrat 

en aquesta convocatòria. Només cal fixar-se 

en la pròpia experiència de l’alcalde: el poble li 

va donar l’oportunitat de ser alcalde molt jove. 

Aplicant els mateixos criteris: per què no es pot 

confiar en els joves arquitectes?

Desitgem que els arquitectes que resultin es-

collits siguin capaços de donar el millor per 

Argentona.

Quirze Salichs i Laura Montes

UN PROJECTE PER CONSCIENCIAR ARGENTONA SOBRE LA 
PROBLEMÀTICA DELS REFUGIATS I EL RACISME
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TAMBÉ TENS CONTINGUTS EN XARXA A YOUTUBE!
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Valèria Aubareda @vauba123 5 de gen.
A Argentona ja fa anys que ve. #BaltasardeVeritat #volemacollir.

Esteve Vallmajor Diez de Andino @EsteveJr 6 de gen.
Dia de reis. Argentona, 8:30 h.

TV3.cat @tv3cat 9 de gen.
JA A LA CARTA el primer capítol de #topicstv3, "Garreperia", amb 
#queconovell passejant per Argentona amb un Ferrari, i fent un aperitiu 
a Madrid.

U.E. Mataró @uemataro 13 de gen.
Derrota del Premini B Masculí a Argentona Tot i així continuem amb la 
progressió.
#cbargentona 51 - #uemataro 33 #somgrocs

MusicArgentona @MusicArgentona 13 de gen.
Aquest matí una súperbanda de #MusicArgentona acompanyant els 
#TresTombs pels carrers d'#Argentona :)

Biblioteca da Emao @bibliotecaemao 14 de gen.
"Tranversalitats en Ceràmica Contemporània" no Museu del Càntir de 
Argentona http://goo.gl/XzXfyE co mestre de cerámica Miguel Vázquez 
#EMAOVigo #hoxenaemao
#haiEMAO #Farodevigo #AtlanticoDiario #amovidavigo 
#lavozdegalicia #XornalVigo #AnaAbaena @Vigo__e

Nou Bàsquet Olesa @NBOlesa 26 de gen.
PREMINI FEMENÍ | La crònica #NBOlesa 35-66 CB Argentona Derrota a casa en 
un partit on ha hagut de tot. En la represa, el treball defensiu de les olesanes 
ha frenat l’Argentona, però l’encert en atac no les ha acompanyat #enricalb22 
#123Olesa #NBO

INS ARGENTONA @insargentona 7 de febr.
Els alumnes de 4t d'ESO visiten Argelers. Entre el 1939 i el 1945 el camp de 
concentració va acollir milers de refugiats republicans espanyols, molts d'ells 
catalans, que fugien d'Espanya preveient la imminent victòria del bàndol 
nacional. #memòriahistòrica #4tESOElna1819

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

Tanca

@ajargentona
@radioargentona
#Argentona

Tweets

Educació Diputació @educadiba 21 de gen.
Els nens i nenes del #Maresme comencen molt bé la setmana gaudint de “La 
gallina dels ous d’or” https://bit.ly/2QKckmw a la #LaSala d’ #Argentona. 
Un espectacle ofert pel projecte #AnemAlTeatre https://bit.
ly/2RSZx2C
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40 anys de consistoris democràtics  
El 1979 es constituïen 

els primers ajuntaments 
democràtics com a 

resultat de les primeres 
eleccions municipals 

celebrades el 3 d’abril 
del mateix any. S’iniciava 
una nova etapa en què es 

començaria a donar una 
resposta més directa a les 
necessitats dels ciutadans 

que reclamaven unes 
institucions de proximitat.

Aquest any es commemora el 40è ani-
versari des que es van constituir els 
primers ajuntaments democràtics, i ho 
farà just el mes en què es celebraran les 
eleccions generals i després també les 
municipals i europees. Concretament el 
3 d’abril de 1979 es celebraven les prime-
res eleccions municipals democràtiques 
i el dia 19 del mateix mes es constituïen 
els primers ajuntaments democràtics. És 
doncs un bon moment per reflexionar 
sobre què han estat aquests 40 anys de 
democràcia local després dels gairebé 
40 anys de dictadura. 

Aquests comicis de 1979 van obrir el 
camí de la normalització democràtica 
arreu, després de la mort del dictador 
Franco i posteriorment de l’aprovació de 
la Constitució, encara avui vigent. La tan 
anhelada democràcia s’estenia i, qua-
ranta anys després, segueix estant en 
boca de tothom: interpretada d’una ma-
nera per uns i, d’una altra, per d’altres.

La gran participació electoral que va 
tenir lloc durant la jornada del 3 d’abril, 
va deixar palesa les ganes de canvi po-
lític per part de la ciutadania i també el 
desig d’encetar una nova etapa demo-

ÉS MOMENT PER REFLEXIONAR SOBRE 
QUÈ HAN ESTAT AQUESTS 40 ANYS DE 
DEMOCRÀCIA LOCAL DESPRÉS DELS 
GAIREBÉ 40 ANYS DE DICTADURA.

cràtica. La constitució dels primers ajun-
taments va ser una festa a la llibertat i 
es començaven a fer realitat els somnis 
que van romandre enterrats durant tants 
anys de foscor. La ciutadania anhelava 
una institució local que governés i admi-
nistrés els seus interessos comunitaris; 
en definitiva volia que les batllies fossin 
un ens de poble i que responguessin de 
les seves necessitats. Molts dels grups 
municipals que prenien possessió en 
els ajuntaments eren sorgits dels mo-
viments populars que havien lluitat du-
rant anys en plena època franquista. 

ELECCIONS MUNICIPALS, 40 
ANYS DESPRÉS

Enguany, a més, aquest 40è 
aniversari d’eleccions munici-
pals democràtiques coincideix 
amb la celebració d’eleccions 
municipals. És per això que, 
especialment aquest any, els 
argentonins i argentonines 
que surtin a votar hauran de 
recordar que també surten a 
celebrar la democràcia muni-
cipal que compleix el seu 40è 
aniversari. 

REPORTATGE

Darrer Ple Mandat 1979-1983 

Ple de gener de 2019

Pep Padrós}

}
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LLISTAT ALCALDES/SSES AJUNTAMENT ARGENTONA (ETAPA DEMOCRÀTICA)

1979-1983 
Jordi Suari

(CIU)

1999-2003
Antoni Soy
(L'Entesa)

1983-1987 
Josep Maria Gallifa

(CIU)

2003-2007
Ester Merino

(L'Entesa)

1987-1991 
Esteve Canal

(CIU)

2007-2011
Pep Masó

(TxA)

1991-1995 
Jordi Suari

(AA)

Joaquim Casabella
(CIU)

2011-2015 
Ferran Armengol

(CIU)

1995-1999
Joaquim Casabella

(CIU)

2015-2019
Eudald Calvo

(CUP)

FORMACIÓ  REGIDORS 
CAI 6
CUPA 5
CIU 2

FORMACIÓ  REGIDORS 
CAI 6
CUPA 5
CIU 2

FORMACIÓ  REGIDORS 
CIU 6
CE 3
CIPA 2
CDA 2

FORMACIÓ  REGIDORS 
CIU 6
CE 3
CIPA 2
CDA 2

FORMACIÓ  REGIDORS 
CIU 7
PSC-PSOE	 4
ICV 1
AP 1

FORMACIÓ  REGIDORS 
CIU 7
PSC-PSOE	 4
ICV 1
AP 1

FORMACIÓ  REGIDORS 
CIU 6
AA 3
PSC-PSOE	 2
ERC 1
ICV 1

FORMACIÓ  REGIDORS 
TXA 5
CIU	 4
PSC-PM	 2
PP 2
CUP-POBLE	 1
AR-AM	 1
LEA-E	 1

FORMACIÓ  REGIDORS 
CIU 6
PSC-PSOE	 3
PP 2
ICV 1
ERC 1

FORMACIÓ  REGIDORS 
TXA 6
CUP-PA-APA	 4
ERC-AM	 3
PSC-PP	 2
PP 1
ICV-E	 1

REPORTATGE

Pep Padrós

HISTÒRIA DELS COMICIS MUNICIPALS A 
ARGENTONA

Argentona no ha estat cap excepció i al llarg 
d’aquests 40 anys la vara de l’alcalde ha estat en 
mans de vuit homes i una dona, que han treballat 
amb la determinació de fer millor el nostre munici-
pi. El 1979, l’any dels primers comicis democràtics, 
s’hi presentaven tres formacions a Argentona: la 
Candidatura d’Argentonins Independents (CAI), la 
Candidatura d’Unitat Popular d’Argentona (CUPA) 
i Convergència i Unió. La CAI va guanyar les elec-
cions, però la CUPA donava l’alcaldia al candi-
dat de CIU, Jordi Suari. Després, Convergència i 
Unió va començar un llarg cicle polític que aniria 
de 1983 a 1995, amb batlles al capdavant com 

Josep Maria Gallifa, Esteve Canal i Joaquim 
Casabella, que repetiria mandat. El 1999, un 
pacte postelectoral entre dos partits d’esquer-
res (Entesa i PSC) va acabar amb l’hegemonia 
de CIU, Antoni Soy (Entesa) es convertia llavors 
en alcalde. Els comicis següents, els del 2003, 
els mateixos partits d’esquerres revalidari-
en aliança. El 2007 va ser la irrupció del grup 
d’electors de Tots x Argentona (TxA), amb Pep 
Masó al capdavant. El 2011 tornaria a guanyar 
CIU les eleccions i Ferran Armengol es con-
vertia en batlle. En els darrers comicis, els del 
2015, entraria al govern el primer alcalde de la 
CUP, Eudald Calvo, amb el suport d’ERC, PSC 
i ICV. I l’alcaldia del mandat 2019-2023 està a 
punt d’escriure’s…

ARGENTONA, 40 ANYS DESPRÉS

Si pensem tot el que ha evolucionat Argentona durant els darrers 40 anys, de ben segur 
molts recordaran els avenços que s’han fet a tots els nivells: equipaments escolars, espor-
tius, serveis socials, casals, serveis de clavegueram, aigua, llum i gas; atenció a la ciutada-
nia, pressupostos participatius, transparència, i un llarg etcètera. I de tot aquest creixement 
no ens podem oblidar de la implicació directe dels vilatans i vilatanes, entitats i associacions 
de la vila que s’han involucrat i han contribuït a tenir una Argentona millor.
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L'Escola Argentona i La 
Sala esdevindran nous 

col•legis electorals a 
partir de les properes 
eleccions generals del 

mes d’abril i també 
de les municipals i 

europees que tindran 
lloc el mes de maig

Nou mapa de votació a Argentona
La Junta Electoral Provincial ha donat 
el vist-i-plau als canvis en els distric-
tes electorals proposats per l’Ajunta-
ment d’Argentona i que tindran efecte 
ja en les properes eleccions generals 
del 28 d’abril i també en les posteriors: 
les municipals i europees del proper 
26 de maig. 

La nova proposta té com a objectiu 
una millor racionalització i distribució 
dels col•legis electorals, amb un re-
partiment més homogeni del núme-
ro d’electors als diversos districtes 
electorals, que els veïns i veïnes pu-
guin votar al lloc més proper al seu 
domicili, i també reduir els problemes 
d’accessibilitat i mobilitat que existien 
a alguns punts de votació.

REPORTATGE

A continuació es detallen, en línies generals, 
els principals canvis i novetats de la nova dis-
tribució dels districtes electorals al municipi:

 L’Escola Argentona i La Sala seran a par-
tir d’ara nous punts de votació. Per contra, 
l’Ajuntament nou i l’antiga fàbrica Velcro 
desapareixen del mapa de col•legis electo-
rals.

 Els veïnats de Clarà, Les Ginesteres, Can Rai-
mí, Can Ribosa i Can Cabot: Escola Argento-
na, una mesura que facilitarà el desplaça-
ment i l’estacionament dels veïns.

El veïnat de Madà votarà a l'Escola Les Fonts.

 Tots els qui votaven a l’Ajuntament nou es 
traslladaran a l’antic Ajuntament.

�S’ha aprovat una nova distribució dels votants 
als col•legis Bernat de Riudemeia i Les Fonts 
seguint el criteri de proximitat. Els veïns de 
les zones de l’Eixample, Can Ferraters, Font 
del Mig, la Plana o la Serra de Lladó, votaran 
a l’escola Les Fonts. La zona que comprèn 
entre els carrers Marina Julià i fins al carrer 
Gran, votaran a l’escola Bernat de Riudemeia. 

 Els veïns dels Habitatges del MOPU continu-
aran votant a l’escola Bernat de Riudemeia, 
ja que la Junta Electoral no ha aprovat la peti-
ció de canvi de col•legi proposada per l’Ajun-
tament.

NOUS COL•LEGIS

L'Escola Argentona

La Sala}
}
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REPORTATGE

D’aquesta manera la relació de secci-
ons i districtes dels col·legis electorals 
d'Argentona, després de la proposta 
de modificació aprovada per la Junta 
Electoral, quedaria així:

ANTIC AJUNTAMENT
Secció primera districte primer: part 
del nucli urbà, part del veïnat de Clarà 

}}}TARGETA CENSAL

Des de l’Ajuntament d’Argentona 
s’ha comunicat que tota la ciutadania 
amb dret a vot estigui especialment 
atenta en les properes eleccions a la 
recepció de la targeta censal, per tal 
de confirmar i verificar el seu col•legi 
electoral.

Així mateix, l’Ajuntament d’Argento-
na ha habilitat una pàgina web per 
tal que tots els veïns i veïnes puguin 
consultar el seu col•legi electoral 

COL•LEGIS ELECTORALS ARGENTONA

(www.argentona.cat/onvotar). També 
podran adreçar-se a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (c/ Gran, 59) de l’Ajuntament 
d’Argentona.

L’Ajuntament ja va traslladar fa força me-
sos la proposta de reformular l’organit-
zació dels districtes electorals al Consell 
de la Vila d’Argentona, òrgan màxim de 
participació ciutadana, i va celebrar algu-
na sessió especial per tal de recollir pro-
postes dels seus membres. En aquestes 
reunions es van recollir peticions com 
la de cercar algun espai municipal més 

i el veïnat de Pins.
Secció cinquena districte primer: 
part del nucli urbà.

ESCOLA ARGENTONA
Secció quarta del districte primer. Les 
Ginesteres, Can Raimí, Can Cabot, Can Ri-
bosa i part dels veïnats de Clarà i de Pins 
com a disseminat.

ESCOLA BERNAT DE RIUDEMEIA
Secció segona districte primer: part del 
nucli urbà i veïnat de Lladó.

ESCOLA SANT MIQUEL DEL CROS
Secció tercera districte primer: Veïnat 
del barri del Cros.

ESCOLA LES FONTS
Secció sisena districte primer: part del 
nucli urbà, Madà, veïnat de Lladó, part del 
disseminat del veïnat del Cros.

LA SALA
Secció primera del districte primer: part 
del nucli urbà i veïnat de La Pujada.
Secció segona del districte segon: part 
del nucli urbà.
Secció tercera del districte segon: part 
del nucli urbà i veïnat de Sant Jaume.

proper als veïnats de Les Ginesteres, 
Can Cabot o Can Raimí que pogués 
fer la funció de col•legi electoral, 
però la Junta Electoral Provincial no 
va acceptar-ho.

Podeu accedir 
al web per 
saber on voteu 
escanejant 
aquest codi QR
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Els treballs s’han 

adjudicat per un 

import de 501.108 

euros  i es preveu que 

s'executin en un màxim 

de cinc mesos 

Comencen les obres 
de la Plaça Montserrat

Tot just començar l’any, concretament el 2 de ge-
ner, començaven les tasques de remodelació de 
la plaça Montserrat i el seu entorn, projecte que 
neix d’una de les propostes guanyadores del 
pressupost participatiu del 2016. L’obra l’executa 
Eurocatalana Obres i Serveis, empresa a qui se li 
ha adjudicat el projecte amb un import total de 
501.108 euros (IVA inclòs) i que contempla un ter-

“AQUESTES OBRES NO NOMÉS CONTEMPLEN LA MILLORA DELS 
JOCS INFANTILS SINÓ QUE TAMBÉ ES RENOVARÀ L’ENLLUMENAT, LA 

INSTAL•LACIÓ D’AIGUA I TELEFONIA”

FASES D’ACTUACIÓ

REPORTATGE

mini màxim de cinc mesos per 
arranjar tota la plaça i remodelar 
els jocs infantils.

L’actuació neix després que en la 
primera edició del procés parti-
cipatiu del pressupost municipal 
la ciutadania escollís com una 
de les propostes més votades 
la renovació dels parcs infantils, 
que comptava amb una dotació 
de 180.000 euros. La propos-
ta de millora de l’espai de jocs 
d’aquesta plaça va motivar que 
es replantegés el projecte per 
tal de fer-hi una actuació molt 
més integral, ja que el consistori 
va detectar la necessitat d'oferir 
unes obres més ambicioses per 
arranjar aquesta plaça en qües-
tió, i per aquest motiu s’hi va 
afegir més inversió amb recur-
sos propis. Una proposta que es 
nodreix del pressupost municipal 
de 2018 i que s'executa durant 
aquest 2019.   

La primera fase d’actuació va consistir en la implantació de l’obra, és a dir, 
es van desmuntar tots els elements  que s’havien de retirar com els jocs 
infantils i la vegetació. Per altra banda, es van començar a fer les primeres  
caves per a la localització de serveis, perquè tal i com va explicar a Ràdio 
Argentona el regidor d’Espai Públic i Obres, Pere Móra, “aquestes obres no 
només contemplen la millora dels jocs infantils sinó que també es renovarà 
l’enllumenat, la instal•lació d’aigua, i telefonia”.

El titular d’Espai Públic i Obres també va detallar que una vegada completa-
da la primera fase d’actuació, la següent etapa serà començar a urbanitzar 
la cara nord de la plaça i, per últim, s’actuarà a la banda del carrer Abat Es-
carré, que és la banda sud. 

Pere Móra va detallar que “l’objectiu és donar-li més espai a les persones i 
als vianants en detriment dels cotxes”, qualificant aquesta proposta de “molt 
positiva”. Pel que fa a la circulació, el regidor va voler recordar que “en aques-
ta plaça hi ha dos carrers que van a parar al mateix punt i, per tant, es tracta 
d’una circulació innecessària que treu espai a les persones, fa que la plaça 
quedi petita i, a més, no és l’espai ideal per als infants”. 
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COM AFECTA A VEÏNS I USUARIS?

COM SERÀ LA FUTURA PLAÇA I  JOCS 
INFANTILS?

REPORTATGE

- Veïns amb aparcament privat: Podran accedir 
normalment als seus aparcaments.

- Cordó d’aparcaments del carrer Abat Escarré: 
No es podrà aparcar fins que finalitzin les obres, 
quan es tornarà a recuperar aquest tram d’apar-
caments.

- Cordó d’aparcaments del carrer Narcís Montu-
riol: Aquest tram d’aparcament es perd des de 
l’inici de les obres i ja definitivament perquè pas-
sarà a formar part de l’espai com a passatge de 
vianants i només amb accés de vehicles restrin-
git als veïns.

- Vianants: Els vianants podran transitar normal-
ment per les dues voreres habilitades del carrer 
Abat Escarré i Narcís Monturiol.

Amb la intervenció es vol reforçar el caràcter d’es-
pai públic d'aquesta petita plaça de forma triangu-
lar, prioritzant els usuaris i vianants per davant de 
la circulació de vehicles. La plaça s’anivellarà, es 
mantindrà una zona central de sorra i part de la ve-
getació, però s’incidirà en la pavimentació de l’en-
torn.

Així, entre les mesures que s’aplicaran hi ha l’ampli-
ació de la superfície de la plaça, incorporant el tram 
del carrer Narcís Monturiol, que passarà a ser un 
passatge de vianants i amb accés de vehicles res-
tringit als veïns dels habitatges que donen a la pla-
ça d’aquest carrer. La resta del carrer es canviarà el 
sentit de circulació i passarà a ser via de sortida. I 
es reurbanitzaran els carrers adjacents Montserrat 
i Abat Escarré.

També es reordenarà les places d’aparcament de 
la zona, per tal de millorar l’espai. Evidentment es 
renovaran els jocs, tal i com plantejava la propos-

ta inicial, creant dos espais infantils segons usos i 
edat i s’incorporaran també jocs d’aigua. A banda 
s’aprofitarà per soterrar les instal•lacions d’electri-
citat i telefonia i es substituirà la xarxa de subminis-
trament d’aigua de tot l’àmbit.

- Infants i famílies: La primera etapa de la remodelació afecta 
la zona d’esbarjo infantil pel que no estarà habilitada fins que 
finalitzi l’actuació.

FE D’ERRATES: Des de la redacció del butlletí municipal fem esmena sobre l’informació que apareix a la pàgina 13 de l’anterior Cap de Creus nº 151, relativa a la 
Comissió del Nomenclàtor d’Argentona. No existeix òrgan d’assessoria, amb la qual cosa la historiadora Margarida Colomer no en forma part ni té vinculació directe.
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U
n any més, l’arribada dels Missatgers Re-
ials a La Sala els dies 28 i 29 de desem-
bre va ser tot un èxit, i inclús es van supe-

rar les expectatives amb més de 3.000 visitants. 
Grans i petits van poder gaudir d’un recorregut 
fantàstic inspirat en la pel•lícula ‘Charlie i la fà-
brica de xocolata’, que va preparar la Comissió 
de la Cavalcada de Reis. Tots ells van haver de 
fer una llarga cua per poder entregar, finalment, 
la seva carta als patges. Per altra banda, la nit 
del 5 de gener, tot i que va ser molt freda, va tor-
nar a ser una jornada màgica pels més menuts 
de la vila.

NADAL MÀGIC A LA VILA

Podeu veure més imatges al Facebook de Ràdio Argentona

REPORTATGE GRÀFIC
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REPORTATGE GRÀFIC

E
l tret de sortida de la Festa Ma-
jor d’Hivern va començar amb la 
inauguració de l’exposició ‘Crits i 

Silencis’ de Ricard Jordà al Museu del 
Càntir i també amb la inauguració de 
l’exposició ‘Joan Fontcuberta: tots els 
colors del camaleó’ a la Casa Gòtica. 
Un tret de sortida molt cultural per una 
Festa Major de Sant Julià plena d’acti-
vitats que va finalitzar amb un vermut 
jazz a l’espai de Cal Guardià, i que el 
tradicional piromusical va tancar la fes-
ta. El Garrivern, els gegants i els Tres 
Tombs, acompanyats de concerts i ac-
tes no van faltar a una de les cites més 
imprescindibles de l’any a la vila.

Festa Major de Sant Julià

Podeu veure les imatges dels actes al Facebook de Ràdio Argentona
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REPORTATGE

LA SALA ARRENCA TEMPORADA CONSOLIDANT L’APOSTA PER LA VARIETAT I L’EQUILIBRI
Una confluència d’espectacles que aniran 
de la comèdia fins al drama, amb propostes 
clàssiques i atrevides, en formats tradicionals 
i de nova escena, protagonitzats per artistes 
mediàtics i locals, conformaran una temporada 
cultural molt variada a La Sala.       

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Argentona va donar 
a conèixer durant el mes de gener la programació de la nova 
temporada d’espectacles de La Sala per als mesos de febrer a 
maig. L’oferta és àmplia i variada, de gran qualitat artística, car-
regada de diferents disciplines i que compta amb espectacles 
innovadors i apostes atractives per a tots els públics. 

La temporada s’iniciava el 9 de febrer amb el concert de l’ar-
gentonina Carola Ortiz, que presentava, en format septet, el 
seu treball més recent, Spirala. La cantant, clarinetista i com-
positora va captivar al públic de La Sala amb la seva música i 
veu. L’altra gran proposta musical era un referent del Folk, Kepa 
Junkera, que es va haver de suspendre per motius de salut. 

“L’OFERTA ÉS ÀMPLIA I VARIADA, CARREGADA DE DIFERENTS 
DISCIPLINES, I QUE COMPTA AMB APOSTES ATRACTIVES 

PER A TOTS ELS PÚBLICS”

Pel que fa la comèdia, l’actuació més mediàtica serà la del pre-
sentador del programa de TV3 El Foraster, Quim Masferrer, que 
oferirà Bona Gent. Així mateix trobem altres comèdies que, a 
més, han estat finalistes als Premis Butaca 2018 com Ovelles 
i Esmorza amb mi. Aquesta darrera és una de les grans apos-
tes de la temporada, juntament amb el teatre dramàtic de El 
Chico de la última fila amb Sergi López, Míriam Isca, i acompa-
nyats d’un repertori artístic excepcional. També trobarem una 
proposta d’art dramàtic de la mà d’Albert Salazar, protagonis-
ta d’AKA, l’obra més guardonada als Premis Butaca 2018 que 
segons el criteri dels espectadors ha obtingut el guardó a la 
millor direcció, al millor actor, al millor text i al millor format. 

Dins la programació teatral també hi ha lloc per la proposta 
clàssica. Una Ilíada, interpretada per Eduard Farelo, assumirà 
totes les veus d’aquesta epopeia amb una escenografia acu-
rada i senzilla. A banda del cant i el teatre, hi haurà espai per 
a la dansa urbana amb Boomerang, un reclam pel públic jove 
que ja va omplir La Sala amb Grease Reloaded en la temporada 
anterior. Aquest repertori es complementa amb les tradicionals 
propostes familiars de la Xarxa que inclouen dos espectacles 
de clown i un musical de grans titelles. Finalment, i gràcies a la 
iniciativa organitzada conjuntament amb la Diputació de Bar-
celona, l’alumnat de les escoles d’Educació Infantil i Primària 
d’Argentona gaudirà d’una programació específica i dins l’ho-
rari escolar amb l’objectiu de contribuir a l’educació en la sen-
sibilitat artística.     

UNA TEMPORADA 
FARCIDA D’OBRES PREMIADES 
La Regidoria de Cultura i la Comissió Artística de La Sala, for-
mada per una comunitat de persones d’Argentona relaciona-
des amb les arts escèniques, treballen conjuntament durant 
l’any per posar en comú les propostes artístiques i seleccionar 
les obres que formaran part de cada temporada. Sovint, les 
obres escollides obtenen reconeixements importants i com 
ha passat en aquesta temporada d’hivern alguns guardons 
han arribat posteriorment a la selecció per part de la comis-
sió. Aquest fet denota que el seu criteri es correspon amb la 
crítica dels espectadors i del sector. 

Més enllà del vessant artístic d’aquesta meticulosa gestació 
també hi ha la voluntat de despertar l’interès i facilitar l’accés 
cultural a la ciutadania. Per això la programació acull artistes 
locals, obres amb cares conegudes, així com companyies i 
artistes novells. Aquesta oferta pretén apropar a nous espec-
tadors mitjançant apostes valentes amb espectacles innova-
dors, que tindran lloc al pati de butaques o a dalt l’escenari, 
amb l’objectiu de fer gaudir d’una forma diferent a l’especta-
dor i compartir amb ell intensament l’escena. 

Així mateix hi ha una tria programàtica que aporta nous llen-
guatges i discursos amb la voluntat d’atraure públic infantil i 
per això algunes representacions s’ofereixen també en horari 
escolar i es convida als centres educatius. 

• Imatge de El chico de la última fila.
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REPORTATGE

LA SALA ARRENCA TEMPORADA CONSOLIDANT L’APOSTA PER LA VARIETAT I L’EQUILIBRI

VENDA D’ENTRADES I ABONAMENTS

Les entrades i abonaments per a la temporada d’hivern 
2019 de La Sala es poden adquirir des del passat 17 de 
gener còmodament des del web municipal o bé adre-
çant-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament 
d'Argentona (c/ Gran, 59). Les entrades també estaran 
disponibles a taquilla des d'una hora abans de cada 
espectacle. Els abonaments a mida es podran adquirir 
escollint qualsevol dels espectacles sempre que es faci 
una reserva mínima de tres propostes, obtenint així un 
descompte en el preu final. També s’oferiran descomp-
tes i promocions especials en diversos establiments de 
restauració del municipi la nit de l'espectacle per a tots 
aquells que hagin adquirit l'entrada.

PROGRAMACIÓ 
LA SALA HIVERN 2019
Carola Ortiz, Spirala Dissabte, 9 de febrer
Esmorza amb mi Dissabte, 23 de febrer
El chico de la última fila Diumenge, 10 de març
Kepa Junkera, Fok Dissabte, 16 de març
Quim Masferer, Bona Gent Dissabte, 23 de març
Una Ilíada Dissabte, 30 de març
Ovelles Divendres, 5 d’abril
A.k.A. Divendres, 12 d’abril
Boomerang, Dansa Urbana Ara Divendres, 3 de maig

ESPECTACLES XARXA 
D’ARGENTONA

Cösmix Diumenge, 3 de febrer
Berta i el seu robot Diumenge, 3 de març
�Akäshia, el viatge de la llum Diumenge, 7 d’abril

• Imatge de El chico de la última fila. • Quim Masferrer a Bona Gent.

• Els protagonistas d’Ovelles.
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COSES DE LA VILA

ACTE NOMENAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL 
JOAN FONTCUBERTA I GEL

En el marc de la Festa Major d'Hivern, es va celebrar 
l'acte de nomenament de la biblioteca municipal 
Joan Fontcuberta i Gel, després que a finals de l'any 
passat el ple municipal aprovés per unanimitat la 
proposta de donar a l'equipament el nom de l'il•lus-
tre traductor argentoní, catedràtic universitari per la 
UAB, i que ha traduït al català obres de Franz Kafka, 
Günter Grass o Thomas Mann, entre d'altres.

L'acte va comptar amb la família de Fontcuberta, 
acompanyats per l'alcalde, Eudald Calvo, el regidor 
de Cultura, Àngel Puig, i d'altres representants del 
consistori. Després de descobrir el nou nom de la 
biblioteca, que llueix a les parets de vidre exteriors 
de l'edifici, l'acte es va traslladar a la sala de lectu-
ra, on Glòria Farrés va llegir una emotiva glosa de 
Fontcuberta.

El nou nom de la biblioteca també es traslladarà al 
nou equipament que s'està projectant a Can Doro, 
que acollirà la biblioteca, l'Arxiu i la ràdio municipals.

AMB LA CANTADA PER SANT SEBASTIÀ QUEDA TANCAT 
L’ANY 120 DE LA CORAL LLAÇ D’AMISTAT

Amb la tradicional cantada de cada any per Sant Sebastià, es-
trenada l’any 1981, a càrrec de la Coral del Llaç d’Amistat de des-
prés de la missa i la benedicció de les sagetes, van quedar ofici-
alment tancats els actes de celebració repartits durant tot l’any 
2018, del 120è aniversari de la fundació de la coral més antiga 
d’Argentona.

Un seguit d’actes, tots ells a l’entorn del cant coral que, amb 
ganes de seguir emocionant-se i intentar emocionar cantant 
de forma col•lectiva, també han col•laborat per mantenir vives 
cançons tradicionals, per intentar passar-les en viu i en directe 
de generació en generació.

Aquesta ha estat la seva manera d’enllaçar passat amb futur. I 
des de la pròpia coral han volgut subratllar que “ens estem fent 
grans i necessitem relleu generacional. No és urgent, però sí ne-
cessari. Aneu-hi pensant.  Ens trobareu cada dimarts de 9 a 11 al 
primer pis dels nostre local social del Casal del Carrer Gran, 28”, 
va explicar Rosa Vila a Ràdio Argentona.   
   

LES CAMPANES RESTAURADES DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT JULIÀ TORNEN A REPICAR 

El 7 de febrer els vilatans i vilatanes van tenir l'oportunitat 
de veure el retorn de les campanes restaurades al cam-
panar de l'Església de Sant Julià. El procés s'inicià a les 
vuit del matí, moment en què es van treure les campanes 
a l'exterior, i cap a les deu del matí, un servei de grues les 
va alçar fins al campanar. El procediment per restablir les 
campanes va allar-
gar-se durant tot 
el dia i va aplegar a 
molts vilatans que 
van voler ser testi-
monis d'una jorna-
da que va generar 
força expectativa. 
Finalment, i quan 
ja van ser instal•la-
des, va tenir lloc un 
acte públic amb 
la repicada de les 
campanes.

ÈXIT DE VISITANTS AL PRIMER PESSEBRE VIVENT 
CELEBRAT A ARGENTONA

El cap de setmana del 22 i 23 de desembre va tenir lloc la re-
presentació del primer pessebre vivent d’Argentona a la Font 
del Mig. La iniciativa va sorgir dels pares i mares i dels alumnes 
de 6è de l’Escola les Fonts, amb l’objectiu final de recaptar fons 
per al seu viatge de final de curs. El pessebre vivent va acabar 
sent tot un èxit, doncs va rebre al voltant de 2.300 visitants.

Tot i que la iniciativa va sorgir dels alumnes i dels pares, s'hi van 
acabar sumant moltes persones del poble i també col•labora-
dors, com diferents comerços i inclús l’Ajuntament, fins arribar a 
aconseguir una vuitantena de persones involucrades en la cre-
ació i ambientació d’aquest pessebre. 
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COSES DE LA VILA

ELS PINTORS ARGENTONINS JOSEP SERRA I JORDI PRAT 
EXPOSARAN A NOVA YORK

Obres dels dos artistes afincats a Argentona es podran veure durant el mes 
de març a la ciutat nord-americana en una mostra conjunta de la Col•lecció 
Bassat. Els pintors Josep M. Codina, Rosa Codina-Esteve, Jordi Prat Pons, 
Josep Serra, Perecoll i Marc Prat, i el fotògraf Ramon Manent són els set 
protagonistes de l’exposició conjunta “Artistes de Mataró de la Col•lecció 
Bassat exposen a Nova York”. Aquesta iniciativa, impulsada per Lluís Bassat 
i produïda pel Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, es podrà 
veure del 7 al 31 de març a l’Instituto Cervantes de la localitat americana. El 
6 de febrer es farà un acte públic de presentació a la Nau Gaudí.

LA JOVE COOPERATIVA 'SMALL COOP' 
DESTINA ELS SEUS BENEFICIS A UNA ONG 
ARGENTONINA

La jove cooperativa argentonina ‘Small Coop’ ha 
destinat part del benefici recaptat en la venda dels 
seus productes al mercat setmanal d’Argentona, a 
l'ONG d'Argentona ‘Famílies sense fronteres per la 
infància’. Aquesta entitat solidària de cooperació 
internacional invertirà l'aportació econòmica amb 
la compra de material escolar pels nens i nenes 
d'una escola d'Haití.

La cooperativa ‘Small Coop’ és fruit de l'optativa d'em-
prenedoria cursada per l'alumnat de 3r d'ESO de l'Ins-
titut d'Argentona. A banda de la formació teòrica, l'as-
signatura va oferir un vessant pràctic on van constituir 
aquesta entitat a l’OAC, així com també van aprendre 
a finançar-se, promocionar-se i finalment van vendre 
els seus productes. El benefici total de la cooperativa 
va ser de 100 euros, dels quals n'han destinat 70 eu-

ros a l'ONG i amb la resta van organitzar un esmorzar de cloenda 
de l'optativa. Per altra banda, els alumnes  com a Ràdio Argentona, 
en l’edició d’una falca publicitària. Finalment i per tot plegat, ha 
assegurat que des del centre ja pensen a tornar a oferir una nova 
edició d'aquesta optativa.

RÀDIO ARGENTONA CELEBRA EL DIA 
MUNDIAL DE LA RÀDIO AMB UNA 
PROGRAMACIÓ ESPECIAL 

Ràdio Argentona va celebrar el dia 13 de febrer el Dia 
Mundial de la Ràdio amb una programació especial 
on els oients i col•laboradors van ser els protagonis-
tes. Durant el matí, el programa A Mig Matí, amb Miquel 
Carabaño, va entrevistar alguns dels col•laboradors de 

l’emissora municipal que van explicar les seves experiències, els 
seus inicis i el seu vincle amb Ràdio Argentona.

En un dia especial, l’equip de la ràdio va sortir al carrer per 
conèixer l’opinió dels vilatans i la seva relació amb la ràdio. Per 
una banda, l'alumnat de 6è de l'escola Les Fonts van explicar  
que els agrada el mitjà i que l'escolten habitualment. D'altra 
banda, al Casal de la Gent Gran van explicar que són grans 
consumidors de la ràdio, que els permet assabentar-se de la 
informació local i que li tenen gran estima al mitjà, ja que molts 
capítols de la història els han viscut amb l'orella enganxada al 
transistor.

Finalment, també es va emetre una edició especial de l'informatiu 
que va comptar amb protagonistes d'altres programes de la casa, 
amb treballadors i també amb col•laboradors de Ràdio Argento-
na, per fer visible que no hi ha una tasca més important que l'altra 
i que junts fem possible el dia a dia d'aquest mitjà local.
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El Grup de Muntanya d’Argentona celebrarà el proper diu-
menge 3 de març la tercera edició de la cursa de bicicle-
tes de muntanya ‘La Repicacorriols’. L’entitat, que va obrir 
el període d’inscripcions el passat 1 de gener, ja compta 
amb prop de 250 inscrits per la cursa. L’organització valora 
positivament el bon ritme d’inscripcions respecte edicions 
anteriors i confien en arribar al límit de 300 participants 
abans del 26 de febrer, l’últim dia per inscriure’s.

'La Repica’, ha anunciat a través de les seves xarxes soci-
als que tornarà a reunir a ciclistes de renom. Ada Xinxó, la 
primera dona en acabar els més de 770kms de la cursa 

‘Madrid-Lisboa’ (2016), i Anna Ramirez (Lointek), ciclista pro-
fessional i guanyadora de la Titan Desert en dues ocasions 
(2015 i 2017) han confirmat la seva participació a la cursa 
d’enguany. Després de repicar a la primera edició, Núria Pi-
cas també tornarà a Argentona el dia 3 de març. Roger Ar-
gelaguer, Sandra Santanyes i Jordi Espinar són altres noms 
d’esportistes d’elit que han confirmat la seva participació a 
la 3a Repicacorriols.

Degut a les limitacions del parc, ‘La Repica’ canviarà de 
circuit i pujarà al Castell de Burriac ja que preveu un 
recorregut invers respecte l’edició anterior.

TORNA LA TARDA 
DE L’ESPORT

Fins a finals de febrer es poden 
presentar les candidatures a través 
d’un formulari en línia

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Argentona, 
amb el suport de l'àrea de Comunicació i Participació 
Ciutadana, organitzaran la segona edició de la Tarda 
de l'Esport, un acte de reconeixement i homenatge als 
esportistes, clubs i personalitats vinculades a l'esport 
argentoní. La Sala d'Argentona serà, de nou, l’escenari 
de l’acte però amb el dia i l’hora encara per concretar.

Fins a finals d’aquest mes de febrer es poden presen-
tar les candidatures a millors esportistes i equips tant 
en categoria masculina com femenina. És requisit in-
dispensable ser major de 6 anys i estar empadronat a 
Argentona. 

Els finalistes i guanyadors d’aquesta Tarda de l’Esport 
rebran un diploma o trofeu i un val econòmic per bes-
canviar per material esportiu. El jurat l’integraran diver-
sos representants del món de l’esport argentoní esco-
llits pels membres del Consell Municipal d’Esports.

Èxit de participació a la 6a 
Tirada Blanca que organitza 
BitllesCat Argentona

El passat 17 de febrer, BitllesCat Argentona va orga-
nitzar la 6a tirada de Bitlles a la neu amb la col•la-
boració de l’estació municipal d’esquí nòrdic Guils i 
Fontanera. L’objectiu de la tirada blanca és promo-
cionar les bitlles catalanes i donar a conèixer l’es-
port des d’una vessant lúdica i esportiva. En aques-
ta edició han participat 110 jugadors, dels quals 13 
eren d’Argentona, una xifra que representa un aug-
ment considerable respecte els 40 participants de 
la primera edició. 

Com a novetat, l’esdeveniment ha comptat amb la 
primera tirada d’equips federats provinents de les 
quatre demarcacions catalanes. Per aquest motiu, 
s’ha creat un torneig diferent de diferents nivells en-
tre amateurs i federats.

L’equip argentoní ‘Geganters’ ha quedat quart en 
categoria masculina i catorzè en categoria femeni-
na. En la categoria dels més menuts, els argento-
nins han superat al Guils Cerdanya per 7 punts de 
diferència.

Bon ritme d’inscripcions per ‘La Repica’ a Argentona

} Tarda de l’esport 2018

Joan Carbonell (BitllesCat Argentona)
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Amb inici a Calella, la Volta Ciclista a Catalunya ce-
lebrarà del 25 al 31 de març la seva 99a edició. La 
segona etapa de la cursa sortirà de Mataró el 26 de 
març i passarà per Argentona abans d’anar en di-
recció Hostalric per acabar a Sant Feliu de Guíxols. 
Seran un total de 180 quilòmetres sense dificultats 
muntanyoses i que es preveu ideal pels esprinta-
dors més forts o per una escapada. 

Enguany, els amants de la bicicleta tindran l’opor-
tunitat de veure a una de les màximes figures del 
ciclisme mundial. El quatre vegades guanyador del 
Tour de França (2013, 2015, 2016 i 2017), del Giro 
d’Itàlia (2018) i la volta a Espanya (2017) Chris Fro-
ome (Sky) ha confirmat la seva presencia a la Volta 
Ciclista a Catalunya. Froome haurà de competir al 
costat d’altres esportistes confirmats com el cam-
pió del món Alejandro Valverde, els francesos Ro-
main Bardet i Thibaut Pinot, l’italià Fabio Aru o el 
català Marc Soler.

El grup de ciclistes arribarà per la C-1415c cap a les dotze del 
migdia per seguir per la B-510 en direcció a Dosrius. 

En el vídeo informatiu d’aquesta etapa es poden veure diverses 
imatges d’Argentona i està disponible al web www.voltacatalu-
nya.cat

L’Handbol Club Laietà-Argentona es va 
presentar el passat desembre davant 
la seva afició presumint de bona salut. 
El 2013, l’entitat va néixer amb una vin-
tena de jugadors interessats en aquest 
esport. Ara, en la seva 6a temporada, el 
club compta amb més de 150 jugadors i 

L’HANDBOL CLUB LAIETÀ ES PRESENTA EN LA SEVA 6a TEMPORADA

} Volta Ciclista edicions anteriors

LA 99a VOLTA CICLISTA A CATALUNYA 
PASSARÀ PER ARGENTONA

jugadores repartits en diferents catego-
ries. Entre les novetats d’aquesta tem-
porada, el club ha pogut inscriure dos 
equips a primera catalana i un altre en 
el campionat de Catalunya aleví mascu-
lí-mixt de la Federació Catalana. L’enti-
tat esportiva ha iniciat una campanya 

L’argentoní Carles Aleñà s’estrena en un clàssic com a jugador 
del FC Barcelona
El 6 de març passat, el futbolista argentoní Carles Aleñà va jugar el seu primer clàssic. El blaugrana va poder disputar 15 minuts del 
clàssic de la Copa del Rei, un Barça-Madrid que va acabar amb empat a un gol. Aleñà va sortir a la segona part donant un aire fresc a 
l’equip tot i que no va poder ajudar a l’equip per desempatar el partit.

de captació de socis per aquells que 
vulguin recolzar el club. L’actual jun-
ta està dirigida pel president Leandro 
Bonet, el vicepresident Josep Maria 
Escolano i per segon any, Juan Sánc-
hez com a responsable de la direcció 
esportiva. 

} Presentació temporada 2018-2019
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JOAN FONTCUBERTA I GEL

E l passat 10 de febrer va fer un any 
que ens va deixar Joan Fontcuberta i 
Gel (1938-2018), un dels traductors al 

català més destacats de tots els temps. Des 
del Centre d’Estudis Argentonins hem volgut 
reconèixer aquest il•lustre argentoní amb 
una exposició a la Casa Gòtica dedicada 
a la seva tasca com a traductor, que es va 
poder visitar durant tot el mes de gener i 
que mostrava la brillant trajectòria personal 
i acadèmica del traductor. També vam donar 
suport explícit a la proposta que va fer el PSC 
de posar el nom de Joan Fontcuberta i Gel a 
la biblioteca municipal, que va ser aprovada 
per unanimitat en el ple municipal d’octubre. 
Des del 12 de gener ja veiem el seu nom a la 
façana de la biblioteca. 

Joan Fontcuberta va traduir de l'alemany i 
de l'anglès més d'un centenar d'obres que 
van contribuir a la normalització de la nostra 
cultura en uns moments que això era molt 
necessari, perquè tot just acabàvem de 
sortir del franquisme. Va compaginar sempre 
la docència amb la traducció. A més, va ser 
pioner en la traducció audiovisual al català 
i professor durant gairebé quaranta anys 
a la Facultat de Traducció i d'Interpretació 
de la UAB. La llista ingent d’autors que ha 
incorporat a les lletres catalanes inclou 
figures de la talla de Thomas Bernhard, 
Bertolt Brecht, Hermann Broch, Arthur Conan 
Doyle, Johann Wolfgang von Goethe, Günter 
Grass, Graham Greene, Rainer Maria Rilke, 
Heinrich Heine, Hugo von Hofmannsthal, 
Franz Kafka, Herta Müller o Philip Roth. Cal 
destacar l’especial afinitat amb Thomas Mann 
i Stefan Zweig, dels quals va traduir algunes 
de les seves creacions més reeixides.

La seva tasca ha estat distingida amb 
reconeixements com el premi de la 
Institució de les Lletres Catalanes a la millor 
traducció, concedit per La mort de Virgili 
de Hermann Broch l’any 1991, o el Premi 
Ciutat de Barcelona, per la traducció de La 
impaciència del cor de Stefan Zweig l’any 
2010. Al costat d’aquest reconeixement 
oficial hi ha el reconeixement dels lectors: 
molt pocs traductors aconsegueixen un 
públic per si mateixos, i Joan Fontcuberta 
tenia seguidors que es compraven el llibre 
tant per l’autor com per la confiança que els 
mereixia el traductor. Una traducció seva 
ajudava, doncs, a la difusió d’un autor i el 
prestigiava. En el seu cas, que podia decidir 
què traduïa, ser traductor també volia dir ser 
prescriptor i incidir directament en la cultura 
literària del país: posava en circulació uns 
determinats autors, que tenien després una 
influència en la literatura catalana, tant sobre 
els lectors com sobre els escriptors.

La traducció i la tasca universitària li van 
permetre conèixer personalitats literàries 
de primera fila, com el premi Nobel Günter 
Grass, que el convidava a casa seva, a 
Alemanya, juntament amb altres traductors, 
abans de la publicació d’un nou llibre per 
aclarir tots els dubtes de traducció de la nova 
obra. També va conèixer el premi Nobel José 
Saramago, que va estar convidat a l’Instituto 

Joan Fontcuberta llegint (arxiu familiar)}
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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

Aquestes imatges són escenes agrícoles de la primera dècada del segle XX, aproximadament.
Són fotos estereoscòpiques en cartró, d’autor desconegut i que es troben a l’Arxiu Alfons Güell.

Camões, amb seu a la UAB, o el premi Nobel japonès 
Kenzaburô Ôe, així com el gran periodista polonès 
Ryszard Kapuściński, de qui va ser amic personal.

Joan Fontcuberta se sentia un argentoní de soca-
rel, estimava profundament la seva vila natal. En una 
entrevista, explicava que tenia «un record molt positiu 
de la seva infantesa a Argentona, de la vida al carrer, 
amb molta canalla, fent penyes, amb molt de contacte 
amb la natura...». Se sentiria molt content de saber que 
la biblioteca d’Argentona porta el seu nom. 

I és que, de fet, l’empresa cultural de Joan Fontcuberta 
—com la de tots els traductors— culminava en el 
moment que un llibre traduït per ell arribava a ser 

accessible absolutament a tothom a través d’una 
biblioteca. Els traductors ens permeten accedir a la 
cultura produïda en llengües desconegudes, ens 
apropen les cultures llunyanes, són una figura cabdal 
en la transmissió de coneixement. Per això, posar el 
nom de Joan Fontcuberta i Gel a la biblioteca municipal 
no és només un reconeixement a la trajectòria 
personal i acadèmica del traductor argentoní, sinó 
també un reconeixement a la tasca dels traductors, 
a aquesta figura aparentment invisible, camaleònica, 
però essencial en tota cultura.

Glòria Farrés Famadas
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TXA

TOTS PER ARGENTONA EL FEM 
LES PERSONES

Recentment, TxA hem celebrat un procés participatiu obert a la ciu-
tadania per tal de confeccionar la llista electoral. El primer pas, fou el 
de triar la cap de llista mitjançant primàries.

Un diumenge gèlid i plujós de gener vàrem aconseguir mobilitzar 
231 persones per triar la cap de llista. La Montse Capdevila fou la 
candidata escollida per la majoria, victòria però molt seguida d’en 
Pep Masó amb 15 vots de diferència. Els vilatans volen renovació, 
cares noves; però entenem que volen també experiència i el “savoir 
faire” que ja coneixen. 

La resta de la confecció de la llista electoral ha estat també un pro-
cediment obert mitjançant reunions on els vilatans han pogut dir 
la seva. La propera assemblea del març és qui validarà la llista, per 
guanyar les eleccions i governar. 

AL GRUP S’HI HA AFEGIT GENT DE MIRADA 
TRANSPARENT

Després de quatre anys a l’oposició, els regidors hem teixit complici-
tats amb l’experiència que cadascú aporta des de diferents àmbits. 
Les traïcions pel camí (el regidor trànsfuga que s’ha passat a un partit 
sense deixar l’acta de regidor) han estat un motiu de cohesió dins el 
grup i de tot se n’aprèn. Casualment però, aquest trist esdeveniment 
ha coincidit gratament amb l’arribada al grup de gent especialment 
bona, persones de mirada transparent que tenen ganes d’impli-
car-se en política i de treballar. El grup ha crescut! I des de fa mesos 
tots els dilluns ens reunim una quinzena de persones per treballar 
entre tots el projecte de TxA. Tots els dilluns... La feinada que hi ha és 
ingent; ganes de fer-la no en falten.

Contents. Contents de veure que la gent ve i participa a les reunions 
i, el més important, hi torna! TxA necessita de l’aportació de tothom 
per a poder tirar endavant el projecte, perquè la nostra base és la 
gent, és la nostra diferenciació vers els partits polítics i perquè sense 
les persones i la seva diversitat, TxA no tindria cap raó de ser. 

OPINIÓ

@CUPArgentona

argentona@cup.cat@

 www.totsperargentona.cat

@  txacomunicacio@gmail.com

 /totsperargentona

 @TxArgentona

 670230943

CUP

A ARGENTONA, MÉS UNITAT 
POPULAR 

Se sent al carrer i tothom ho demana: unitat, unitat i unitat. No 
és una paraula buida, perquè que la unió fa la força és evident. 
Quan hem fet les coses conjuntament, han sortit sempre millor. 
Per això el nostre nom ens evoca a un objectiu innegable: la uni-
tat popular. Allò que faci que, dins d’un mateix poble, persones 
diferents s’uneixin al voltant d’objectius comuns per a aconse-
guir-los. Juntes.

El país ens ha donat un moment polític molt complex, únic i ex-
cepcional, que ha fet possible que moltes de les forces políti-
ques haguem estat disposades a trencar prejudicis polítics per 
a posar-nos d’acord. A Argentona, gràcies a la generositat de 
diversos agents, hem aconseguit bastir una plataforma que, a 
hores d’ara, ja és una realitat que avança cap a  les eleccions 
municipals de maig: UNITAT • Argentona per la República.

GRÀCIES A LA GENEROSITAT DE DIVERSOS 
AGENTS, HEM ACONSEGUIT BASTIR UNA 

PLATAFORMA QUE AVANÇA CAP A  LES 
ELECCIONS MUNICIPALS DE MAIG: UNITAT • 

ARGENTONA PER LA REPÚBLICA

Aquest és un espai que, a iniciativa de les entitats (ANC i CDR) i 
a través dels partits (CUP, ERC i Argentona en Comú) interpel•la 
la vila d’Argentona sencera per a construir un ampli espai polític 
que aposti per posar les llibertats i les persones al centre de l’ac-
ció de govern. En altres paraules, unitat popular.

Tenim la sort d’estar treballant colze a colze amb moltes perso-
nes i col•lectius que abans no havien format part de cap candi-
datura municipal. Això està enriquint el procés més del que ens 
podíem imaginar. D’aquesta manera, estem aconseguint una vi-
sió molt àmplia i participada de la feina que s’ha de fer en el futur.

És col•lectivament com podem encara de la millor manera els 
anys que venen, i a Argentona podem dir amb orgull que, malgrat 
friccions i contradiccions, ho estem fent.

Creguem-nos-ho, fem-ho, i deixem que els carrers ho segueixin 
cridant: unitat, unitat i unitat.
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 /esquerra.argentona

 @ERCargentona

 667182993

 argentona.socialistes.cat

 @PSC_Argentona

ERC

LA NOVA  PLAÇA DE VENDRE

Ja ha començat el compte enrere que farà realitat el que ha de 
ser el nou pol d’atracció comercial de la plaça de Vendre. Han 
passat molts anys des que es van construir les actuals parades 
que, des d’un principi, van tenir un caràcter provisional. La pro-
visionalitat s’ha allargat més de 50 anys sense que cap govern, 
fins ara, tirés endavant una proposta de remodelació d’aquest 
espai.  El resultat ha estat un mercat que no compleix els mínims 
requisits que ha de satisfer una instal•lació d’aquest tipus i una 
plaça morta en un entorn privilegiat. 

EL NOU MERCAT COMPLETARÀ L’OFERTA 
COMERCIAL DEL CARRER GRAN

La proposta consisteix en enderrocar les parades existents, reur-
banitzar l’espai que ocupen, i instal•lar-hi dos edificis nous que 
contindran tres parades de venda al públic, una cafeteria i uns 
lavabos públics. Els edificis tindran un aspecte més lleuger que 
l’actual, ja que s’integra en un espai de protecció patrimonial de 
l’entorn de can Puig. 

Aquesta operació, a banda de donar un millor servei als vilatans, 
també ha de servir per activar comercialment la plaça de Ven-
dre, que forma part de l’eix del carrer Gran i, que en el futur, ha 
d’arribar fins a la Velcro.  Aquest eix es complementa amb l’eix 
cultural que va de la plaça de l’Església fins a la futura Biblioteca 
que disposarà d’espai d’aparcament en soterrani. 

Actualment el projecte està aprovat, dotat econòmicament, i en 
fase de licitació. Per tant, aquesta obra serà realitat si els resultats 
de les properes eleccions municipals no ho impedeixen. El go-
vern d’Argentona format per ERC, CUP i ICV estem convençuts 
que potenciar el comerç de proximitat, el dinamisme comercial 
i l’ús dels espais públics és bo per Argentona, per això ens costa 
d’entendre que hi hagi forces polítiques que hi posin entrebancs. 

PSC

ARGENTONA ENS UNEIX

Les properes eleccions municipals posaran a les nostres mans 
el futur d’Argentona. Arriba l’hora de decidir si volem la igualtat 
d’oportunitats o les promeses del populisme nacionalista o les 
de la dreta espanyola. Haurem de decidir si volem eixamplar el 
model de convivència i integració o ac-ceptarem que vaigi crei-
xent la crispació i la divisió del poble.

Els socialistes us invitem a participar per construir un poble de 
convivència i inclusió de la vila i de tots els veinats i grups d’edat 
o procedències. Argentona és el que ens uneix. Volem construir 
un poble millor, amb dret a rebre serveis de primera i amb un 
Ajuntament gestionat eficientment i respectuós amb els vila-
tans. Aconseguir un habitatge digne i socialitzar i respectar l’es-
pai públic són algunes de les nostres preocupacions prioritàries.

ESTEM OBERTS A LA COL•LABORACIÓ DE 
TOTHOM PER SOLUCIONAR ELS PROBLEMES 

D’ARGENTONA

Per aconseguir serveis de qualitat reclamarem a la Generalitat 
el compliment de les seves  obliga-cions de finançament (esco-
les bressol, sanitat...). Promourem l’ocupació de qualitat, espe-
cialment per als joves, i afavorirem la competitivitat del comerç 
local i el turisme. Prioritzarem un projecte per a la gent gran des 
de la participació i l’atenció de qualitat, garantint-els una ciuta-
dania activa i parti-cipativa, vetllant pels seus serveis d’atenció i 
de proximitat.

La dinamització i el desenvolupament cultural d’Argentona i de 
l’esport, ja sigui de competició, per a la salut, la convivència o la 
participació són eixos vertebradors de la convivència. Les políti-
ques de cooperació i de solidaritat són un altre eix de la nostra 
activitat. Ens proposem la garantia d’inclusió i integració, reco-
neixent la diversitat i defensant la igualtat d’oportunitats.

Estem oberts a la col•laboració de tothom per solucionar els 
problemes d’Argentona, fugint de les radicalitats populistes que 
només es tradueixen en la inoperància actual que patim.
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ICV

NOMÉS UN SÍ ÉS UN SÍ 

L’Ajuntament ha aprovat el “Protocol per l’abordatge del 
sexisme i les violències sexuals”, un document extens que 
tracta tots els aspectes que tenen a veure amb la violèn-
cia vers les dones i les persones LGTBI. Aquest protocol té 
la gènesi en unes primeres actuacions a les Festes Majors 
d’Argentona de 2016. Des d’aleshores s’ha fet un treball 
participatiu per implicar el conjunt de la ciutadania.

Aquest protocol s’uneix al conjunt d’actuacions que l’àrea 
d’Igualtat i Solidaritat de l‘ajuntament porta a terme, com 
el III Pla d’Igualtat 2017-2020, el Servei d’Informació i 
d’Atenció a les Dones i el Servei d’Assessorament Jurídic.

 

AMB EL PROTOCOL, EL GOVERN 
MUNICIPAL FA UN PAS ENDAVANT EN 
LA LLUITA CONTRA LES AGRESSIONS 

SEXUALS A LES DONES

El Protocol, entre altres qüestions, vol incidir en la seguretat 
de les dones en l’espai públic i en les activitats socials i fes-
tives que s’hi celebren. S’han identificat tots els indrets del 
municipi que poden ser perillosos per considerar-se pro-
picis per a les violències sexuals. Fa una sèrie de recoma-
nacions al mateix consistori per solucionar les mancances 
que s’han detectat en els espais urbans, com la il•luminació 
d’algunes zones. 

També es demanen actuacions urbanístiques que millorin 
els espais degradats, així com fer segurs  els itineraris esco-
lars per a una millor mobilitat de les estudiants.

El Protocol també defineix la variada tipologia de les agres-
sions sexuals, algunes de les quals a molts ens passen des-
apercebudes, ja que tenen relació amb el llenguatge verbal 
o gestual. També menciona els procediments a seguir en 
cas d’una víctima d’agressió sexual.

El Protocol i la resta d’actuacions de la regidoria d’Igualtat, el 
govern municipal fa un pas endavant en la lluita contra les 
agressions sexuals a les dones, una mica com si cada dia 
de l’any fos el 8 de març, tot i que, per desgràcia, encara cal 
commemorar -i molt- el dia de la dona treballadora.

 @PPArgentona

 Popular Argentona

 ICV Argentona

@  icv.cxi.argentona@gmail.com

PP

MÁS Y MEJOR ARGENTONA

Somos muchos los argentonins que queremos un 
cambio a mejor. Todo el mundo es consciente de 
que Argentona tiene que mejorar en muchos as-
pectos, como la seguridad, la limpieza en nuestras 
calles o potenciar la imagen de nuestro municipio. Y 
en ello está nuestra candidatura, la candidatura de 
Fran Fragoso.

LOS ARGENTONINS TIENEN EN LA 
CANDIDATURA LIDERADA POR FRAN 

FRAGOSO UN EQUIPO DE ARGENTONA 
CON EXPERIENCIA. ¡SALIMOS A GANAR 

PARA QUE GANE ARGENTONA!

La seguridad ha sido siempre una de nuestras ban-
deras. Desde 2013 llevamos pidiendo que se ins-
talen cámaras de seguridad para evitar robos y en 
2016 todos los partidos votaron en contra (ERC, CUP, 
TxArgentona y PSC). Los datos de robos siguen si-
endo escandalosos, hemos pasado de 67 robos en 
2017 a 114 en 2018. Urge instalar cámaras de seguri-
dad y eso haremos cuando lleguemos a la alcaldía 
en mayo.

La limpieza y mejora del estado de nuestras calles 
es otra de nuestras prioridades. Queremos un siste-
ma de recogida de basuras que beneficie a los ve-
cinos y no les penalice. Volveremos a habilitar zonas 
con contenedores para evitar que los argentonins 
tengan que desplazarse a otros municipios a tirar 
la basura. Y, como hemos defendido siempre, pon-
dremos en marcha un programa de microurbanismo 
para mejorar el estado de nuestras calles.

Potenciaremos la imagen de Argentona. Queremos 
ser la envidia del Maresme, un municipio admirado 
en toda Catalunya. Y para ello es imprescindible te-
ner un alcalde que no sea sectario, no utilice la al-
caldía para dividir y mire hacia donde vamos todos 
juntos y no la ideología política de cada uno.
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ACORDS DE PLE

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

PLE EXTRAORDINARI DEL 14 DE DESEMBRE
*No hi són presents la regidora d’ERC, Montse Cervantes; i el regidor no adscrit, Eusebi Traby

Propostes i mocions Resultat

Alcaldia

Aprovació del Pla Econòmic i Financer 2018 i 2019 Aprovat per 9 vots a favor (govern i PSC) i 6 abstencions (TxA i PP)

Baixes de valors per crèdits incobrables - fallits Aprovat per 9 vots a favor (govern i PSC) i 6 vots en contra (TxA i PP)

Licitació contracte mixt de serveis consistent en el manteniment d’alarmes, extintors, boques d’incen-
di, ruixadors, exutoris i desfibril•ladors i execució de la memòria valorada actuacions a realitzar en les 
instal•lacions d’alarmes, extintors, boques d’incendi, ruixadors, exutoris i desfibril•ladors. 

Aprovat per 9 vots a favor (govern i PSC) i 5 abstencions (TxA i PP)

Delegació de competències en matèria de contractació únicament referida a prorrogar el contracte 
de serveis de neteja dels diferents edificis municipals, escoles, llars d’infants, instal•lacions culturals i 
esportives de l’Ajuntament d’Argentona.

No aprovat per 7 vots a favor (govern) i 8 en contra (TxA, PSC i PP)

Adjudicació del contracte de les obres incloses en la rehabilitació de porxo i galeria de la Casa Puig i 
Cadafalch Aprovat per unanimitat de tots els presents

PLE EXTRAORDINARI DEL 21 DE DESEMBRE
*No hi són presents el regidor de la CUP, Arnau Aymerich; i la regidora del PSC, Susana López 

Propostes i mocions Resultat

Alcaldia
Tercera pròrroga del contracte de serveis de neteja dels diferents edificis municipals, escoles, 
llars d’infants, instal•lacions culturals i esportives de l’Ajuntament d’Argentona

Aprovat per 9 vots a favor (govern, PSC i PP) i 6 abstencions 
(TxA i regidor no adscrit)

PLE ORDINARI DEL 7 DE GENER
Propostes i mocions Resultat

Igualtat
Aprovació de l’annex del Protocol per l’abordatge integral de la Violència de Gènere “Actuaci-
ons de Dol” Punt retirat a petició dels grups de l’oposició 

PLE ORDINARI DEL 4 DE FEBRER
Propostes i mocions Resultat

Alcaldia

Expedient de modificació de crèdits núm. 02/2019 del pressupost municipal de l’exercici 2019 Aprovat per 12 vots a favor (govern, PSC, PP i regidor no adscrit) i 5 
abstencions (TxA)

Expedient de modificació de crèdits núm. 03/2019 del pressupost municipal de l’exercici 2019 Aprovat per 12 vots a favor (govern, PSC, PP i regidor no adscrit) i 5 
abstencions (TxA)

Licitació contracte d’obres incloses en el Projecte Executiu de les subfases 2.1 (actuacions estruc-
turals) i subfase 2.4 (restauració interior) de la fase II del Projecte Executiu de la Rehabilitació de la 
Casa Puig i Cadafalch 

Aprovat per unanimitat de tots els presents (absent regidor PP)

Modificació de la plantilla de personal corresponent a l’exercici 2019 Aprovat per unanimitat 

Innovació tecnològica
Segona pròrroga del contracte de serveis de manteniment de l’equipmanet Informàtic, telefonia IP 
i Wimax de l’Ajuntament d’Argentona

Aprovat per 12 vots a favor (govern, PSC, PP i regidor no adscrit) i 5 
abstencions (TxA)

Participació i transparència
Renovació dels membres del Consell municipal d’Infància de l’Ajuntament d’Argentona 
2018-2019 Aprovat per unanimitat

Espai Públic
Segona pròrroga del contracte del servei de manteniment de la jardineria i dels espais verds 
públics urbans d’Argentona 

Aprovat per 12 vots a favor (govern, PSC, PP i regidor no ads-
crit) i 5 abstencions (TxA)

Segona pròrroga del contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i transport de resi-
dus municipals de la vila d’Argentona 

Aprovat per 9 vots a favor (govern i regidor no adscrit) i 8 
abstencions (TxA, PSC i PP)

Promoció Econòmica
Aprovació del conveni –i annex- amb Consell Comarcal del Maresme per a la delegació 
parcial de competències en la prestació del projecte: Campanya de reparació de voreres 
del centre urbà i de les urbanitzacions del municipi en el marc de la política activa d’ocu-
pació en el marc del programa PROGRAMA TREBALL I FROMACIÓ (2018-2020)

Aprovat per unanimitat

Mocions
Moció conjunta dels grups municipals CUP, ERC, ICV, contra el bloqueig del vaixell Open 
Arms Aprovat per unanimitat

Moció del grup municipal PP Argentona, relativa a la instal•lació de senyals informatives 
de les urbanitzacions a la nostra vila Aprovat per unanimitat
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INFORMACIÓ D’ INTERÈS Qui és  

PEP MASÓ

Regidor a l’oposició

MONTSE MATAS

Regidora a l’oposició

XEVI COLLET

Regidor a l’oposició

MONTSE CAPDEVILA 

Regidora a l’oposició

EUDALD CALVO

Alcaldia, Administració 
General, Governació, 
Recursos Econòmics 
i Recursos Humans.

GUILLEM SALETA

Participació i 
Transparència, Innovació 
Tec. 3a Tinença d’alcaldia

AINA GÓMEZ

Urbanisme, Mobilitat, 
Habitatge i Medi Ambient. 

5a Tinença d’alcaldia

ARNAU AYMERICH 

Joventut, Serveis Socials i 
Cohesió

PERE MÓRA

Espai públic i Obres. 
1a Tinença d’alcaldia

CARLES MARTÍNEZ 

Promoció Econòmica, Mitjans 
de Comunicació i Companyia 

d’aigües. 
4a Tinença d’alcaldia

MONTSE CERVANTES 

Festes, Esports i Salut

EUSEBI TRABY

Regidor no adscrit

ASSUMPTA BOBA

Regidora a l’oposició

SALVADOR CASAS 

Regidor a l’oposició

SUSANA LÓPEZ RICO 

Regidor a l’oposició

FRAN FRAGOSO

Regidor a l’oposició

ÀNGEL PUIG 

Educació, Cultura, 
Patrimoni, Cooperació i 

Igualtat. 
2a Tinença d’alcaldia

Qui?
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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

FARMÀCIES
Dilluns a Divendres Dissabte Diumenge

Matí Tarda Matí Tarda Tarda

Ober-
tura  
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

8.00 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

Migdia Vespre  Tarda 

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)

14.00 h a 19 h
(si està de guàrdia) 13.30 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

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 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
Serveis socials d’atenció primària
C/Gran, 59 | T. 93 797 04 86
Per demanar cita prèvia per a la tre-
balladora 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. 
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)
93 797 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 Maresme 
(24 h) 904 100 318

Fecsa-Endesa 900 770 077
Oficina de Correus 93 756 12 17
Aigües d’Argentona
93 797 06 03

Gas Natural 900 760 760
C.I. St. Miquel del Cros
93 757 51 88
IES Argentona 93 797 46 10
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

31



JUDIT FONTCUBERTA

“És un goig que la biblioteca porti el nom del pare”

Com us trobeu la família i 
com heu viscut tots els es-
deveniments d’aquest dar-
rer any?
Ahir va fer un any que va 
morir el pare; el temps aju-
da a tirar endavant però per 
a  nosaltres és una pèrdua 
molt important. Estem molt 
contents que la vila hagi fet 
aquests actes de reconeixe-
ment vers la feina del meu 
pare i, malgrat el dolor, ens 
ha reconfortat veure que Ar-
gentona el recorda i valora la 
seva feina.

El ple municipal de novem-
bre aprovava per unanimi-
tat anomenar la biblioteca 
municipal Joan Fontcuberta 
i Gel. Us esperàveu un reco-
neixement d’aquest tipus? 
No, i que fos tan ràpid i que 
s’aprovés per unanimitat ens 
ha fet mola il•lusió. Volem 
agrair-ho a tot el consistori i, 
en especial, al grup socialis-
ta que va portar la moció al 
ple, al Centre d’Estudis Ar-
gentonins, que també va fer 
la proposta a la Comissió del 
Nomenclàtor, i a l’equip de 
govern, que la va acollir.

La biblioteca, a més, és un 
lloc que Joan Fontcuberta 
sovintejava...
L’espai escollit ha estat ideal. 
El pare estimava les lletres i 
tota la família sovintegem la 
biblioteca, inclosos els seus 
néts. A més, ell va néixer-hi 
molt a prop, a la casa on du-
rant generacions hi va haver 
la xarcuteria que era dels 
meus besavis, i després dels 
meus avis i dels meus oncles. 

Judit Fontcuberta és la filla gran del cèlebre traductor 
argentoní Joan Fontcuberta i Gel, de qui ara la biblioteca 

municipal porta el nom. D’entre els més de 100 llibres que 
va traduir, n’hi ha de grans literats com Zweig, Kafka, Mann, 

Grass i Bernhard. Joan Fontcuberta també va ser catedràtic 
i degà de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la 
UAB, on la seva filla Judit va ser alumna seva perquè ha 

seguit les seves passes. A través d’ella ens endinsem en la 
figura del seu pare quan just fa un any que va traspassar.

influència ha tingut el teu pare 
en tu? Era el teu pare i el teu 
mestre...
Certament, hi ha influït. Recor-
do que de petita era molt natu-
ral veure sempre llibres d’altres 
llengües a casa, veure el pare 
llegint i escrivint. I potser això 
va fer que jo tingués molt d’in-
terès a conèixer altres cultures, 
i per mi era natural accedir-hi a 
través dels llibres. El vaig tenir 
a la universitat de professor 
de l’alemany al català, però 
jo no m'he dedicat a traduir; 
m'he centrat en la docència i 
la recerca universitària". El pare 
també m’ha transmès l’estima-
ció per la nostra llengua. Molt 
sovint parlàvem de qüestions 
lingüístiques.

Com va començar com a tra-
ductor?
Va començar a traduir en cas-
tellà i al final de la dictadura 
va haver-hi un ‘boom’ de les 
traduccions al català. Ell va ser 
un dels traductors al català en 
aquell moment. Una de les pri-
meres traduccions que va fer 
va ser Mort a Venècia de Tho-
mas i Joan Oliver, que en aquell 
moment era director literari de 
Proa, va felicitar-lo. Al comen-
çament de la dècada dels 70, 
es va crear l’EUTI a la UAB, la 
primera escola de traducció de 
l’Estat. Ell va ser dels primers 
catedràtics de traducció. 
Com va aconseguir traduir 
aquestes obres mestres?

En aquella època tot funciona-
va diferent. Després de la dic-
tadura es necessitaven traduc-
tors al català i, si ho feies bé, era 
relativament fàcil que algú et 
donés algun encàrrec.  Ell tenia 
unes qualitats naturals i molta 
disciplina, i li agradava molt tra-
duir. Va tenir la sort d’anar poder 
triant sovint els autors. Els seus 
autors preferits han estat Tho-
mas Mann, Günter Grass, Franz 
Kafka i Stefan Zweig. Aquest 
últim va ser un descobriment i 
li agradava moltíssim. Hi sentia 
molta afinitat

Com era Joan Fonctuberta 
com a persona?
Ell era molt natural. Feia la seva 
feina com un ofici, i no podia 
estar sense traduir. D’ençà que 
s’havia jubilat de la universitat 
continuava traduint cada dia. 
Fins a l’últim moment que va 
poder, va traduir. Enguany, des-
prés de la seva mort, han sor-
tit alguns llibres, que són dels 
darrers que va traduir: en català 
dos llibres infantils per a Vicenç 
Vives, Només un dia i A l’arca a 
les vuit. En castellà, un sobre 
la família de Thomas Mann 
(editat per Navona People), 
Américo Vespucio de Stefan 
Zweig, la correspondència de 
Stefan Zweig amb la seva dona 
i la correspondència de Stefan 
Zweig amb Philip Roth (tots tres 
a Acantilado). L'última traducció 
que va veure editatada va ser 
Por, de Zweig.

Durant la Festa Major d’Hivern 
també se li va retre homenat-
ge amb l’exposició ‘Joan Font-
cuberta: tots els colors del ca-
maleó’ a la Casa Gòtica.
Sí, l’exposició va ser una pro-
posta del Centre d’Estudis 
Argentonins coordinada amb 
la família i va ser un repàs a la 
seva trajectòria. Es van exposar 
gairebé tots els llibres traduïts 
(al voltant d’un centenar), un 
recull de textos acadèmics i 
una mostra de les traduccions 
audiovisuals, entre altres co-
ses, i també vam exposar els 
premis que li van donar. 

Considereu que només se l’ha 
recordat ara i que en vida no 
se li ha donat la importància 
que tenia?
Els traductors estan acostu-
mats a no tenir gaire transcen-
dència pública. Quan algun tra-
ductor comet errors sí que se’n 
parla, però si ho fa bé, normal-
ment passa desapercebut. Hi 
havia argentonins que ja conei-
xien la seva feina, però molts 
l'han coneguda ara que s'ha 
posat el seu nom a la bibliote-
ca. Esperem que molta gent el 
descobreixi i el gaudeixi.

On solia treballar i fer les se-
ves traduccions?
Quan érem petits, al carrer Tor-
res i Bages, la casa familiar. El 
recordo al despatx, amb la mà-
quina d’escriure. També a una 
casa que llogàvem al Mont-
seny. Era una època que tradu-
ïa molt per TV3 i me’n recordo 
de tots els vídeos. 

Tu també ets doctora en Tra-
ducció i Interpretació. Quina 


