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OBITUARI
A totes i tots els que han marxat. A
les persones que els estimaven i els
segueixen estimant. A tots els que han
treballat i s’han arremangat per cuidar
els altres. A tots els que heu plorat. A
tots els que heu perdut.

Serem com cavalls
desbocats i salvatges
recorrent la terra
on ens vam criar
les altes muntanyes
custodiant estrelles
els llavis salats
quan divisem el mar
i descobrirem versos
que amaguem als boscos
on els seus exèrcits
mai no els trobaran
i serem un sol cor
quan ens tornem abraçar
Serem una rosa
feta de paper
corrent de mà
en mà sempre secretament
amb una consigna
d’amor i combat
quan arribe l’hora
estarem preparats
i llançarem un crit
ressonant entre valls
incendiant la vida
amb un foc coral
i serem un sol cor
quan ens tornem a abraçar

Quan ens tornem a abraçar
(fragment)
Xavi Sarrià
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EDITORIAL
TOT ANIRÀ BÉ?
Mai hauríem dit que faríem aquest Cap de Creus. De fet, ja havíem
començat a treballar en una edició amb continguts totalment diferents dels que trobareu en aquestes pàgines. Però va arribar el 14
de març i el món va canviar. Hem incorporat noves paraules i expressions que desconeixíem o consideràvem pròpies d’altres latituds.
Coronavirus, pandèmia, estat d’alarma, confinament, distància social.
Ara sabem que no sabem què passarà. Vivim davant d’una incertesa
que ens aboca a la humilitat de les coses petites, de viure el dia a dia,
de cuidar-nos els uns als altres.
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AQUESTA ÉS UNA REVISTA CREADA DE FORMA COL·LABORATIVA.
PROBABLEMENT LA PRIMERA PASSA D’UNA NOVA MANERA DE
TREBALLAR

Precisament la cura i la col·laboració són els pilars sobre els quals
hem elaborat la revista. Aquest Cap de Creus ha estat possible
gràcies a companys d’altres departaments de l’Ajuntament com la
Policia Local o l’àrea de Promoció Econòmica; gràcies als col·laboradors de Ràdio Argentona; als botiguers; als Diables; a les cosidores
d’Argentona; amics i coneguts i, en definitiva, a la gent d’Argentona.
Aquesta és una revista creada de forma col·laborativa. Probablement
la primera passa d’una nova manera de treballar. A tots, moltes gràcies. Treballant plegats, potser no tot anirà bé, però ho viurem junts
i ens sentirem més forts.
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CARTA DE L’ALCALDE

L’ARGENTONA SOLIDÀRIA

AQUESTA BATALLA
NOMÉS LA GUANYAREM
AMB EL COMPROMÍS I LA
SOLIDARITAT DE TOTES
I TOTS, PERQUÈ LA
FORÇA DE LA GENT SERÀ
EL VERITABLE MOTOR
DE TRANSFORMACIÓ
SOCIAL.
Gina Sabadell,
Alcaldessa
d’Argentona

La crisi sanitària derivada de la COVID-19 ha transformat les nostres
vides d’una manera que no hauríem imaginat mai. No és la primera vegada que la humanitat pateix
una pandèmia, però mai abans
tants milions de persones al món
s’havien vist obligades a viure confinades amb les greus conseqüències socials i econòmiques que això
comportarà.
En una societat desigual i injusta
com la nostra, els col·lectius més
vulnerables i en risc d’exclusió social són els que més patiran les
conseqüències d’aquesta crisi, i
un dels grans reptes de les administracions públiques serà el de
combatre aquestes desigualtats
perquè no quedi ningú enrere. En
aquest context, els ajuntaments
tindran un paper clau perquè són
les administracions més properes
a la ciutadania, però aquesta batalla només la guanyarem amb el
compromís i la solidaritat de totes i
tots, perquè la força de la gent serà
el veritable motor de transformació social.
A Argentona, aquests dies hem vist
un exemple molt clar d’aquesta solidaritat transformadora: les cosidores d’Argentona. Aquest col·lec-
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tiu, que va néixer espontàniament
a l’inici de la pandèmia, ha treballat
sense descans en la confecció de
12.000 mascaretes per a adults,
2.500 per a nenes i nens, 2.500
bates i pantalles que s’han fet arribar a àrees bàsiques de salut,
centres hospitalaris, residències
de gent gran i centres de menors
estrangers d’Argentona, Dosrius,
Mataró i altres poblacions. Aquestes mascaretes que no només ens
protegeixen sinó que a més són
precioses, també s’han repartit a
la ciutadania d’Argentona amb la
col·laboració dels comerços locals
i protecció civil. Aquesta iniciativa
és un exemple magnífic de treball
en xarxa, en el que cadascú aporta
allò que té o sap, cosint, tallant la
roba o aportant materials com el
teixit i les gomes. La llista de persones que hi han col·laborat desinteressadament és impressionant.
Argentona pot estar ben orgullosa
de la seva gent. A totes i tots, moltíssimes gràcies.
No vull acabar aquesta carta sense
reiterar el meu suport i escalf als
familiars i amics dels argentonins i
argentonines que ens han deixat a
causa de la COVID-19. Molts ànims
a tothom.

REPORTATGE

ELS DIES EN QUÈ TOT VA CANVIAR
CRONOLOGIA DE L’ESCLAT DE LA PANDÈMIA
DE LA COVID-19 A ARGENTONA. L’AFECTACIÓ
LOCAL D’UNA PANDÈMIA GLOBAL.

13 de març
Les escoles tanquen portes sense saber quan les podran tornar
a obrir.

25 de febrer
Es detecta el primer cas de coronavirus a Catalunya. Una dona
italiana, resident a Barcelona, que havia tornat recentment del
nord d’Itàlia, on la malaltia de COVID-19 començava a fer estralls.
6 de març
S’anuncia la primera víctima mortal de COVID-19 a Catalunya. Una
dona de 87 anys que patia pneumònia.
12 de març
L’epidèmia s’estén. A la mitjanit, el Govern de la Generalitat de
Catalunya confina la Conca d’Òdena.
A Argentona se suspenen tots els actes. L’Ajuntament anuncia el
tancament al públic de tots els equipaments culturals, esportius
i cívics durant quinze dies. Al carrer es viu amb sorpresa i
incredulitat la situació, alguns argentonins creuen que l’alarma és
excessiva. Per la seva banda, els comerços de la vila experimenten
més activitat de l’habitual.

Se celebra un Ple extraordinari en el qual es fa efectiva la
renúncia d’Eudald Calvo a l’alcaldia. La sessió es duu a terme a
porta tancada i els regidors seuen repartits entre els seients del
públic per mantenir la distància física.
14 de març
El Govern d’Espanya decreta l’estat d’alarma, limitant la llibertat
de circulació ciutadana en determinats supòsits i decretant el
tancament de la majoria de comerços i la totalitat dels espais d’oci,
educatius i culturals. Se suspenen les competicions esportives.
S’inicia la quarantena a tot l’Estat.

5

REPORTATGE

17 de març
L’inici del confinament es viu amb bon humor i molta activitat.
Bona mostra de l’ànim col·lectiu és el resultat de la campanya de
Ràdio Argentona que demana vídeos sobre com es viu la situació
a les llars de la vila. La resposta és nombrosa i demostra la
creativitat i l’enginy dels argentonins i argentonines.
La Policia Local comença a advertir que denuncia qui no respecta
les restriccions del confinament decretades per l’Estat.
La comunitat xinesa ha lliurat mascaretes i material desinfectant
a la Policia Local.
18 de març
Continuen les iniciatives per afrontar el confinament. Es crea una
pissarra virtual on s’han agrupat tota mena de recursos creatius i
activitats imaginatives per mantenir-se actius.
L’Hospital de Mataró es reorganitza per fer front a l’epidèmia.
Paral·lelament, a l’atenció primària, es redueixen les visites
programades per reforçar els equips que atenen les urgències a
Argentona, Mataró Centre i Cirera Molins.
L’inici sobtat del teletreball porta Ràdio Argentona a oferir el
senyal de Catalunya Informació a través de la seva antena. La
mesura permet el seguiment del minut a minut de la situació de
contagi. L’emissora continua oferint informació local a través del
web, les xarxes socials i, puntualment, des de l’antena.

La poetessa Lina Casanovas, filla predilecta d’Argentona, mor a
l’edat de 102 anys.
19 de març
L’Ajuntament confirma, en un comunicat, els dos primers casos
de Covid-19 a Argentona. Un d’ells és el de la regidora del PSC,
Susana López, que treballa en una residència de gent gran.
20 de març
El Calabrot traspassa l’activitat a la xarxa durant el confinament.
Els joves creen el Coronabrot, una dinàmica que proposa reptes
virtuals diaris per fer front a l’avorriment.
La biblioteca transforma l’activitat prevista pel Dia Mundial de
la Poesia per adaptar-la a la nova situació. El recital confinat es
trasllada a Instagram i aconsegueix la participació de més de
quaranta rapsodes de totes les edats.
24 de març
L’alcaldessa en funcions, Gina Sabadell, confirma que ja tenen
notícia de nou vilatans que han donat positiu per COVID-19, tres
d’ells han hagut de ser hospitalitzats.
La Policia Local interposa 35 denúncies per desobeir el
confinament. El cos duplica les patrulles permanents, reforça el
servei d’assistència telefònica i apel·la a la solidaritat vilatana.
25 de març

16 de març
Restriccions en els serveis públics d’Argentona. L’ABS i l’OAC
restringeixen l’activitat mentre que l’autobús també limita el seu
servei.
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La pandèmia sorprèn una mestra argentonina a Katmandú. Clara
Bellavista es trobava fent classes en una zona rural del Nepal
juntament amb dos integrants de l’ONG “Mataró to Nepal”.
Els comerços de la vila fan públics els nous horaris. L’associació
Argentona es Mou informa dels nous horaris dels seus associats i
anima tothom a valorar el comerç de proximitat.

REPORTATGE

26 de març

3 d’abril

La Colla de Diables engega una campanya solidària de recollida
d’ulleres de protecció per destinar-les al personal sanitari.

La Policia Local informa que ha posat 96 denúncies per trencar el
confinament.
6 d’abril
La parròquia de Sant Julià s’adapta a les circumstàncies i anuncia
que les misses de Setmana Santa s’oferiran en streaming.

Les escoles d’Argentona animen els alumnes a fer activitats
durant el confinament i explicar-les.
27 de març
Neix una xarxa solidària de cosidores d’Argentona que confecciona
2.000 mascaretes i un centenar de bates per a sanitaris i persones
vulnerables.

Un grup d’infants d’Argentona promouen una iniciativa ecologista.
Consisteix a recollir la brossa de la riera de Cirés per protegir
l’entorn i desitgen que acabi el confinament per tornar a l’acció.
7 d’abril
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Argentona i el Col·lectiu
Sense Portes acorden traslladar l’edició del Festival Sense Portes
2020 al primer cap de setmana d’octubre.
8 d’abril
La Generalitat anuncia que el Departament de Salut assumeix
la gestió única de totes les residències de persones grans de
Catalunya, que fins aleshores gestionava Afers Socials.
9 d’abril
Mor per coronavirus Àngel Gómez, Tinent d’Alcalde del primer
ajuntament democràtic d’Argentona.

28 de març
L’Àrea Bàsica de Salut d’Argentona confirma 26 casos positius de
Covid-19. La xifra engloba Argentona, Òrrius, Dosrius i Canyamars.
30 de març

16 d’abril
La Regidoria de Joventut presenta una programació confinada.
Destaquen els debats sobre l’amor romàntic, en el marc de Sant
Jordi, i les activitats creatives de confinament.

L’Hotel Atenea de Mataró es converteix en hospital temporal per
malalts de COVID-19.

Promoció Econòmica explica les ajudes disponibles pels
autònoms. El departament es prepara per afrontar la crisi
econòmica que es deriva de la pandèmia.

31 de març

19 d’abril

El Museu del Càntir s’adapta al confinament oferint una visita
virtual a l’equipament i difon l’exposició temporal a les xarxes.

El govern municipal crea 3 meses de coordinació per Serveis
Socials, Promoció Econòmica i Educació amb la voluntat de fer
front a l’emergència sanitària i preparar l’endemà de la pandèmia.

1 d’abril
Mones de Pasqua a domicili i solidàries. La Fleca Casas elabora
dues sínies de xocolata per recaptar fons per a entitats o
col·lectius afectats pel coronavirus.

22 d’abril
Càritas explica, a través d’un comunicat, que deixa d’oferir els
seus serveis per manca de mitjans. L’entitat habilita un número
d’atenció telefònica.
Creu Roja d’Argentona atén 95 famílies. El reforç alimentari, el
repartiment de medicació i el seguiment de la gent gran que viu
sola són les tasques més importants que duu a terme.
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23 d’abril

27 d’abril

Argentona viu un Sant Jordi inèdit sense parades al carrer. La
biblioteca promou una acció perquè els llibres sonin pels carrers
de la vila. Per la seva banda, les floristeries s’adapten oferint
repartiments a domicili.

Es confirmen 10 defuncions per Covid-19 a Argentona. Tres dels
finats eren avis de la Llar Santa Anna, l’única residència amb
casos confirmats.
29 d’abril
L’Ajuntament dona suport als centres escolars distribuint material
educatiu, kits de connectivitat i ordinadors a un centenar de
famílies.
30 d’abril
Un equip de bombers realitza una desinfecció intensiva de la
Llar Santa Anna, acció acordada amb les autoritats sanitàries,
els responsables del centre i l’Ajuntament d’Argentona, amb
l’objectiu de reduir el risc de contagi.

El centre ITA elabora una guia de suport per gestionar el
confinament. Està destinada a persones amb trastorns de salut
mental i les seves famílies.
2 de maig
El Govern d’Espanya inicia el pla de desescalada progressiva
a tot l’Estat. Permet la sortida als carrers de tota la població,
en diferents horaris, per fer exercici físic de forma individual,
passejar amb el convivent, amb els nens, o amb el gos. La Riera
d’Argentona es converteix en l’espai preferit per passejar.

L’Institut tampoc renuncia a celebrar els seus Jocs Florals i ofereix
un programa especial que es pot seguir pel canal YouTube del
centre. Presentat per dues alumnes i amb la col·laboració de part
de l’equip de professors, l’espai proclama els guanyadors del
concurs literari, ofereix tallers i actuacions musicals.
26 d’abril
El Govern d’Espanya permet la sortida als carrers de nens i nenes
menors de 14 anys, acompanyats per un adult i un màxim d’una
hora al dia. A Catalunya, gairebé un milió d’infants poden sortir
després de 43 dies de confinament.
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4 de maig
L’Ajuntament celebra el primer Ple telemàtic de la seva història. La
sessió s’allarga tres hores i la ciutadania la pot seguir, íntegrament,
per Ràdio Argentona i pel canal YouTube de l’emissora. El mateix
dia la ràdio reprèn alguns programes dels seus col·laboradors,
realitzats des de casa.

REPORTATGE

6 de maig
El Club de Patinatge comença a organitzar el casal d’estiu amb
incertesa. La Federació de Patinatge ha confirmat que les
competicions no tornaran fins al setembre.
L’oposició bloqueja la celebració del ple d’investidura. En decisió
inèdita, els grups voten en contra de la urgència de la sessió,
retraient manca de diàleg al govern. Gina Sabadell (Unitat)
continua com alcaldessa en funcions.
7 de maig
L’Ajuntament prepara per a la reobertura l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà i altres equipaments desinfectant els espais i instal·lant
mampares de metacrilat.
El primer equip del FC Argentona es manté a Segona Catalana,
salvant-se del descens, després que la FCF doni per acabada la
temporada respectant la classificació vigent.

La lliga de futbol americà a l’aire. Els Bocs comencen a preparar la
pròxima temporada amb la mirada posada als 30 anys de l’entitat.
12 de maig
L’equip argentoní d’handbol Laietà aconsegueix l’ascens en la
primera temporada en competició i jugarà a Tercera Catalana.
18 de maig
Argentona participa en el Dia Internacional dels Museus digital en
una celebració exclusivament online.
Argentona entra en la fase 0 avançada, que permet l’obertura
d’espais de culte, biblioteques i museus entre altres. L’Església de
Sant Julià obre les seves portes però la biblioteca i el Museu del
Càntir esperaran al 2 de juny. Els comerços ja obren sense cita
prèvia i l’administració de loteria també aixeca la persiana.

8 de maig
Es reprenen les obres de construcció del local social de Les
Ginesteres i de la caldera de biomassa, al costat del xalet de la
zona esportiva.

11 de maig
El petit comerç comença la reactivació.
20 de maig
La Comissió de Festa Major es reuneix per organitzar una edició
2020 extraordinària i especial.
El sènior femení del CBA aconsegueix l’ascens desitjat. La
competició s’havia suspès amb l’equip segon a la classificació
empatat a punts amb el tercer.
22 de maig
Gina Sabadell és investida alcaldessa per majoria simple en un
Ple presencial, sense públic.
25 de maig
Argentona entra a la fase 1 del desconfinament. Les terrasses
tornen a obrir a mig gas.

2 de juny
Obren portes la biblioteca i el Museu del Càntir amb restriccions.
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VIURE EN TEMPS DE CORONAVIRUS

MARIA GOMIS: ‘EL
CORONAVIRUS NO
IMPEDEIX VIURE UN
MOMENT TAN BONIC’

rència del seu germà, ella no ha tingut
la corrua de visites familiars, ja que
s’han hagut d’extremar totes les precaucions possibles per la irrupció del
coronavirus.

Maria Gomis i en Raül Viana repetien

No hi ha hagut corrua de visites
familiars, s’han hagut d’extremar
totes les precaucions

l’experiència de ser pares i en Max

D’aquesta situació, en Raül destaca la

obtenia el càrrec honorífic de ger-

professionalitat, l’acompanyament i

mà gran. La Greta Viana i Gomis de

l’escalf constant de l’equip mèdic. Per

res: “el coronavirus no impedeix viure

48 cm i 3,5 quilos de pes arribava al

la seva banda, la Maria afegeix un mis-

un moment tan bonic com és el part,

món després de 37 setmanes. A dife-

satge d’optimisme per a futures ma-

gaudiu-lo!”.

El passat 25 de març l’argentonina

PAU SARRAUTE, PALLASSO: ‘SOM UNA EMPRESA D’ALT RISC QUE HO
APOSTA TOT A UNA SOLA CARTA’
la pandèmia els ha sorprès a Beconfinats a les seves caravanes.

Parlant a través de les finestres
s’han organitzat i uns quants
van a comprar per la resta

Són una gran família de 60 mem-

però la principal preocupació és

asain (Guipúscoa), on han quedat

bres acostumats a la llibertat de la
vida nòmada. Però ara la situació
és una altra: “Hi ha famílies que

econòmica, el circ viu del que entra directament a la taquilla cada
cap de setmana. “Som una em-

són 6 en una caravana, és complex

presa d’alt risc que ho aposta tot

L’argentoní Pau Sarraute viu i

passar tot el dia tancats”. Parlant a

a una sola carta”. Amb l’aturada,

treballa des de fa 8 anys al Circo

través de les finestres s’han orga-

els estalvis es van consumint, sen-

Italiano que, arran de la crisi del

nitzat i uns quants van a comprar

se que ningú tingui cap certesa

coronavirus ha hagut de suspen-

per la resta. “S’han acabat les bar-

de quan es podrà tornar a alçar la

dre totes les funcions. L’esclat de

bacoes, les festes d’aniversari...”,

carpa del circ.

XEVI RENART, BOMBER: ‘QUAN FAS LES COSES DE COR, T’HI LLENCES DE CAP’
Els Bombers de la Generalitat és un dels
col·lectius que combat l’expansió de la
pandèmia a Catalunya. L’argentoní Xevi
Renart és sergent cap de la unitat tècnica del grup operatiu de suport (GROS),
unitat que s’encarrega de la logística
operativa del cos. Ara coordina la cessió de personal als centres sanitaris, el
muntatge dels hospitals de campanya,
la desinfecció d’espais i el transport de
fèretres.
Renart reconeix que la crisi del coronavirus és una situació incerta i despre10

vinguda, fins i tot pel cos de bombers,
acostumat a treballar sota pressió i en
situacions físiques i mentals molt dures.
“Les mesures de seguretat que hem
d’adoptar creen moltes angoixes”, explica.

Hi ha la preocupació que si el
contagi entra al cos, aquest
pugui entrar en col·lapse
Per altra banda, el cos ha hagut de tenir
en compte la seva capacitat per mantenir l’operativa habitual de rescats, salva-

ments i incendis, “tot i que han baixat
perquè no hi ha moviment a la societat”. I és que, a la nova contingència se li
suma el fet que bombers “està sota mínims, ens falta plantilla”. Per això hi ha
la preocupació que si el contagi entra al
cos, aquest pugui entrar en col·lapse.

REPORTATGE

ARNAU AYMERICH, MÚSIC: ‘TENIM POR QUE LA INCERTESA S’EMPORTI
MÚSICS I BANDES PER DAVANT’
Durant el confinament el grup de
folk explosiu Ebri Knight ha presentat el tema “La Cura”, escrit i gravat
des de casa. Arnau Aymerich explica que han volgut donar visibilitat
als col·lectius que estan a primera
línia com el personal sanitari, de
transport, neteja, pastors i pagesos, que no han deixat de treballar malgrat les dificultats. El grup
reivindica la cura com a concepte
de comunitat, de cuidar-se els uns
als altres. “La gent i el poble són el

motor de l’esperança” afegeix Aymerich.

El grup reivindica la cura com
a concepte de comunitat, de
cuidar-se els uns als altres
Però l’esperança no amaga la preocupació per l’abisme a què s’ha
vist abocat el sector cultural arran
de l’estat d’alarma. Els Ebri també
han hagut d’anul·lar concerts i no
saben quan tornaran a enfilar-se
a l’escenari. “Si no podem tocar

en tot l’estiu, no sé què farem”, diu
Aymerich. “Estem abocats a una
incertesa que tenim por que s’emporti a músics i bandes per davant,
i que generi encara més precarietat de la que estem acostumats”.

AINA CAPDEVILA, METGESSA: ‘SI TORNEM A CAURE SERÀ MOLT MÉS
DIFÍCIL AIXECAR-SE’
dèmia. El personal sanitari dedica
llargues jornades sota pressió física
i mental, s’adapta als constants canvis de protocols i permanentment
posa en risc la seva salut per guarir
la dels pacients.
L’argentonina Aina Capdevila és
especialista en medicina interna a
l’Hospital Clínic, a finals de febrer
van rebre els primers casos de coronavirus de l’Estat i des d’aleshores
lluiten per combatre aquesta pan-

“el personal sanitari ens hi
deixem la pell, però necessitem
que la ciutadania no es relaxi”
Apassionada de la seva feina,
Capdevila reconeix la càrrega

emocional que comporta aquesta malaltia de contagi perquè
obliga a l’aïllament familiar en
moments tan durs i genera situacions d’extrema cruesa. Per això
insisteix que el confinament és la
mesura més eficaç, i conclou: “el
personal sanitari ens hi deixem
la pell, però necessitem que la
ciutadania no es relaxi perquè si
tornem a caure serà molt més difícil aixecar-se”.

TONI IZQUIERDO, DIRECTOR DE L’IES ARGENTONA: ‘HEM HAGUT
D’APRENDRE, SOBRE LA MARXA, LES NOVES EINES DE TREBALL ONLINE’
“Tot això ens ha agafat

ha anat oferint recursos

a dia. La nostra formació

amb el peu canviat”, expli-

als docents per seguir la

és buscar solucions per in-

ca Toni Izquierdo, director

seva feina online.

ternet i preguntar als com-

de l’IES d’Argentona. Ningú

panys a través del xat”.

tres educatius van tancar

Ningú estava preparat pel
fatídic 13 de març en què
els centres educatius van
tancar portes

portes sense saber quan

Així i tot, considera que

més si la situació familiar

Gent amb familiars grans a

tornaran a obrir. Izquierdo

gran part del professo-

és complexa. “Com la res-

càrrec, o amb nens petits

considera que el Departa-

rat està aprenent sobre

ta de gent que teletreba-

entre les cames tot el dia.

ment va trigar una mica a

la marxa: “no podem fer

lla, els professors tenim

Anem tirant endavant, és

reaccionar, però després

cursos, se’ns menja el dia

situacions molt diverses.

el que hi ha”.

estava preparat pel fatídic
13 de març en què els cen-

Compaginar aquest autoaprenentatge amb la docència encara es complica
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LAIA BATLLE I MARIA
TRILLA, ESTUDIANTS:
‘TREBALLEM MÉS QUE
ABANS’
Els joves són el col·lectiu que millor s’ha
adaptat al confinament, ja que estaven
acostumats a relacionar-se a través

Però no tot són flors i violes. En el cas
de la Laia, viu el confinament amb l’angoixa d’haver de fer la selectivitat sense
poder seguir les classes presencialment. Totes dues asseguren que el volum de feina les manté ocupades, però
admeten que no passa el mateix amb
els nois i noies de l’ESO.

Troben a faltar el contacte
personal amb els companys i
temen la suspensió de Garrinada

normes d’aïllament social. Expliquen

na de 1r i 2n de batxillerat, que es van

Pel que fa a les relacions socials, les

els companys. Per tot plegat, el tema

encarregar de presentar per YouTube

dues joves expliquen que no s’ima-

que més lamenten del futur immedi-

l’espectacle de Sant Jordi que el centre

ginen què passarà si, un cop acabat

at és la més que probable suspensió

celebra cada any a La Sala.

el confinament, es mantenen les

de Garrinada.

de les noves tecnologies. Un exemple
d’això són la Laia Batlle i la Maria Trilla,
dues estudiants de l’Institut d’Argento-

que, precisament, el que troben més
a faltar és el contacte personal amb

GERARD COLLET: ‘SENTIA QUE ERA EL MOMENT DE PROVAR L’EXPERIÈNCIA DE
VIURE A L’ESTRANGER, PERÒ NO PENSAVA QUE ARRIBARIA UNA PANDÈMIA’
el moment. Tot i ser conscient que
la decisió de deixar una vida per
construir-ne una altra implicava
adaptar-se als canvis i afrontar noves situacions, no havia previst l’arribada d’una pandèmia mundial.
Austràlia no és un país amb molta

Creu que el confinament
decretat a Austràlia és menys
restrictiu perquè hi ha més
responsabilitat ciutadana
El que més li preocupa des de la
distància és la salut de la família i
envia els millors desitjos al poble
d’Argentona. En Gerard pensa se-

Marxar a viure a l’estranger és un

afectació, afirma que el confina-

repte que en Gerard Collet sem-

ment decretat és menys restrictiu

drint-se de l’amor que li envien els

pre s’havia plantejat i el novembre

que a Catalunya i ho atribueix en

seus i procurant no perdre mai el

passat va decidir que havia arribat

part, a la responsabilitat ciutadana.

sentit de l’humor.

guir l’aventura que ha iniciat no-

POL BELLATRIU, PAGÈS: ‘HEM TINGUT SORT DE TENIR BOTIGA, QUI VENIA
EN MERCATS O A RESTAURANTS S’HA VIST MOLT AFECTAT’
L’argentoní Pol Bellatriu és testimoni
de primera mà de les principals dificultats que pateix la pagesia i un dels
cada vegada més excepcionals joves
del món agrari. Aquesta és una de les
raons per les quals aquest sector bàsic
i fonamental es troba en perill d’extinció però, segons apunta, no és l’única.
Davant d’aquesta situació, subratlla la
capacitat d’adaptació dels professionals però considera que cal una refle12

xió social urgent sobre els hàbits de
consum i el model agroalimentari. Pol
Bellatriu precedeix una generació de
pagesos que es remunta al 1246, però
ell ha abraçat lliurement aquest ofici
per convicció, passió i estima absoluta.
L’esclat del coronavirus no els ha tancat
a casa: “Nosaltres hem seguit treballant,
no hem perdut el ritme”. El fet de tenir
botiga pròpia li ha permès esquivar
l’afectació que la pandèmia ha tingut en

les vendes de molts pagesos. “Ha afectat els que venien els seus productes a
la restauració, intermediaris o mercats
ambulants”.
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ALBERT CASABELLA I LAIA GONZÁLEZ, VIATGERS:
‘EL DIA QUE ES VA DECLARAR LA PANDÈMIA ENTRÀVEM A XINA’
El 17 de setembre passat l’Albert
Casabella i la Laia González van calçar-se les xiruques i una motxilla carregada d’il·lusions per emprendre un
viatge de temps indefinit i recorregut
incert. L’esclat de la pandèmia els va
sorprendre entrant a Xina: “ens hem
menjat el coronavirus des de l’inici”.
Ara es troben a una granja de Corea
del Sud on treballen a canvi d’allot-

jament i menjar, alhora que rumien
quin serà el proper país per descobrir i cultura per abraçar. Fins ara
han conegut Grècia, Índia, Nepal,
Hong Kong i la Xina, on van coincidir amb l’arribada d’una pandèmia
anomenada coronavirus. Junts han
superat tots els entrebancs i han
convertit cada experiència en un
aprenentatge, per això no es plan-

tegen tornar sense acabar aquest
doctorat d’aventurers culturals.
Podeu seguir-los en ruta al seu perfil
d’Instagram lacoupletravel.

JAUME NOTXA, ACTOR: ‘EL CORONAVIRUS ENS HA
DONAT LA MESURA DEL VALOR DE L’AMISTAT’
Dos dies després d’iniciar-se el confinament, en Jaume Amatller ‘Notxa’ va llevar-se cansat i va decidir tornar al llit. A
mig matí va tornar a aixecar-se, va anar
a comprar i a feinejar amb normalitat,
però després de dinar es va ajeure a fer
migdiada i ja no es va poder llevar. Llavors va començar la febre, primer unes
dècimes i, al cap de 5 dies, la temperatura va pujar. “Com que era molt conscient del que em passava, per prudència vaig trucar al CAP i em van dir que
no em mogués, que ho estava fent bé”.
Però amb el pas dels dies cada cop era
més difícil fer baixar la febre i aquesta
es va començar a enfilar a 38, 39 i 40.
“La Montse va dir, cap a urgències, ja!”.
A l’hospital s’hi va quedar 10 dies. “Només arribar, la primera absurditat, trucar per dir que estic a l’habitació 140. Si
ningú em podia venir a veure!”. Així i tot
assegura que no s’ha sentit sol, infermeres i infermers no paraven d’entrar
i sortir. El contacte amb els sanitaris l’ha
fet descobrir la part humana de la pandèmia: “veus com treballen, amb una
sabata i una espardenya, i que, així i tot,
la seva resposta és totalment professional. Tenim molta sort”.
Però la seva companyia no només han
estat els sanitaris, “he descobert que el
mòbil és un gran invent. Mai m’he sentit
tan visitat com ara”, assegura. En canvi,

durant l’ingrés no va poder veure la televisió fins els dos darrers dies i el que
va veure el va deixar estupefacte: “Un
militar farcit de condecoracions explicant què era el virus i què havíem de
fer. Surrealista!”. Va apagar l’aparell a
l’instant.
La situació viscuda el porta a preguntar-se què hem fet malament com a
societat per arribar on som. “Et qüestiones el terme ‘normalitat’, què és normal? El que hem fet fins ara ho era?
Potser el que fèiem ens ha portat fins
aquí”, afirma. En Jaume estableix una
relació directa entre la crisi sanitària i la
crisi mediambiental que viu el planeta:
“potser la natura ens està enviant un
senyal per fer-nos entendre que hem
de canviar”.

El contacte amb els sanitaris
l’ha fet descobrir la part
humana de la pandèmia
Ell, més que canviar costums, considera que n’està recuperant. Ara s’atura
a xerrar amb aquells amics amb qui
abans es deien un ‘hola i adéu’ per culpa de les presses del dia a dia. També
parla més amb els fills, dinen junts a
l’eixida de casa. “Jo havia vist treure la
cadira al carrer, per passar el vespre a
la fresca xerrant amb els veïns. Estem
recuperant coses que formen part de

ser mediterranis”, un costum que espera que no es torni a perdre.
Pel que fa a la feina, aquí la paraula
que repeteix, una vegada i una altra, és
“reinventar-se”: “em passo els dies mirant llibres, tutorials... Fer classe de teatre online és complicat, cal molta imaginació”. Però amb els seus alumnes de
Mataró i Viladecans, a banda de classe,
també fa teràpia de grup perquè “a tots
ens ha afectat aquesta situació”.
Però al gremi de la cultura, més que
una teràpia, li caldrà un pla de xoc. “Hi
ha massa incerteses i necessitem certeses”. Qui obrirà? Com? Amb quin aforament? Hi haurà ajudes? Com seran?
Quan arribaran?... La llista de preguntes
no s’acaba. “Per a molts, aquest any no
podrà contar, i el que és més optimista
pensa a fer alguna cosa el setembre o
octubre. És molt complicat”, lamenta.
La lectura positiva de tot plegat és que
“el coronavirus ens ha donat la mesura
del valor de l’amistat. Hem de plorar,
deixar aflorar els sentiments, no deixar-nos de parlar amb els veïns quan
tot hagi acabat. Quedem-nos amb el
que és bo”, sentencia.
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Una vegada hi havia un equip sanitari que cuidava de la gent d’Argentona, Dosrius i Òrrius. Sentia parlar d’un nou virus que venia de la
Xina. Tot era estrany i molt llunyà.
De sobte, va començar a detectar
casos en gent del poble que havia
viatjat. El virus ja era aquí.
L’epidèmia havia arribat i el nivell

alertar tothom que tenia cita, que

El conte del coronavirus

era millor anul·lar-la, recomanà-

I continuaven els contagis, cada

t’inventes la millor estratègia per

vem quedar-se a casa, faríem

cop érem menys i els que quedà-

lluitar i donar resposta a qui més

atenció per telèfon sempre que

vem, seguíem donant el millor dels

ho necessita, prenent les mesures

poguéssim.

serveis. Ens miràvem i veiem por,

més adients amb els recursos que

“Fins quan? Per què? Però puc sor-

molta por als nostres ulls. Intentà-

tens. La nostra feina és lluitar per

tir a caminar? Fa temps que espe-

vem cuidar qui més ho necessita,

evitar contagis, la malaltia la passa

ro la visita, no vull esperar. Voleu

però en realitat, tots ho neces-

cadascú a casa seva, sol, molt sol,

dir que és tan greu?” preguntava

sitem. Plorem per la gent que ha

i això si té la sort de no necessitar

la gent, però no sabíem què res-

mort, tot és molt trist.

ingressar a l’hospital. Per nosaltres

pondre, la incertesa era mútua.

I quan la desesperança ens en-

cada positiu és una derrota.

Mentre seguíem instruccions dels

vaeix, apareixen voluntaris de tot

experts, cada dia emmalaltia més

tipus amb les seves aportacions:

gent i més companys pel maleït vi-

les cosidores amb les bates, els

rus. Agrupats ja, Argentona i Dos-

guants de l’escola bressol, màsca-

rius, el material de protecció era

res de roba de gent amb màquines

El final d’aquest conte depèn de
tots i cadascú de vosaltres. Us
demanem que sigueu exemple
pels vostres veïns, amics i
sobretot pels vostres fills

escàs i no donàvem l’abast a donar

de cosir, missatges d’agraïment,

Som sanitaris de cor i ànima, es-

resposta a preguntes que moltes

algun caprici dolç de botigues del

tem esgotats però rendir-nos no

vegades nosaltres també ignorà-

poble i gent que ens vol demostrar

és una opció, una derrota pot sig-

vem.

que ens aprecia i que respecta tot

nificar una mort. El final d’aquest

Vam descobrir que el cotxe i
la dutxa eren bons llocs per
plorar i relaxar-nos, perquè la
nostra feina demana ser forts
davant vostre i a casa no volem
preocupar a la família

l’esforç d’aquests dies. Els aplaudiments, puntuals cada dia a les 20

conte depèn de tots i cadascú de

h, ens emocionen tot i el nostre

exemple pels vostres veïns, amics

El confinament ja era total, però
nosaltres havíem de seguir treba-

que la por als ulls, un bri d’esperança i orgull per tot el que hem

llant, preocupats per la vostra sa-

aconseguit aquests dies i traiem

lut, però també per la nostra i la de

més força del cor i l’ànima per fer

les nostres famílies quan tornàvem

més fort l’equip i continuar lluitant.

a casa. Tot semblava un malson.

De mica en mica, els companys van

Vam descobrir que el cotxe i la
dutxa eren bons llocs per plorar i

tornant, ens expliquen la seva experiència i continua la por i la pre-

relaxar-nos, perquè la nostra feina

ocupació sobretot pels més grans

demanava ser forts davant vostre

del poble. Necessitem eines per

i a casa no volíem preocupar la família.

veure la magnitud del problema.

i la gravetat del contagi augmentaven per moments. Així que vam
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cansament. Val la pena continuar,
per tu, per ells, per tots.
Ens mirem i veiem quelcom més

Els tests van tard. Quan arriben,

vosaltres. Us demanem que sigueu
i sobretot pels vostres fills. Ensenyem que no s’han de complir les
normes per evitar sancions o per
obligació, sinó per responsabilitat
i compromís social, personal i col·
lectiu. Ajudeu-nos a fer que aquest
sigui un conte amb final feliç.
Per acabar, agrair l’esforç de tots
aquells que ho esteu fent bé, pels
ànims i tota l’energia positiva que
ens feu arribar. Moltes gràcies, entre tots ho aconseguirem.
Mar Mir
És infermera a l’ABS d’Argentona
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INDIGNACIÓ, RESIGNACIÓ, ACCEPTACIÓ I RESPECTE

Recordeu què estàveu fent la tarda
del passat 13 de març? Per a nosaltres
aquesta data quedarà impresa en el
nostre record com una d’aquelles dates
que assenyalen l’inici d’un fet o esdeveniment que pot marcar un nou temps.
Durant el precintament dels parcs infantils i altres espais públics, vam tenir
la percepció que alguna cosa estava
canviant. La certesa va venir l’endemà,
de la mà del Real Decreto 463/2020
que declarava l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per la COVID-19.

En ocasions ens costa graduar
l’esforç que caldrà per
continuar en condicions
La mal dita “nova realitat”, expressió
poc afortunada que té per objectiu
normalitzar una tragèdia, ens ha capgirat del tot el que venia essent fins ara el
nostre dia a dia. Ara ja no parlem dels
robatoris a domicilis, ni rebem trucades
denunciant la presència de persones
sospitoses, o de grups de joves que fan
malifetes i destorben el descans veïnal
ni de moltes altres incidències que fins

ara formaven part de les preocupaci-

alguns, han decidit que per a ells no

ons de l’ofici de conviure dels vilatans.

hi ha normes que valguin. Així ho fan

Des de la data assenyalada s’han re-

palès les més de 250 actes d’incompli-

but prop de 1.300 consultes relacio-

ment aixecades, infraccions que mol-

nades amb les restriccions d’activitats

tes vegades vénen acompanyades de

per la COVID-19, és a dir, “He de fer?”,

trucades de delació i enuig vers a qui

“Ho puc fer?”... Doncs segurament no.

no segueix la nova disciplina social.

Els ritus dels nous protocols d’au-

Indignació, resignació, acceptació i

toprotecció i l’estètica dels nostres

respecte, perquè se’ns ha trencat el

carrers com a resultat del confina-

que fins ara era quotidià, i no hi es-

ment, ens fan viure en una Argentona

tem acostumats. Desconeixem la du-

desconeguda, on la gran majoria dels

rada i tots els efectes de la tragèdia, i

seus vilatans segueixen, fil per randa,

per això a vegades ens costa graduar

les recomanacions dictades per les

l’esforç que caldrà per continuar en

autoritats competents. No tots, però

condicions.
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GRÀCIES COSIDORES
D’ARGENTONA!
Les situacions extremes posen al descobert el veritable
caràcter de les persones. Argentona està de sort, una
llarga llista de professionals de diversos àmbits (sanitaris,
comerciants, policies, assistents socials, etc.) han donat la
cara per tots nosaltres durant l’emergència sanitària. Amb
pors, amb dubtes i amb patiment, però sobreposant-s’hi.
Entre totes aquestes persones ens fixem en un petit grup
de ciutadanes que no han volgut quedar-se de braços
plegats i, armades amb agulles i fil de cosir, han treballat
hores i hores per proporcionar seguretat als altres. Les
cosidores d’Argentona ens han demostrat que sigui quina
sigui la nostra posició, tots podem contribuir a combatre
els entrebancs. Gràcies cosidores d’Argentona.
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L’ESPORT, ATURAT PER LA COVID-19
Els entrenaments i les
competicions es van suspendre a mitjans de març
i la majoria de clubs van
proposar exercicis físics
a casa amb l’objectiu de
mantenir una mínima
activitat. A finals d’abril
van començar a arribar
notícies de les diverses
federacions, la majoria
de les quals van optar
per donar per finalitzat
el campionat de lliga.
Amb les classificacions
d’aleshores, l’HC Laietà i
el sènior femení del CBA
pugen de categoria.

Formació del CBA amb Sergi Curto
18

A mitjans de març el confinament també va arribar al món de l’esport. Es van
suspendre tots els entrenaments, i les
competicions es van aturar fins a nou
avís. Les instal·lacions esportives van
quedar desertes però el que no es va
cancel·lar va ser l’esperit esportiu. La
incertesa de quan es podria tornar als
entrenaments habituals va fer que la
majoria de clubs de la vila proposessin
activitats confinades als seus jugadors i
jugadores. Pels més menuts es pensaven jocs i reptes mentre que pels més
grans algunes entitats van elaborar
plans d’entrenament a casa, flexibles i
susceptibles a variacions en funció de
la situació i la disponibilitat de cadascú.
El Taekwondo dels Crazy Jumpers va
fer entrenaments virtuals amb grans
i petits i el CBA, fins i tot, va organitzar
videoconferències formatives amb els
entrenadors del club on va convidar,
per exemple, l’entrenador de l’Infantil B
del FC Barcelona, Sergi Curto.
Aquestes setmanes es van fer molt
llargues però tot va començar a canviar el 26 d’abril, quan ja es va permetre que els infants menors de 14 anys
poguessin passejar. A partir d’aquest

dia els petits esportistes van omplir els
carrers amb patinets, bicicletes, patins
i, per descomptat, pilotes. Ells van ser
els primers a poder practicar esport
a l’aire lliure, el torn dels adults va ser
el 2 de maig. A partir d’aleshores hi va
haver més trànsit a la riera d’Argentona, amb corredors, ciclistes i caminants
que aprofitaven la desescalada. Els esportistes argentonins començaven a
agafar aire.

Adara Nieto, patinadora de Patinatge Artístic Argentona
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El Laietà i el sènior femení del
CBA pugen de categoria
Quan a mitjans de març es van aturar les competicions esportives ningú sabia com es desenvoluparia la situació. A finals
d’abril i principis de maig, les diferents federacions van començar a prendre decisions i, moltes d’elles, van donar per finalitzades les lligues. La majoria de federacions van considerar que
els equips que, en el moment de l’aturada, es trobaven en posicions de descens, no havien de baixar de categoria, mentre
que en el cas dels ascensos les decisions han estat diferents
en funció de cada federació. Tot i això, els equips argentonins
n’han sortit ben parats.
Sènior masculí de l’HC Laietà

Un dels més afortunats ha estat el sènior masculí de l’Handbol Club Laietà que puja de categoria. En el moment de l’aturada, es trobava tercer a la taula classificatòria i amb aquesta
posició, els nois de Dídac de la Torre han aconseguit l’ascens
en la primera temporada en competició oficial. L’equip, creat
l’any passat, només ha perdut quatre partits en tota la lliga i
des del primer moment ha estat un ferm candidat a l’ascens.
De la Torre creu que la clau de l’èxit ha estat “ser un equip dins
i fora de la pista”.
El sènior femení del Club Bàsquet Argentona (CBA) creia
que, un any més, es quedaria a les portes de l’ascens, ja que
en el moment de l’aturada de la competició l’equip era segon
empatat a punts amb el tercer. Però a mitjans de maig, la Federació Catalana de Bàsquet va decidir que pujarien de categoria
tres equips, ampliant la lliga de 28 a 36 formacions. D’aquesta
manera, la federació va confirmar l’ascens de les argentonines
a Primera Catalana, “una decisió coherent” segons l’entrenadora, Susana Portabella, ja que d’aquesta manera no queda fora
cap dels equips que hi optava. D’altra banda, el sènior masculí

meitat de la competició, Andreu Navarro va agafar les regnes
de l’equip i va aconseguir tornar la dinàmica positiva. Ha acabat
en dotzena posició i salvant-se del temut descens. La pròxima
temporada, Navarro seguirà dirigint els quadribarrats.
L’Olímpic Argentona també manté la categoria aconseguida la darrera temporada, Primera Territorial. En el moment de
l’aturada els argentonins eren cinquens però la Federació Catalana de Futbol Sala va considerar que la classificació de referència seria la que hi havia quan va finalitzar la primera volta de
la lliga. En aquest cas, l’Olímpic era vuitè. Tot i això, el secretari
del club, Benito Rodríguez assegura que estan “molt contents
per haver tutejat a gairebé tots els equips” l’any que estrenaven
categoria.

Els Bocs reprendran la competició
2019-2020 a la tardor
Una situació ben diferent és la que viu l’Argentona Bocs. El
futbol americà no disputa la lliga de setembre a juny com la
resta d’esports, sinó que la comença al gener. És per això que
la Federació Catalana de Futbol Americà considera que hi ha
marge per poder acabar la competició 2019-2020.
La lliga es reprendria a la tardor en el mateix punt en què es
va aturar, amb els Bocs classificats per disputar les semifinals
de la competició, en un any en què l’entitat commemora el seu
trentè aniversari.
Pel que fa als esports individuals, també s’ha aturat la competició. La Federació Catalana de Patinatge va suspendre tots
els campionats i, segons les seves previsions, es podrien reprendre el mes de setembre. En la mateixa situació es troben
els Crazy Jumpers. La secció de gimnàstica va suspendre totes les exhibicions de final de curs mentre que el Taekwondo
també va aturar els exàmens i els campionats. Tot i això, els
taekwondistes d’Argentona han pogut participar en dos Opens
Internacionals virtuals i esperen poder reprendre els entrenaments al juny i els exàmens de cinturó al juliol.
Però la majoria de clubs preparen la temporada vinent amb la
incertesa de quan podran començar els entrenaments i com
es podran desenvolupar. Totes les expectatives, previsions i calendaris són provisionals.

del CBA es trobava setè a la taula classificatòria però a només
tres punts del tercer. Segons el director tècnic del club, Xavier Rodríguez, l’equip tenia l’objectiu de guanyar els bàsquets
average en aquest final de temporada per optar a una plaça
d’ascens.
Qui també manté la categoria és el primer equip del FC Argentona. Seguir a Segona Catalana és un bon final de temporada
tenint en compte els mals resultats de l’inici d’aquesta lliga. A la

Sènior femení del CBA
19

REPORTATGE

EUDALD CALVO FORÇAT A DIMITIR
DE L’ALCALDIA

Eudald Calvo va llegir el comunicat de renúncia i, seguidament, va abandonar el Ple.

Tres piulades de Calvo a Twitter en les quals reconeixia “actituds masclistes”
desencadenen la polèmica. La CUP Nacional fa públic que l’havia expulsat de militància
a finals d’any, arran d’una denúncia d’abús sexual. Calvo nega l’acusació i es considera
víctima d’un linxament mediàtic.
Argentona ha viscut el mes de març més convuls de la seva
història recent. A banda de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, el govern municipal es va veure abocat a un relleu
exprés de l’alcaldia. El desencadenant van ser tres tweets,
publicats el 2 de març, en els quals Eudald Calvo reconeixia
haver tingut “actituds masclistes” en el passat i per les quals
demanava disculpes. Els tweets de Calvo replicaven algunes
piulades que circulaven per la xarxa en les quals se l’acusava
de tocaments deu anys enrere. Però l’intent de Calvo d’apaivagar les crítiques no va fer més que encendre la polèmica, ja
que ràpidament mitjans d’abast nacional i estatal es van fer
ressò del cas. En una roda de premsa al Parlament, la CUP
Nacional va situar-se al marge de l’escàndol. La diputada
Natàlia Sánchez va assegurar als periodistes que Calvo feia
mesos que havia estat expulsat de la militància en haver-se
negat a acceptar les “mesures reparadores” del protocol de
violències sexuals que se li havia obert arran d’una denúncia
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d’abús sexual, un cas diferent del que s’havia denunciat a la
xarxa. L’aparició del terme abús ho canviava tot. La pressió
al voltant de Calvo es va fer insostenible i, l’endemà d’haver
publicat els tweets, el dimarts 3 de març, anunciava la seva
dimissió a l’assemblea d’Unitat.
Calvo no va tornar a aparèixer públicament fins al 13 de
març, dia en què es va celebrar el ple extraordinari que formalitzava la seva renúncia. En una sala enrarida per l’objecte
de la sessió, però també per les mesures de distanciament
social que ja es començaven a aplicar arran de l’esclat de la
pandèmia, Calvo es va asseure sol, aïllat dels seus companys
i va pronunciar un breu discurs en el qual va manifestar amb
rotunditat la seva innocència: “Mai he admès cap abús sexual, com alguns mitjans de comunicació han dit tergiversant
les meves paraules. Mai he estat condemnat, ni tan sols processat per aquest greu delicte. Fa uns dies, vaig admetre
actituds masclistes, malauradament massa generalitzades, i
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CUP decidissin que li pertocava”. En aquest cas: dimitir del
càrrec, la suspensió de militància i la realització d’un curs
formatiu. Calvo s’hi va negar.
Preguntant a la diputada per què no havien traslladat el cas
a la justícia tractant-se d’un delicte tan greu, Sánchez considera: “nosaltres acompanyem a les víctimes, però no els
recomanem ni les empenyem a recórrer a la justícia perquè
ja sabem què passa, aquest tipus de denúncies tenen molt
poc recorregut”.
Per tant, la CUP va expulsar el seu alcalde, però no ho va
fer públic, ni tampoc ho va comunicar a la secció local. De
fet, fins al 3 de febrer la CUP d’Argentona no va rebre una
citació per una reunió a Barcelona, que va tenir lloc el 18
de febrer. En aquesta trobada es va informar els assistents
que el partit havia expulsat Calvo de la militància el mes de
desembre. Davant la notícia, els representants argentonins
van trobar-se amb Calvo el 28 de febrer per acordar la convocatòria d’una assemblea local on exposar els fets. Aquesta
assemblea no va arribar a produir-se perquè, tres dies després, el mateix Calvo publicava els tres tweets que precipitarien la seva dimissió.

Una plataforma de suport a Calvo, formada per familiars i vilatans, es va
concentrar a les portes del Saló de Pedra durant la sessió amb pancartes
i xiulets.

que crec que ens hem de treballar tots i totes, però concretament tots, per millorar la nostra societat. Aquest reconeixement anava acompanyat d’unes disculpes sinceres, que
reitero, a les persones que s’hagin sentit afectades, així com
un compromís de millora. No hi ha altra manera de millorar
com a persones i com a societat que no sigui reconeixent els
nostres errors i treballant per millorar.”
El Cap de Creus ha pogut parlar amb la jove que va denunciar Calvo davant la CUP i que respon a les inicials M.B. Ella
manté la seva acusació. Explica que els fets van ocórrer fa
quatre anys, quan ella en tenia 19, i que va decidir-se a parlar l’any passat quan una combinació de factors la van animar a fer el pas. “Hi ha una nova consciència i un entorn
positiu que m’han fet sentir capaç d’exposar-me”, afirma.
Amb tot, no ho va denunciar a la justícia ordinària perquè
considera que “ni respon de manera justa, ni proporcional”.
Assegura haver-se sentit qüestionada i, malgrat que el cas
hagi suposat la fi de la carrera política de Calvo, lamenta que
“s’ha deixat passar i prou”.

La versió de la CUP Nacional versus la CUP Local
Els arguments que Calvo va esgrimir en el ple de renúncia
no havien tingut cap efecte, mesos enrere, quan la CUP va
obrir-li el protocol de violències sexuals en rebre la denúncia contra ell. De fet, en declaracions al Cap de Creus, la
diputada Natàlia Sánchez afirma que “davant d’una denúncia d’abús sexual, no donem a l’home la possibilitat de negar-ho. El 99,9% de les denúncies són reals, per tant, donem
tot el crèdit a la versió de la denunciant”. Sánchez reconeix
que Eudald Calvo només podia “assumir el que la víctima i la

La CUP Argentona escapçada i expulsada dels
cercles de decisió
La marxa d’Eudald Calvo obre una ferida a la CUP d’Argentona. Qui marxa és un dels fundadors, l’alcalde més jove de
la història de la vila, amic de dos dels tres regidors que lideraven el govern 2015-2019. Aquests vincles ara trencats
també expliquen que la ruptura hagi estat més dolorosa. De
fet, la CUP d’Argentona ha rebut moltes crítiques per part
del grup de suport a Calvo sorgit arran de la seva dimissió.
Però a banda de l’impacte emocional, la CUP local encara
busca respostes als darrers esdeveniments. Per quin motiu Calvo els va amagar la seva expulsió? I, com va pesar el
fet de saber-se fora de la CUP, quan va decidir abstenir-se
en l’assemblea d’Unitat que va retirar el poder als partits
fundadors, per traspassar-lo completament als membres
independents? El resultat d’aquella votació va provocar que,
a la pràctica, la CUP d’Argentona no tingui cap pes dins l’Assemblea d’Unitat, tot i haver contribuït a la campanya i, per
tant, a la captació de vots.

Crisi de govern
Finalment, la dimissió de Calvo també va suposar un gran
trasbals a l’equip de govern, format, majoritàriament, per regidors que s’estrenaven. La mateixa alcaldessa en funcions,
Gina Sabadell, va haver d’assumir el lideratge del consistori
d’un dia per un altre i, alhora, fer-se càrrec de la resposta
institucional a un cas que va aixecar una gran expectació
mediàtica. El seu comunicat, agraint el gest de Calvo d’apartar-se així com a la feina feta fins al moment, no va agradar
als mitjans que van criticar que no hagués donat més importància a explicitar el suport a la denunciant. Aviat, però,
la nova alcaldessa va haver de passar pàgina per liderar una
altra resposta, aquesta a una crisi molt superior a la que la
va situar al capdavant de l’Ajuntament d’Argentona.
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GINA SABADELL,

ALCALDESSA D’ARGENTONA

‘OBRIM LA PORTA DE L’AJUNTAMENT A TOTS ELS GRUPS
QUE VULGUIN COL·LABORAR, CREC QUE ÉS BO QUE
SUMEM ESFORÇOS’
Gina Sabadell (Barcelona,1971) és la nova alcaldessa d’Argentona en substitució del dimissionari Eudald Calvo. És la
segona dona en ocupar aquest càrrec i la primera que hi estarà gairebé un mandat sencer, ja que Esther Merino (L’Entesa) el va ostentar fugaçment a les acaballes del mandat
2003 - 2007.
Llicenciada en Filologia Catalana, només va exercir aquesta
professió als inicis de la seva vida professional. Ha treballat
a l’empresa privada i fa 17 anys que és treballadora municipal a l’àrea de Recursos Econòmics, ocupació que pensa
recuperar quan s’acabi la seva etapa a la política. “Penso que
la política no ha de ser una professió per molts anys, no és
saludable”.
Sabadell no és novella en la política local, va formar part de
la candidatura d’Esquerra a les municipals del 2015 i ha estat regidora d’Òrrius, municipi en el qual va viure fins que, fa
deu anys, va venir a Argentona. La seva relació amb la política arrenca de ben jove a les joventuts d’Esquerra, partit on
va militar fins fa uns anys, “quan els independentistes érem
quatre gats”.

Crisi de govern amb dimissió sobtada, COVID, i aquest
pressing de l’oposició. Què li diuen els que la coneixen?
La paraula que he sentit més és que sóc molt ‘valenta’ per
agafar aquesta responsabilitat, però no sé si ho sóc. Tinc

la sort de tenir una feina estable i ningú m’havia cridat a
posar-m’hi en una situació de tanta responsabilitat. Després
del 2015, vaig pensar que mai tornaria a la política, però el
projecte d’Unitat - Argentona per la República em va convèncer perquè naixia de la mobilització del poble que reclamava que els partits sobiranistes es posessin d’acord. El que
mai vaig pensar és que aquest compromís em portaria a assumir l’alcaldia. Però ara també ho veig com una oportunitat
i em sento preparada i capacitada per fer-ho. Penso que la
meva experiència professional, tant a l’administració pública
com a l’empresa privada, em serà molt útil. L’administració
local ha de fer passos per modernitzar-se amb models de
gestió més eficients, aquí és on tenir referents de l’empresa
privada és bo.
Què és el que més la preocupa ara mateix?
Ara ens toca fer un esforç molt gran per estar al costat de les
famílies i les empreses que més patiran les conseqüències
d’aquesta crisi. En especial, em fan patir molt les residències
de gent gran, com i quan podran obrir les portes a les seves
famílies. En aquesta crisi s’han posat en evidència moltes
mancances del sistema públic, però el que ha passat a les
residències ha estat molt dramàtic.
Normalment un projecte polític local parteix de la
idea de construir nous projectes. A vostè li tocarà reconstruir.
Sí, ens vam presentar a les eleccions amb un programa i
abans de l’inici de la pandèmia estàvem elaborant el Pla
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d’Acció Municipal. Ara s’haurà de revisar. L’essència del que
pensem com a partit no canvia, però sí les prioritats. L’esforç
serà molt més gran.

Ens vam presentar a les eleccions amb un
programa i abans de l’inici de la pandèmia estàvem
elaborant el Pla d’Acció Municipal. Ara s’haurà de
revisar.
Arriba a l’alcaldia d’una forma inèdita. Eudald Calvo
va dimitir després d’admetre ‘actituds masclistes’ i
havent estat expulsat de la CUP per un suposat cas
d’abús.
Va ser un moment molt dur, que ens va afectar molt emocionalment pel fet en si i pel tractament mediàtic que es va
fer del cas. No sabíem que la CUP Nacional havia obert un
cas per aquests fets, ni que l’havien acabat expulsant del
partit després de demanar-li que deixés el càrrec i que ell
s’hi negués. El que està clar és que des d’Unitat rebutgem i
condemnem aquesta i qualsevol mena d’actitud masclista.

L’oposició no li ha posat fàcil la investidura. S’han hagut de convocar dos plens.
Cadascú ha de fer el que creu, no criticaré el que ha passat. Penso que és molt lícit que cadascú es mogui segons
els seus criteris. Però ja està. Sí que ha sigut dur, però ho
volem deixar enrere, fer foc nou. Ara no toca continuar amb
problemes amb els grups, ni amb discussions innecessàries.
El que farem nosaltres és obrir la porta de l’Ajuntament a
tots els grups que vulguin col·laborar. Crec que és bo que
sumem esforços.

Vostè serà la segona dona que arriba a l’alcaldia. La
darrera, Esther Merino, només hi va estar uns mesos i
perquè Soy va deixar el càrrec per ocupar-ne un altre a
la Generalitat. Fins ara, les dones només han arribat a
l’alcaldia d’Argentona si un home ha cedit el pas.
Històricament a Argentona, però en general a la política,
les dones han tingut un paper secundari. Per sort aquesta
tendència s’ha anat transformant en els darrers anys. Per
exemple, en vint anys, el percentatge de dones alcaldesses
de Catalunya ha passat del 6% al 23%, i el de regidores del
17,7% al 44%. Però és evident que encara vivim en una soci-

etat desigual. Amb el pas del temps hem aconseguit la igualtat d’oportunitats legal, però que no és real. Per exemple,
les feines domèstiques i les tasques de cura de la família encara recauen majoritàriament en la dona que, sovint, es veu
obligada a tenir una doble jornada laboral. Personalment,
m’agrada pensar que les dones transformarem la manera
de fer la política. Per tant, necessitem més dones a la política, això està clar.
Ara hi ha tres dones al capdavant dels tres principals
grups municipals. Serà més fàcil canviar inèrcies per
fer més accessible la vida política a tothom?
Crec que sí. Penso que això ha d’anar a favor d’una nova
visió que fins ara no ha estat present a la primera línia de
la política. El panorama de tres dones encapçalant els tres
primers grups és inèdit i senyal de bona salut.

Tradicionalment s’ha caricaturitzat les dones com a
rivals entre elles. Vostè en el discurs d’investidura va
tenir un agraïment especial per a Montse Cervantes.
És que el tòpic no és cert, m’ho diu l’experiència. I això no
vol dir que no valori el tarannà dels homes, cada cop n’hi ha
més de conscienciats en la lluita feminista. Però personalment, a la meva vida, he tingut més facilitat d’entesa amb
les dones. Al final hi ha un tarannà, una manera de fer, que
ens uneix.

No serà la primera alcaldessa, però sí que serà la primera que fa el vot de poble.
Em genera doble sentiment. Per una banda, crec que és
molt important preservar les tradicions i els trets d’identitat
de cada poble, i en el cas d’Argentona el vot de poble ho és.
Però, per altra banda, tinc la convicció que l’administració ha
de ser laica, respectant totes les creences i no decantant-se
per cap d’elles.

Hi ha dos grans projectes pendents, la reforma de la
plaça de Vendre i la construcció de la nova biblioteca.
Com els afectarà la crisi?
Segurament costaran més perquè ara les prioritats seran
unes altres. Haurem de recuperar-nos d’aquesta crisi. Però al
mateix temps, hem de continuar treballant per fer-los realitat.
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fer tot. Prioritzarem escoltant la gent, fent-la participar i atenent a la pluralitat del poble d’Argentona.

Liderar un relleu inesperat i encapçalar la resposta local a una pandèmia són dos reptes que, per si sols, ja
són durs. Vostè els afronta al mateix temps.
Per sort no estic sola, em sento molt cuidada pels meus
companys d’Unitat i del govern. També en l’àmbit personal
tinc molt suport de família i amics, especialment compto
amb l’ajuda i comprensió dels meus fills. Tot i això, més d’un
dia he tingut ganes de plorar perquè està essent molt dur i
el que ens està passant és molt gros.
La prioritat ara és el dia a dia?
Sí, costarà pensar en el llarg termini. Per això impulsem un
pacte amb tots els grups de l’oposició, per treballar les conseqüències que es derivaran de la crisi. Amb taules sectorials i amb un grup impulsor que vetlli pel desenvolupament
del pla. Sempre amb la voluntat de sumar, intentant que
l’impacte de la crisi no eclipsi cap d’aquests grans projectes
que hem de tirar endavant.

Prioritzarem escoltant la gent, fent-la participar i
atenent a la pluralitat del poble d’Argentona.
Com ho farem per seguir donant a la Cultura el pes
que sempre ha tingut?
La cultura serà una de les grans damnificades i cal que des
de totes les administracions aprovem plans específics per a
la reactivació d’un sector que malauradament no ha rebut
prou suport públic històricament. Pensem que és imprescindible que, de seguida que puguem, els ajuntaments tornem a programar espectacles i activitats culturals perquè el
sector no s’ensorri.

Té tres anys al davant. Quins objectius es marca?
Continuar desenvolupant el programa d’Unitat. És molt ambiciós i sabem que, amb aquest entrebanc, no ho podrem
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INVESTIDURA EN DOS
TEMPS DINS
DEL CONFINAMENT
El 6 de maig, el govern d’Unitat va convocar un
ple d’investidura, amb caràcter d’urgència, amb
la intenció de resoldre la interinitat a l’alcaldia. La
sessió, que va tenir lloc de forma telemàtica, no va
prosperar perquè l’oposició, en una votació inèdita,
va oposar-se en bloc a votar a favor de la urgència.
Els grups van recriminar a Unitat manca de diàleg.
Finalment, hi va haver una segona convocatòria, el
22 de maig, que va arribar precedida, aquest cop sí,
de reunions entre govern i oposició. La sessió es va
celebrar presencialment, tot i que no es va obrir al
públic i els regidors van haver de repartir-se per la
sala de plens, respectant la distància física de dos
metres. La candidatura de Gina Sabadell va tirar
endavant per majoria simple. Al final de la sessió,
tocs de colze afectuosos per desitjar sort a la nova
batllessa.

Gràcies!
Metges
Personal sanitari
Policia
Protecció Civil
Cosidores
Voluntaris
Proveïdors
Ciutadans
A totes i tots

www.argentona.cat
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L’ESPITLLERA DEL CENTRE D’ESTUDIS A RGENTONINS

REDESCOBRINT EL RETAULE DE
SANT JULIÀ D’ARGENTONA
Bastant s’ha parlat ja del nostre magnífic retaule gòtic de
Sant Julià d’Argentona, considerat un dels millors que va tenir
Catalunya i, malauradament, cremat per elements anarquistes
el juliol de 1936, a l’inici de la Guerra Civil. L’obra va ser feta
aproximadament entre 1524 i 1536, per Joan Romeu en la
fusteria i pintada pels prestigiosos artistes Nicolau de Credença,
Jaume Forner i Antoni Ropit. El retaule es componia de 31
bellíssimes taules pintades que envoltaven I’escultura de Sant
Julià d’Antinoe, patró de la parròquia i tot això emmarcat per
una part escultòrica de tubs, pinacles, cresteries i meravelloses
filigranes daurades. Les 31 taules tractaven d’escenes de la vida
de Sant Julià i la seva esposa Basilissa. Ell va arribar a ser abat i
màrtir i ella, abadessa. També hi havia taules referents a la passió
de Crist i algunes altres dedicades a sants que tenien devoció al
municipi.
Avui us volem apropar de nou a aquest retaule amb dues
novetats. La primera és que les noves tecnologies ens han
permès tornar a donar-li color, ja que les fotografies que en
teníem eren en blanc i negre per l’època en que es van fer.
A base de buscar les fotografies en blanc i negre més adequades
hem anat provant per obtenir fotografies a tot color que creiem
que poden ser ben representatives de com deurien veure el
retaule els afortunats argentonins i forans que van ser a temps
de contemplar-lo.

Retaule complet de Sant Julià. Imatge acolorida a partir de l’original en blanc
i negre, extreta del llibre Argentona. Història i records, de Jaume Clavell.

La segona imatge inèdita que us proporcionem és la descoberta
de com eren tres taules del retaule que fins ara havien passat
desapercebudes ja que no sortien a cap foto. Es tracta de les
tres taules centrals de sota la imatge principal de Sant Julià i que
representen a la Mare de Déu, Jesús Ressuscitat i, possiblement,
Maria Magdalena. Aquestes taules es van traslladar fora del
retaule al segle XVIII per muntar-hi un tabernacle en el seu lloc. Si
bé després de la restauració del retaule de 1901 es deurien tornar
a col·locar al lloc original, però mai es veien bé a les fotografies
al quedar amagades o amb reflexos. Alguna bona ànima va tenir
la bona idea de fotografiar-les abans de ser reposades al retaule.
Després d’una cerca vam aconseguir detectar i comprar una
làmina on surten fotografiades:

Detall del fragment central de la dreta del retaule, imatge acolorida a partir
de l’original en blanc i negre. Començant per la part de dalt a l’esquerra:
taula 10, Sant Julià emmanillat és presentat davant Marcià que el commina
a adorar falsos déus; taula 11, l’Ascensió del Senyor amb la Verge envoltada
dels apòstols; taula 12, Santa Quitèria amb un gos, patrona contra la ràbia;
taula 15, la Dolorosa, amb Jesús als braços de la Verge i amb les maries i
apòstols; taula 17, Jesús ressuscita triomfal enmig de soldats adormits i amb
les santes dones al fons en actitud dolorosa; i, finalment, a baix a la dreta
taula 18, Sant Martí de Tours, bisbe, d’antiga advocació argentonina. Font:
Argentona. Història i records, de Jaume Clavell.
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Taula 24 del retaule, la Verge Maria; taula 25, Jesús Ressuscitat; taula 26,
Maria Magdalena (?). Font: desconeguda

Bernat Calvo Català
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ARGENTONA CONTRA LA COVID-19
El passat 12 de març l’Ajuntament d’Argentona va activar el Pla
de Protecció Civil Municipal i, immediatament, va començar a
prendre mesures per preservar la màxima seguretat de la població davant de la pandèmia per la COVID-19. En tot moment
hem volgut mantenir la ciutadania ben informada, reforçant
els canals telemàtics i de contacte amb la ciutadania i publicant més de 198 notícies al web municipal i 750 a les xarxes
socials, amb la informació més rellevant i actualitzada.

EN L’ÀMBIT ECONÒMIC, HEM IMPULSAT MESURES
FISCALS, COM L’ENDARRERIMENT EN EL COBRAMENT
DE TRIBUTS PER REDUIR LA PRESSIÓ DE LES
FAMÍLIES, I DE SUPORT AL TEIXIT COMERCIAL I
EMPRESARIAL D’ARGENTONA, AMB NOVES LÍNIES
DE SUBVENCIONS DESTINADES A PAL·LIAR LA
DISMINUCIÓ D’INGRESSOS PER LA DECLARACIÓ DE
L’ESTAT D’ALARMA I AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I
L’EMPRENEDORIA.
En l’àmbit social, estem fent un seguiment telefònic de l’estat
de salut, física i emocional, a les persones més grans de 65
anys del municipi per ajudar-los en aquests moments d’angoixa i solitud. També treballem coordinadament amb l’ABS i
les residències de gent gran d’Argentona, fent seguiment de
l’evolució dels casos, assegurant-nos del compliment dels
protocols d’aïllament per evitar els contagis, i facilitant-los tot
tipus de material higiènic i EPIs. A més, hem ofert suport logístic als centres escolars fent arribar material escolar i dossiers
educatius a alumnes amb dificultats d’accés tecnològic, així
com kits de connectivitat i ordinadors.
Volem agrair molt especialment a la ciutadania d’Argentona,
especialment a les voluntàries i voluntaris, el vostre suport i
generositat, i reconèixer al personal de l’ABS, de l’Ajuntament
d’Argentona, de les empreses de serveis i centres educatius
municipals l’esforç que esteu fent per continuar oferint un servei públic de qualitat en aquestes circumstàncies tan difícils.

TOCATS PER LA COVID I AMB RELLEU A
L’ALCALDIA
En el moment d’enviar aquest escrit a la redacció del Cap de
Creus, a principis de maig, estem en plena crisi mundial de la Covid-19 que a Argentona també es manifesta amb un fort impacte
sanitari i incidència econòmica en tots els sectors socials.
Des del primer moment, a mitjans de març, Tots per Argentona
s’ha ofert al govern municipal per a ajudar en tot el possible. Per
part del govern hem rebut les gràcies, cap informació, només la
verificació d’informació quan se’ls preguntava.

DAVANT LA GREU SITUACIÓ PROVOCADA PER LA CRISI
SANITÀRIA ES NECESSITA MÉS QUE MAI UN GOVERN
FORT, AMPLI I CAPAÇ.
A primers de març ens assabentem pels mitjans de comunicació
que l’Alcalde d’Argentona, l’Eudald Calvo, és acusat d’actituds
masclistes per part de diverses noies. Ell no triga a reconèixer
i publicar que els fets són certs, amb el convenciment que reconeixent-ho quedarà exculpat de les acusacions. Curiosament
aquell qui més proclames i més pancartes ha penjat al balcó
contra l’assetjament sexual i la violència masclista n’és un protagonista.
La pressió mediàtica, però, i contra la voluntat de l’Alcalde, l’obliga a presentar la seva dimissió. L’alcaldessa per accident, Gina
Sabadell, en roda de premsa i davant tots els mitjans, anuncia la
dimissió de l’Alcalde, reconeixent-li la seva feina. Cap referència
als fets que ocasionen la dimissió. Cap referència ni cap suport a
les noies assetjades per l’Alcalde.
Al cap de quasi dos mesos, intuïm que qui ostentarà el relleu a
l’alcaldia serà l’actual alcaldessa accidental, però sense més informació, ni apropament per part del govern abans d’un ple d’urgència per la seva investidura.
L’excepcionalitat de la situació comporta obligatòriament un
canvi d’hàbits en la nostra vida que, almenys de moment, impedirà la celebració de festes de gran format i per tant un estalvi important pel que fa als recursos econòmics, que són molt elevats,
i que ben segur es podran destinar a donar suport a moltíssimes
persones, autònoms, comerços,... necessitades.
Comptem amb la sensibilitat i capacitat del govern municipal en
la gestió de l’Ajuntament i de tots els seus recursos, tant humans
com econòmics, per donar resposta urgent a la crisi que vivim?
Per això tornem a oferir-nos per a tot el que calgui.

@unitatargentona
/unitatargentona
unitatargentona

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

@TxArgentona
609 945 932
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EL PSC PROMOU EL DIÀLEG ENTRE ELS GRUPS
DEL CONSISTORI PER ARRIBAR A UNA ENTESA
DE GOVERN
El grup socialista PSC, juntament amb la resta de grups de l’oposició, hem emplaçat la minoria que ara governa a establir un diàleg que permeti al poble dotar-se d’un govern fort i estable,
amb capacitat per abordar la governabilitat que exigeix la crisi
sanitària, econòmica i social a la qual ens veiem abocats.
En aquests moments resulta imprescindible un Pacte Local pel
Redreçament Social i Econòmic d’Argentona, amb la participació
de tots.

CAL LA UNITAT D’ACCIÓ, LA COORDINACIÓ I LA
COL·LABORACIÓ LLEIAL ENTRE LES FORCES POLÍTIQUES
És hora de millorar el funcionament dels serveis de l’administració municipal i dels seus organismes. Apostem per reforçar l’activitat econòmica: la indústria, els serveis, el comerç, la pagesia...
Proposem la creació d’un Fons Local per la Reconstrucció, per
no deixar ningú enrere i per donar una sortida sòlida i inclusiva a
la crisi. És el moment de fer reformes per fer efectiva la igualtat
d’oportunitats i reforçar les polítiques d’innovació.
Per això hem proposat una modificació substancial del pressupost del 2020 a fi d’integrar la reducció de taxes en període
d’inactivitat i un pla de xoc urgent que permeti a les famílies i
a empreses i treballadors la seva continuïtat, així com un pla
d’ajornament i fraccionament del pagament d’impostos, sense
interessos ni recàrrecs.
Caldrà destriar el que és important i urgent d’allò que és prescindible i prendre conjuntament les decisions sobre els programes
que s’hauran de suprimir per poder fer front a les noves necessitats que se’ns presenten, com són les creixents ajudes a famílies
i a entitats socials que treballen per pal·liar la crisi o a empreses
locals per no haver de tancar.
Ara, més que mai, cal la unitat d’acció, la coordinació i la col·laboració lleial entre les forces polítiques tant a nivell municipal com
amb la resta d’administracions. A Argentona, l’hem de traduir en
un Pacte Local pel Redreçament, signat per totes les forces i que
el puguin conèixer tots els vilatans.

argentona.socialistes.cat
@PSC_Argentona

LES PROPOSTES DE JXCAT ARGENTONA
PER FER FRONT ALS EFECTES DE LA
COVID-19
JUNTS PER CATALUNYA ARGENTONA VA PRESENTAR 4
MOCIONS AL PLE ORDINARI DE MAIG, TOTES ENFOCADES A
LLUITAR CONTRA ELS EFECTES DE LA COVID-19.
La primera moció fa referència al sector cultural. Entenent-lo com
un àmbit essencial de la nostra societat, vam proposar demanar
a la Generalitat un gran Pacte Nacional per la Cultura i, a l’Estat
espanyol, la rebaixa temporal de l’IVA cultural al 0% per afavorir
la supervivència del sector. També s’hi demana que l’Ajuntament
d’Argentona estigui coordinat amb el sector cultural argentoní.
En segon lloc, vam presentar una moció de l’ACM per demanar
a l’Estat espanyol la flexibilització de la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària. D’aquesta manera, els ens locals podríem disposar dels seus recursos econòmics amb més llibertat i així poder
afrontar la lluita contra els efectes de la COVID-19 amb més garanties.
La tercera moció era de reconeixement i agraïment al voluntariat
i als col·lectius professionals que lluiten contra la COVID, així com
de record i homenatge als convilatans i convilatanes víctimes del
virus. Aquesta moció, vam transformar-la en una Declaració Institucional que es va llegir a l’inici del Ple i que va anar seguida d’un
minut de silenci com a mostra de condol a les famílies que han
perdut els seus éssers estimats.
Vam presentar una quarta moció que implicava directament
l’Ajuntament, proposant diverses mesures per fomentar la promoció econòmica centrant-nos en aquells sectors més directament
afectats pel tancament pel confinament. Entre d’altres iniciatives,
demanàvem que es retornin les taxes per serveis que no s’han
pogut prestar, demanàvem que s’estudiés la legalitat de fer una
línia de subvencions per al comerç i hostaleria i demanàvem que
se sospesés una ampliació temporal d’ocupació de via pública a
les terrasses dels bars i cafeteries per facilitar el distanciament entre comensals.
Malauradament, però, aquesta proposta va tenir el vot en contra
del govern i, per tant, va quedar rebutjada. Al nostre entendre,
aquestes mesures són urgents i si no es duen a terme ràpidament
poden perdre la seva eficàcia. JxCat continuarem proposant mesures.
Junts per Catalunya Argentona

667182993

Junts per Catalunya Argentona

“A data de tancament d’aquesta edició el grup municipal del PP no ha fet arribar el seu article polític a la redacció del Cap de Creus”
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ACORDS DE PLE
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Acords de Ple
PLE ORDINARI DEL 3 DE FEBRER DE 2019

(El govern el forma Unitat – Argentona per la República)

Propostes i mocions

Resultat

Participació i Transparència
Presentació de la candidatura de l’Ajuntament d’Argentona a la IX Convocatòria del reconeixement
de “Ciutats amigues de la infància”

S’aprova per unanimitat

Mocions i interpel·lacions grups municipals
Moció del grup municipal Tots per Argentona, sobre la supressió dels programes de formació i
inserció

Desestimada per 10 vots en contra (Unitat i Junts x Cat) i
7 a favor (TxA, PSC i Fran Fragoso)

Moció del grup municipal Tots per Argentona, sobre la modificació de l’ordenança reguladora de la
tinença d’animals

S’aprova per unanimitat

PLE ORDINARI DEL 2 DE MARÇ
A l’inici de la sessió pren possessió de l’acta de regidor, Joan Martín Garachana (Tots per Argentona) en substitució de Maica Alcalde.

Propostes i mocions

Resultat

Alcaldia
Modificació de la composició d’alguns òrgans municipals per la renúncia de la Sra. Maica Alcalde

S’aprova per unanimitat

Recursos Econòmics
Aprovació del Compte General de l’exercici 2018

S’aprova per 8 vots a favor (Unitat), 6 vots en contra (TxA i
PSC) i 3 abstencions (Junts x Cat i Fran Fragoso)

Recursos Humans
Convalidació dels acords d’aquest Ple Municipal de data 18 de desembre de 2017 sobre la relació de
llocs de treball de l’ajuntament per a l’any 2018

S’aprova per 11 vots a favor (Unitat, Junts x Cat i Fran
Fragoso) i 6 abstencions (TxA i PSC)

Mocions i interpel·lacions grups municipals
Moció conjunta dels grups municipals Unitat- Argentona per la República, Socialista (PSC) – Candidatura de Progrés (CP) i Junts per Catalunya – Argentona, per tal que a la fira d’atraccions d’Argentona es reservi unes hores sense sorolls ni llums per facilitar la participació de nens, adolescents,
joves i adults amb trastorn de l’espectre autista
Moció del grup municipal Unitat per a la commemoració del dia internacional de les dones

S’aprova per unanimitat

S’aprova per unanimitat

Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, en suport de les dones d’Argentona en
motiu del dia internacional de les dones

S’aprova per unanimitat

Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, per al reconeixement oficial de l’Ajuntament d’Argentona a les jugadores del C.I.C. campiones d’Europa a Lovaina l’any 1959

S’aprova per unanimitat

Moció del grup municipal Junts per Catalunya – Argentona, referent a la restitució dels elements
patrimonials de Can Doro i Cal Guardià

S’aprova per 13 vots a favor (3 d’Unitat, TxA, PSC, Junts x
Cat i Fran Fragoso) i l’abstenció de 4 regidors de govern
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INFORMACIÓ D’INTERÈS

COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ARGENTONA

Gina Sabadell

Pere Espelt

Joan Maria Pasqual

Montse Cervantes

Quim Perejoan

Àngel Puig

Alcaldia. Regidora d’Administració General, Mitjans de
Comunicació, Noves tecnologies i
Recursos Econòmics.
sabadellsg@argentona.cat

Regidor de Medi Ambient,
Urbanisme, Espai Públic,
Mobilitat i Habitatge
espeltllp@argentona.cat

Regidor de Recursos Humans,
Serveis Socials, Gent Gran,
Salut, Benestar animal i
Cohesió
pascualmjm@argentona.cat

Regidora de Policia, Serveis
Públics i Festes
cervantescm@argentona.cat

Regidor d’Educació, Esports,
Participació i Transparència
perejoanhj@argentona.cat

Regidor de Cultura, Patrimoni,
Promoció Econòmica, Ocupació i Cooperació
puigba@argentona.cat

Pere Móra

Agnès Cabot

Montse Capdevila

Xavier Collet

Montse Matas

Joan Martín

Regidor d’Obres Públiques
morajp@argentona.cat

Regidora de Joventut, Igualtat,
Feminismes i LGTBI
cabotna@argentona.cat

Regidora a l’oposició
capdevilacm@argentona.cat

Regidor a l’oposició
colletdx@argentona.cat

Regidora a l’oposició
matasom@argentona.cat

Regidor a l’oposició
alcaldem@argentona.cat

Susana López

Josep Arenas

Bernat Calvo

Cristina Maynou

Fran Fragoso

Regidora a l’oposició
lopezrs@argentona.cat

Regidor a l’oposició
arenaspj@argentona.cat

Regidor a l’oposició
calvocb@argentona.cat

Regidora a l’oposició
maynoucc@argentona.cat

Regidor a l’oposició
fragosoej@argentona.cat

Dilluns a Divendres
Matí
Tarda

FARMÀCIES

Obertura
al públic

Dissabte
Tarda

Diumenge
Tarda

Tancat

Tancat

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

9.30 h a 13.30 h

17.00 h a 20.00 h

9.30 h a 13.30 h

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

9.00 h a 13.30 h

14.30 h a 20.30 h

9.00 h a 13.30 h

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

8.00 h a 20.30 h

Farmàcia Buxeda
Ctra. De Vilassar, 12 - Tel 93 756 16 85
Migdia
Guàrdies
(amb recepta)

30

Matí

Farmàcia Guillén
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Buxeda

9.00 h a 13.30 h

9.00 h a 14 h

17 h a 20.00 h

9.30 h a 13.30 h

Dilluns a Divendres

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

17 h a 20.30h

(si està de guàrdia)

17 h a 20.00h

(si està de guàrdia)

Dissabte

Migdia

Vespre

13.30 h a 17 h
(si està de guàrdia)

20 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)

10 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

10 h a 14.00 h

(si està de guàrdia)

11 h a 13.30 h

(si està de guàrdia)

Tancat
Tancat
Tancat
Tancat

Diumenge

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

13.30 h a 21.30 h
(si està de guàrdia)
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