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Temps difícils. Continuem vivint temps difícils. El Cap de Creus que teniu a les mans arrenca amb el sentit condol que va unir tota la corporació, el
passat octubre, davant dues morts sobtades: la del jove Eloi Serra Villa, i la
del regidor de govern, Pere Espelt i Lleonart. Una vida que tot just arrencava
i una altra que havia madurat en la lluita contra l’adversitat. Des d’aquestes
línies volem expressar tot el nostre escalf a les persones que els estimaven.
I en temps difícils cal reconèixer la tasca d’aquells que s’arremanguen
per ajudar els altres amb el que és més personal com és el temps i el propi
cos. És el cas de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Argentona
que, com a formació més veterana i en representació de les altres associacions del país, ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi, la màxima
distinció que atorga la Generalitat. Formats en donar resposta a situacions
d’emergència, van jugar un paper clau en un escenari que poc s’esperaven,
el confinament total de la població en pandèmia. Quan no es coneixia el
comportament del virus van fer arribar les mascaretes de les cosidores a
l’ABS i a l’Hospital. També van proveir d’aliments i medicaments a persones
que no es podien moure. Fins i tot van encarregar-se de fer arribar material
escolar a les cases. Enhorabona a tots ells, pel seu esforç i la seva entrega.
En aquest Cap de Creus també hi trobareu l’alegria del retorn als carrers
de gegants, diables i la comissió dels Tres Tombs. Els actes de la comissió
de reis i, després, la Festa Major d’Hivern han suposat reconquerir petites
parcel·les de normalitat que el virus ens havia pres.
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PUBLICITAT

REPICA, REPICA
Fes sentir la teva veu

EN MEMÒRIA

En record de l’Eloi i en Pere
Gina Sabadell, Alcaldessa d’Argentona
En nom de tota la Corporació

Dijous 21 i divendres 22 d’octubre, van ser dos
dies molt tràgics a Argentona, que no oblidarem
mai. Dijous 21 va morir l’Eloi Serra Villa, amb només vint-i-quatre anys, en un accident dramàtic
que va deixar tot el poble d’Argentona en xoc. És
molt difícil d’explicar en paraules el sentiment
d’impotència i la consternació que es respira per
tot el poble. Ha estat un cop molt dur per a totes
i tots. Volem enviar les condolences a la família
i als amics de l’Eloi, especialment a la Cristina,
en Sito i en Guillem. Volem dir-vos que lamentem profundament la seva pèrdua i que sempre
estarem al vostre costat pel que us faci falta. La
mort d’una persona tan jove i d’una manera tan
inesperada és molt difícil d’assimilar. És terriblement cruel i injusta. Estem molt agraïdes a tot
el poble d’Argentona i, especialment, a totes les
amigues i amics per les mostres d’afecte i amor
cap a l’Eloi. Per les meravelloses paraules que li
vau dedicar durant la cerimònia de comiat, i per
acompanyar en tot moment la família en aquests
moments tan dolorosos. L’Eloi era molt bona
persona i molt estimat per tothom.
Però divendres 22, quan encara estàvem colpits, ens esperava una altra tràgica notícia, la
mort, també de manera inesperada, d’en Pere
Espelt Lleonart. En Pere va començar la seva
etapa com a regidor de l’Ajuntament d’Argentona l’any 2019. Ell, igual que jo, ens estrenàvem
com a regidors i compartíem la il·lusió pel nou
repte. Llavors ens coneixíem poc, però diuen

que les adversitats uneixen les persones molt
més que els èxits. I creieu-me que en aquesta legislatura n’hem vist de tots colors. En Pere em
va ensenyar una cosa que ell ja sabia de sobres,
que la resiliència és la qualitat més poderosa de
l’ésser humà per afrontar l’adversitat i abordar
els desafiaments que la vida ens posa al davant.
En Pere d’això en sabia, perquè la vida no li havia
posat les coses fàcils, així i tot ell va saber sobreposar-se sempre. Mai va permetre que les seves
limitacions físiques el fessin quedar enrere. Prova d’això, va ser la seva decisió d’embarcar-se en
aquesta aventura política. En Pere mai va voler
que el compadíssim o que el tractéssim diferent
de qualsevol altra persona. La seva curiositat per
tot el que l’envoltava, i el seu compromís polític
el van fer una persona excepcionalment intel•ligent i culta. I, com deia abans, amb una capacitat de resiliència admirable. Crec que només ell
sabia el gran sacrifici que li va suposar l’exercici
del seu càrrec. Tanmateix, mai es va queixar de
la feina que tenia, treia les forces d’on podia per
tirar endavant. Tota la corporació municipal i
companyes i companys d’Unitat sentim profundament la pèrdua d’en Pere i volem expressar
el nostre condol i escalf a la família i amics en
aquests moments tan dolorosos. Volem agrair
a en Pere la dedicació en les funcions de regidor d’urbanisme, espai públic, habitatge i medi
ambient.
Eloi i Pere, no us oblidarem mai.

Comiat llegit en el ple extraordinari celebrat el 2 de novembre de 2021

5

PEL BROC GROS
Argentona a les xarxes

Vist a

#Argentona

TWITTER

instagram
capdecreus_argentona

facebook
@ajargentona

twitter
@radioargentona

INSTAGRAM

Vist a

Josep Rull i Andreu @joseprull

Ahir vaig anar a veure “El Gallardo Espanyol” a
la Sala d’#Argentona. @enpeyu, tot sol, emplena
l’escenari amb un gresol de registres extraordinari.
Teatre en essència. Però, més enllà, en Peyu fa un
teatre radicalment compromès. Amb la llibertat,
amb el país, amb la dignitat.
Pere Alzina @BeyondBCN

Un honor fer la xerrada inaugural de l’exposició
de fotos naturalistes del malaguanyat Sebastià
Riera, fill de la Seu però desenvolupant la seva
passió i professió a Osona. Biòleg, pedagog,
entusiasta...A Argentona.
Paquita Cruz @cruz_paquita

josep canalda @conasitges

Joana Puig Campanario @joanapuig97

Juliana Vidall @juli_vidal_

Montse Taberner Duran @tabernerduran

Sonia Manzanedo @soniamav

Aleix Roig @roigcam

Martí López Vila @martilovi

Club Esportiu Crazy Jumpers @cecrazyjumpers

Txell Bonet @TxellBonet

Cabines convertides en biblioteques d’intercanvi
de llibres a Argentona i Montgai
camii; @camiqdices

q agraida estic d q ens hagi tocat l’argentona a la
lliga pq estic enamoradissima duna dallà
BibliosMaresme @BibliosMaresme

A la #guiaderecursos “Fent i desfent aprèn
l’aprenent: oficis d’abans del Maresme” de
les #BibliosMaresme es parla de l’ofici de
bugadera i els safaretjos públics d’Argentona.
#SinguralitatsMaresme ja.cat/KTBEn
Pere Pascual PIC @perepascualpic

Per a mi les tardes de sant Esteve tenen olor a
cinema.A la Sala a Argentona, per festes era
obligada una gran producció:El Cid, Lawrence de
Arabia,55 dias en Pekín, Los Díez mandamientos,
Los Cañones de Navarone. Després de dinar,
l’anar al cinema completava la festa del dia.
Neus Pinart @npini

Al llibre ‘Argentona: records d’un home del poble,
d’en Jaume Arenas’ explica com va guanyar el seu
primer ral tocant les campanes el dia de Nadal:
ajudant en Pere Pinart, el campaner
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EN BREU
Coses de la Vila

EDUCACIÓ

Les escoles d’Argentona
iniciaran el proper curs el
projecte de Coeducació
La regidoria d’Igualtat, Feminismes i
LGTBI i els centres educatius del municipi, s’han compromès a impulsar
una Xarxa d’Escoles Coeducadores.
Així, a partir del curs vinent 2022-23,
tots els centres d’educació infantil,
primària i secundària del Municipi
encetaran la primera fase, del Programa de coeducació, perspectiva
de gènere i educació afectivosexual
al currículum, ofert des del departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, que inclou una formació
inicial als equips docents a nivell interdisciplinari, a més d’incorporar a
totes les activitats escolars i extraescolars els continguts programats que
ens ofereix el programa Coeduca’t.
La coeducació té com a objectiu
avançar cap a un model educatiu
inclusiu, que incorpori la igualtat de
gènere i la coeducació per contribuir
a la millora de la societat, on no tingui cabuda la discriminació per raó
de gènere, i que doni eines per desenvolupar unes relacions afectives i
sexuals respectuoses, i prevenir, així,
la violència masclista.
ECONOMIA I COMERÇ

Neix el segell ‘Mengem
Maresme’
La crisi pandèmica està generant
nous hàbits socials, de consum i mobilitat que es converteixen en una
oportunitat per valorar i protegir el
producte de proximitat i el territori.
Aquesta és la idea que ha mogut el
Consell Comarcal del Maresme ha
8
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crear el segell ‘Mengem Maresme’.
Sota aquesta nova marca s’hi apleguen un centenar de productors i
elaboradors de la comarca amb l’objectiu de treballar en xarxa i posar en
valor el consum i el producte de proximitat del Maresme.
Argentona té representants en
gairebé totes les categories que aplega el segell. Al grup de pa i dolços del
Maresme hi figura el Forn de pa Can
Moré; Al grup de vi, cerveses, vermut
i altres begudes, s’hi troba el Celler
Castañé; entre els productors de
carn, ous i derivats, hi ha Can Valls;
en el grup d’altres productes artesans
hi ha la Cuina de la Iaia - Marmitus
i les seves croquetes gourmet; Finalment, en l’apartat de productes
d’horta i fruita s’hi troben Can Bellatriu i Esquis Fruits de Can Pins.
El llistat sencer de tots els productors i elaboradors de la comarca
s’ha aplegat en un calendari que el
Consell Comarcal ha distribuït per
tots els municipis i que també es pot
descarregar en línia.

MOBILITAT

Arrenca el nou servei de bus
directe entre Argentona Cabrera de Mar i Barcelona
El dilluns 17 de gener es va posar en
marxa el nou servei de bus que connecta de forma directa els municipis
d’Argentona i Cabrera de Mar amb
Barcelona.
La nova línia compta amb sis expedicions d’anada i sis de tornada,
de tal forma que es donarà servei a
les hores punta del matí per anar a
Barcelona - amb sortides a les 06:30
i 8 hores - i de la tarda, per tornar a
Cabrera de Mar i Argentona. La línia
fa parada a Argentona (carrer Joan
XXIII, Av Puig i Cadafalch, carrer
Barcelona i carretera de Vilassar a
l’alçada de l’escola bressol El Bosquet), Cabrera i a la plaça Tetuan de
Barcelona.
El dia en què es va posar en marxa
el nou servei, l’alcaldessa d’Argento-

na, Gina Sabadell, i la regidora de
mobilitat Montse Cervantes, van
agafar el segon viatge per tal de comprovar, en persona, el funcionament
de la línia. El mateix autobús el van
agafar un total de tretze persones, la
majoria estudiants, tot i que també hi
havia usuaris que anaven de visita a
l’hospital. Les responsables municipals reconeixen que caldrà promocionar el servei per guanyar usuaris,
però es van mostrar molt satisfetes
d’haver aconseguit donar resposta
a una demanda de la ciutadania que
feia anys que s’arrossegava.

LA XIFRA

És el consum elèctric mitjà
per habitant a Argentona.
La dada es desprèn d’un
informe de la Diputació que
també revela que el 65,5% de
les avaries de l’enllumenat
es reparen en menys de
24 hores. A l’eficiència del
servei hi contribueix el fet
que el 91% dels quadres
d’enllumenat públic estan
telegestionats.

MITJANS

Ràdio Argentona es
trasllada a la Casa Gòtica
Ràdio Argentona ha canviat de seu.
La primera setmana de desembre
l’emissora municipal va deixar d’emetre des de les instal·lacions de l’antiga
fàbrica Velcro i es va traslladar a la
Casa Gòtica, a la plaça de l’Església.
L’emplaçament a la Casa Gòtica serà
provisional, ja que el govern d’Argentona té previst rehabilitar Ca l’Ametlla, edifici annex a la Casa Gòtica, i
ubicar-hi la ràdio de forma definitiva.
Aquestes obres estan contemplades
en el pressupost 2022, per tant, és previst que es realitzin l’any vinent.
A la Casa Gòtica els col·laboradors
de Ràdio Argentona fan programa des
de la sala d’exposicions, a la planta
baixa de l’edifici. Pel que fa a la redacció d’informatius, programes i Cap de
Creus, s’han situat a la primera planta
de l’edifici, al costat de l’arxiu històric
municipal.
Aquest no és l’únic trasllat que ha
viscut Ràdio Argentona. L’emissora
municipal es va ubicar inicialment a
la planta superior del Museu del Càntir. I, des del 20 de novembre de 1999,
ocupava 80 metres quadrats de l’antiga fàbrica Velcro, just a l’espai on hi
havia hagut el laboratori de l’empresa.
El trasllat del servei de Ràdio Argentona s’emmarca en el projecte
d’enderroc de part de l’antiga fàbrica
9
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Velcro. La previsió és que en el segon
trimestre de l’any vinent es dugui a
terme l’enderroc. Aquesta actuació
comporta el trasllat de serveis i entitats ubicades a l’edifici com ara la brigada municipal.
SUCCESSOS

Els Mossos desmantellen
una plantació de marihuana
a Can Baladia
Agents dels Mossos d’Esquadra de
la comissaria de Mataró van detenir
el passat 10 de novembre vuit persones, d’entre 25 i 64 anys, de nacionalitat espanyola i albanesa, com a
presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de
fluid elèctric.
Les detencions són resultat d’una
investigació oberta a principis de setembre després de rebre queixes per
la forta olor de marihuana que sortia
d’una casa a Argentona. Els agents
de la Unitat d’Investigació de la co-

missaria de Mataró van comprovar
que l’edifici, que es trobava a prop
d’un centre de rehabilitació del municipi, era considerat un Bé Cultural
d’Interès Local.
En la fase d’investigació, la companyia elèctrica va detectar que a
l’interior d’aquesta casa es feia un
consum fraudulent. El 10 de novembre es va iniciar un dispositiu on van
intervenir 85 efectius entre agents de
la comissaria de Mataró, l’Àrea de la
Brigada Mòbil, la Unitat de Mitjans
Aeris i el Grup especial d’intervenció.
Durant l’escorcoll es van detenir
vuit persones que es trobaven a l’interior i es van localitzar 1.000 plantes de marihuana en avançat estat
de creixement i 67 kg de cabdells de
marihuana. Els tècnics de la companyia elèctrica van desconnectar els
comptadors i van restablir la normalitat en el subministrament elèctric.
Els vuit detinguts van passar ahir
a disposició judicial davant del Jutjat
d’Instrucció de Mataró. El jutge va
decretar la seva llibertat amb càrrecs
i mesures cautelars per a dos d’ells.

ECONOMIA

El pressupost municipal del
2022 supera els 18 milions
d’euros
Argentona comptarà aquest 2022
amb un pressupost de 18.073.068
€. El govern d’Unitat va aprovar els
comptes el passat novembre gràcies
al suport del regidor Fran Fragoso.
Els comptes contemplen, per primer
cop, la integració del Museu del Càntir, que s’incorpora com un servei
municipal més, després de l’extinció
del patronat. Aquest canvi, que persegueix una millor gestió administrativa del servei i l’optimització dels
recursos municipals, té un efecte directe en l’increment del pressupost,
d’un 13,6%.
A banda del pressupost, el consistori també va aprovar, per segon any
consecutiu, la congelació d’impostos, taxes i preus públics municipals
d’acord amb el context de crisi econòmica causat per la pandèmia.

MOSSOS

10

Els comptes preveuen una caiguda dels ingressos arran de la supressió de l’impost sobre plusvàlues i l’IBI
de l’autopista. La davallada també té
en compte la tendència a la baixa de
l’impost sobre construccions, instal·
lacions i obres. L’apartat d’ingressos
augmenta arran de la incorporació
dels ingressos del Museu del Càntir,
i de projectes com la urbanització de
Can Raimí i Can Cabot. També es
preveu una major dotació provinent
de la Llei de pressupostos generals
de l’Estat i subvencions com les de
Treball als Barris o del Pla Educatiu
d’Entorn.
Pel que fa a l’apartat de despeses, el
capítol de personal creix un 10% arran
dels canvis a la Llei de pressupostos de
l’Estat, així com per la subrogació del
personal del Museu, i la contractació
de personal temporal. Les despeses
també es veuen incrementades pels
contractes de neteja viària i recollida
de residus i de jardineria.
Pel que fa a les subvencions, s’incrementen les aportacions al Club de
futbol amb motiu del seu centenari,
a les escoles Bernat de Riudemeia
i Les Fonts, així com la subvenció
al programa Argentona Impuls en
20.000€, o en 25.000€ les prestacions individuals.
Finalment, les inversions preveuen una llarga de projectes que eleven aquest capítol fins als 3,7 milions,
procedents en bona part de crèdit,
subvencions i contribucions espe-

cials. L’àmbit urbanístic concentra
algunes de les partides més importants, com les inversions en reposició
d’infraestructures de vies públiques
(220 mil €), el projecte de la futura
biblioteca (290 mil €), el nou equipament juvenil (276.000 €), que se
sumen als 168.553,00 € provinents
dels pressupostos participatius, la
millora urbanística de Madà (507 mil
€), la primera fase de remodelació de
la Velcro (554 mil €), el projecte d’urbanització de Can Raimí i Can Cabot
(268 mil €), el magatzem de la brigada
municipal (350 mil €), l’adequació de
ca l’Ametlla (246 mil €), la coberta del
pati de l’escola Argentona (48 mil €) o
la instal·lació de lectors de matrícula
(162 mil €), punts de càrrega elèctrica
de vehicles (18 mil €) o un equip de videoacta (25 mil €), entre d’altres.

POLÍTICA

Relleus al govern d’Unitat
El govern d’Unitat ha hagut d’afrontar dos relleus en dos mesos de diferència. La sobtada mort del regidor
Pere Espelt va comportar l’entrada al
govern de la regidora Anna Sánchez,
que ha assumit les regidories de Promoció Econòmica i Gent Gran.
Poques setmanes després, en el
ple de gener, la regidora Agnès Cabot, responsable de Joventut i Igualtat, Feminismes i LGTBI, feia efectiva la renúncia a l’acta de regidora per
motius laborals. La vacant que deixa
Cabot es resoldrà en el ple de febrer
amb l’entrada al govern municipal
Laura Gállego Marfà.
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Protecció Civil d’Argentona,
Creu de Sant Jordi
El 13 de desembre, el president de la Generalitat va lliurar el guardó a l’entitat
argentonina pels mèrits prestats en el pla cívic, en situacions de risc i d’emergència.

L’ANY 1997 ES regulava per llei la

participació ciutadana a les tasques
de protecció civil a través de les associacions. Tres anys després, el 2000,
un grup d’argentonins, alguns d’ells
membres de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) i bombers voluntaris, decidien crear l’associació de
Protecció Civil d’Argentona, per tal
de poder col·laborar amb els cossos
de seguretat en casos d’emergència.
‘Fins llavors només podíem actuar
en l’entorn rural’, explica Joan Molina, membre fundador i actual cap de
Protecció Civil.
Des d’aquell moment, l’entitat
va assumir un paper molt destacat
en el suport a Policia Local, Mossos
d’Esquadra i ADF en incendis, inundacions i episodis de fortes ventades.
Però va ser amb l’esclat de la pandèmia quan els seus integrants van viure
l’emergència més difícil que els ha tocat afrontar. Durant el primer confinament, Protecció Civil d’Argentona
va assumir tasques d’informació a la
població i transport de material escolar i sanitari. Joan Molina, recorda la
incertesa del moment: “Quan ningú
sabia exactament què feia el virus,
nosaltres portàvem mascaretes de les
cosidores als hospitals i també fèiem
arribar els portàtils de les escoles als
nens que no en tenien. Ens va tocar
fer-nos càrrec de serveis que ningú
volia fer”. En aquest sentit, la pandèmia els va obligar a reconduir la seva
activitat cap a un terreny més social.
“Ha estat un gran aprenentatge per a
12

tothom. La pandèmia també ha estat
una situació d’emergència i Protecció
Civil d’Argentona hi ha donat resposta de forma activa”.
Aquesta implicació en garantir el
benestar i la seguretat de les persones
és el que els ha valgut la Creu de Sant
Jordi. “Sens dubte és una alegria i un
orgull rebre un premi de tanta categoria. Sobretot és un reconeixement
a la nostra tasca, de vegades una mica
silenciosa i amb poca visibilitat. Però
volem destacar que, tot i que l’han
concedit a Argentona, aquest premi és per a totes les associacions de
voluntaris de Catalunya que dia a
dia dediquen el seu temps i esforç
en una tasca pel bé del país”, afirma
Guillem Torrent, un dels membres de
l’entitat i afegeix, “De vegades costa
una mica. Nosaltres la fem de forma
desinteressada, sense rebre res a canvi ni esperar res. Així i tot, sempre és
d’agrair que algú reconegui la teva
tasca i t’encoratgi a seguir endavant”.

En l’actualitat, l’associació argentonina la formen 5 voluntaris, tots formats a l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya. “La gent hi dedica el
temps que pot. Hem tingut companys
que no ho han pogut compaginar amb
la feina o d’altres que han anat a viure
fora. Sempre va entrant i sortint gent
nova”, expliquen.
Tot i que actualment, el cos està
format gairebé tot per homes, també
hi ha una jove que hi participa. Ella és
la Marina Mosquera, 24 anys i confessa que sempre ha volgut treballar en
l’àmbit de la seguretat i les emergències. Anima a altres dones fer-se voluntàries de Protecció Civil i afirma
que la condició física no és indispensable, ja que hi ha moltes tasques a
dur a terme durant una emergència.
“De vegades cal fer acompanyament,
explicar a les persones per on han de
passar o controlar accessos”.
L’Associació d’Argentona depèn
del Departament d’Interior i de l’alcaldia de cada municipi. De fet, es
financen amb una aportació municipal anual que els permet tenir equips
de protecció. També es formen contínuament per poder treballar, sigui
en primers auxilis o, per exemple, en
comunicacions per ràdio. De fet, la
seva feina no s’atura. La seva darrera
actuació va ser en un petit incendi a la
riera. Quan hi van arribar ja hi havia
els bombers. Van col·laborar a tallar
el carrer i acompanyar els bombers a
un hidrant proper per poder carregar
el dipòsit.
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A FONS

RETROBAR
ELS
CARRERS
PER
FESTES
Fotografies — Ferran Egea

El retorn de les activitats itinerants — La Trobada de Bestiari, els
Tres Tombs o la Cercavila de Gegants
han tornat a delitar especialment els
més menuts. Una febre necessària
perquè, tal com diu el nou president
de la Colla de Gegants i Grallers d’Argentona, Marcel Pedragosa, “els infants són el futur de les entitats”. Per
relleu generacional, els Banyetes,
que han sortit a cremar sota l’atenta
mirada i el pitet de la Júlia Morros, al
capdavant d’una entitat que aquest
Carnestoltes celebra els 30 anys. Just
la meitat de la Comissió de Sant Antoni Abat d’Argentona, que ha bufat
60 espelmes entre les tres passades
de cavalls, carros i traginers.
En mig de tota aquesta gatzara,
el públic de La Sala s’ha cargolat de
riure amb en Peyu i s’ha endinsat
en la ruta poètica-literària traçada
pels Amics de la Poesia i el Centre
d’Estudis Argentonins. De camí cap
a l’espectacle acrobàtic dels Crazy
Jumpers, han fet parada al teatre familiar de Xarxa, a la fira d’artesania,
a les sardanes o les exposicions. Això
sí, la complicada convivència amb les
mesures sanitàries ha fet ressonar el
buit del Garrivern.
En aquesta època pandèmica de
restriccions, pèrdues i consols, ha
quedat palès que les entitats s’han
proposat d’encomanar la fal·lera participativa com a antídot perquè mai
no defalleixi la cultura popular.
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Torna la màgia als carrers — Els
Reis d’Orient van ser els protagonistes de la nit més màgica de l’any.
Durant la cavalcada de Reis i per
tal d’evitar aglomeracions, Ses Majestats van desfilar sense llençar
caramels, i el públic, també amb
mascareta, va repartir-se en grups
bombolla. Res d’això va impedir que
les cares dels infants, il·luminades
pels fanalets, tornessin a enlluernar-se amb aquella barreja d’il·lusió,
impaciència i emoció. Dies abans, ja
els havia arribat el primer regal en
forma d’espectacle de fantasia a La
Sala, el qual donava la benvinguda
a l’acte de recollida de cartes que els
Missatgers Reials farien arribar als
Reis.

3

1

2

4

5

1. La Polseguera,
protagonista de la
Trobada de Bestiari.
2. El Rei Gaspar.
3,4. La cercavila
de Gegants és un
imprescindible en
qualsevol festa.
5. Espectacle per
rebre els Missatgers
Reials. 6. Les
piruetes dels Crazy
Jumpers 7. La il·lusió
dels més petits la nit
més màgica de l’any.
Pàgina anterior. Els
tradicional 3 Tombs
enguany celebraven
el 60è aniversari.

7

6
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PUBLICITAT

Tribuna política P1
CARTA DE L’ALCALDESSA

Gina Sabadell

A Argentona estem d’enhorabona
Protecció Civil rep la Creu de Sant Jordi i entra
en funcionament la línia d’autobús directa a
Barcelona que tant reclamàvem

Alcaldessa d’Argentona

er fi a Argentona tindrem l’autobús directe a Barcelona que fa anys que reclamàvem. Després de moltes reunions infructuoses amb la Generalitat, vam
adonar-nos que havíem de canviar d’estratègia i unir esforços amb un altre
municipi que tingués el mateix dèficit en el transport públic que nosaltres.
Ens vam posar d’acord amb l’ajuntament de Cabrera de Mar i no ens vam
rendir fins que vam aconseguir aquesta nova línia que, de moment, farà 6 viatges d’anada i 6 de tornada de dilluns a divendres. Aquest autobús no només
millorarà la qualitat de vida dels argentonins que treballen o estudien a Barcelona sinó que també és un pas imprescindible per incentivar l’ús del transport
públic, reduir la contaminació atmosfèrica i combatre el canvi climàtic.
Aquesta gran gesta també és fruit de la reivindicació ciutadana que, mitjançant la recollida de signatures, ens va permetre demostrar que aquesta
era una necessitat real de la ciutadania d’Argentona. Això ens demostra que
la clau de l’èxit sovint està en unir esforços per assolir entre totes i tots allò que
és just i afavoreix el bé col•lectiu.
I aquesta idea em porta a la segona gran notícia d’aquest any. La Generalitat ha concedit la creu de Sant Jordi, la més alta condecoració que atorga
el govern català, a l’Associació de voluntaris de protecció civil d’Argentona
en reconeixement de la seva tasca altruista de servei a la ciutadania, especialment en situacions de risc i d’emergència, com les que hem viscut amb la
pandèmia. Una distinció als voluntaris d’Argentona pel fet de ser la primera
associació de protecció civil que es va registrar a Catalunya; i és, per tant,
un homenatge a tot el voluntariat de protecció civil de Catalunya. El nostre
agraïment i reconeixement per la gran tasca que realitzeu cada dia i, sobretot,
pel vostre suport en els pitjors moments de la pandèmia.
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P2

P3
TOTS PER ARGENTONA

PSC

JUNTS X CATALUNYA

La llengua no es toca

En un tres i no res, adéu 2021

Inversions en paper mullat

Cal un referèndum per la Velcro

Treballarem per contribuir a fer de la
llengua catalana un element integrador

Aquest any esperem inversions
planificades, consensuades i realitzades

La Velcro: cal un pla funcional per
acostar posicions

L’enderroc és una opció que no genera
consens entre els grups municipals

Els darrers dies hem vist un nou atac a l’escola catalana.
El TSJC, avalat pel Tribunal Suprem, ha dictat l’aplicació de mesures cautelars a una escola de Canet de Mar i
l’obliga a impartir el 25% de les classes en castellà.
Pere Mayans, historiador de la Llengua, veí de Mataró, autor del llibre Cròniques negres del català a l’escola
(Edicions del 1979) declarava a Nació Digital que «L’episodi de Canet de Mar sí que pot significar una inflexió
perquè rearma els contraris i afebleix els qui defensen
l’escola en català». En el llibre analitza xocs recents per
la llengua a les aules: “L’ataquen perquè és l’únic àmbit
on predomina”.
Toni Soler, en el seu article dominical a l’ARA del 12
de desembre, ho diu clarament, es tracta d’ “un objectiu
d’estat: promoure el conflicte civil a Catalunya. Perquè
Espanya –aquest cop– no vol tornar-se a embrutar les
mans com l’1 d’octubre; li és més pràctic fer servir els seus
peons de dins, i les seves palanques de poder de fora, per
imposar la idea que els oprimits som els opressors(...)”.
Això ja ho pronosticava l’Aznar: “Antes se romperá
Cataluña”, o més barroerament el diputat Cañas: “ Os
montaremos un Ulster que os vais a cagar.”
Davant de tot això, des d’Unitat- Argentona per la
República, treballarem per ser un sol poble: pel benestar
de tothom i per contribuir a fer de la llengua catalana un
element integrador; col•laborant amb la comunitat educativa, reforçant el paper dels Consells Escolars de cada
escola i de l’Institut, així com amb les entitats culturals
d’Argentona i potenciant la Biblioteca com un centre irradiador de cultura, i al mateix temps portant al carrer
la cultura popular, la literatura i la música. Sense oblidar
que el futur de la llengua passa per posar a l’abast de tothom les noves eines d’informació i comunicació.
Ara i sempre, l’escola en català.

Podríem fer servir la frase de “sense pena ni glòria...”
però no és cert perquè de penes n’hi ha hagut bastants.
Ens han deixat argentonins de forma inesperada o traumàtica, també la COVID ha continuat emportant-se
convilatans i convilatanes, mentre encara no ens deixa
superar el ralentí que ens va portar al 2020. Són algunes
de les realitats més dures que hem hagut d’assumir.
De glòries, en canvi, no hem tingut la sort de tenir-ne massa. Si el pronòstic pressupostari que es feia
a inicis del 2021, amb el suport de PSC i FF ens feia ser
optimistes pensant que veuríem un gir en l’acció de govern, finalment no ha estat així. Seguim amb infinitats
de contractacions de serveis sense fer, per entrebancs o
per deixadesa amb els tràmits. Seguim amb les voreres i
els carrers sense arranjaments ni accessibilitat. Seguim
veient com els equipaments de la nostra vila es van deteriorant per manca de manteniment...
I amb tot això, el govern ens presenta l’enderroc d’un
dels edificis que fins ara encara acull entitats, magatzem,
ràdio... i, sobretot, la possibilitat de ser allò que creiem
el poble més necessita: un equipament cultural per a les
entitats. Quan el poble no acaba de tenir cap de les inversions pressupostades des de fa més de 2 mandats (8
anys), ara es projecta l’enderroc d’un equipament que
en el seu moment l’Ajuntament va adquirir per 128 milions de pessetes del 1995. Llavors, en ell s’hi veia la gran
oportunitat que podia ser. Ara ja no la veiem?
Esperem que el 2022 ens porti més sort! Per tenir unes
inversions planificades, consensuades i realitzades. Perquè l’energia del govern es dediqui a embellir la nostra
vila: carrers, voreres, jardins, parcs, equipaments municipals. I que a nivell personal i familiar pugueu gaudir
de bona salut i benestar. Us desitgem molt millor 2022
a tots i totes.

L’any promet grans inversions, segons el pressupost 2022.
• Per començar, hi ha fins a 605.000 € per a reparació
de vies públiques i obres d’accessibilitat, que tanta falta
fan. Esperem que no es quedin amb un brindis al sol, com
en els anys 20 i 21.
• La rehabilitació de la Velcro seria una gran operació,
si s’hagués fet el pla funcional d’usos, fases i finançament
que reclamàvem. Proposem convertir la Velcro en equipament cívic i espai per a entitats i, alhora, en motor econòmic local. Amb un mercat municipal i un supermercat
privat i un model mixt de finançament. Per evitar polèmiques estèrils, cal acostar posicions.
• La Biblioteca continua essent una aspiració -i una
obligació legal- incomplerta. Se’n preveu el projecte
(290.000 €) i no es consignen imports per la continuïtat
de l’obra. Cuán largo me lo fiáis!
• Diu que finalitzarà la rehabilitació de la Casa Puig
(160.000l €). Hauria de convertir-se en museu de la història local com venim reclamant.
• Hi ha previstes obres de reurbanització en la xarxa
d’abastament d’aigua i carrers a Madà (508.000 €). Vist
el ritme de les obres al carrer Josep Soler, que van anunciar que començaven el juliol -quasi haurien d’estar acabades-, serà difícil veure finalitzar les obres a Madà el 2022.
• A Can Cabot-Can Raimí, només s’hi han previst 268.
ooo € pel projecte d’urbanització (a pagar pels veïns),
però no s’hi han consignat més inversions per als anys
següents 23, 24 i 25, per a la recepció de les urbanitzacions
i la seva integració urbana.
Molt s’haurà d’afanyar el govern per dur a terme les inversions que promet, tenint en compte que el grau d’execució d’inversions ha estat inferior al 20%, demostrant
que necessiten 5 anys per fer les pressupostades un any.
Una dinàmica que els hem de fer canviar.

Poques vegades els argentonins i argentonines han tingut la possibilitat d’una votació referendària per decidir
sobre un tema de transcendència municipal. Quan es va
tirar a terra Cal Guardià, amb tot el conflicte i resposta
social que s’havia generat, no es va comptar en absolut
amb l’opinió de la ciutadania, malgrat la gravetat dels fets
i la importància de l’operació urbanística que hi anava associada. Si bé es va convocar la ciutadania a triar com
volien renovar La Sala, amb el temps s’ha vist que potser
hauria calgut més informació sobre els costos i la complexitat de la rehabilitació abans d’executar l’opció escollida.
Avui ens tornem a trobar davant d’una situació complexa: es tira a terra La Velcro per fer-hi un aparcament
provisional? O mantenim l’edifici, en replantegem els
usos, el rehabilitem, i aprofitem la planta semisoterrada
que ja hi ha per adaptar-la com a aparcament? Una decisió tan important exigeix molta transparència d’informació, participació, obertura de mires, generositat i propostes de tècnics independents que aclareixin al poble
d’Argentona quina podria ser la solució més adequada.
Fins avui, atès que tirar La Velcro a terra és una opció que no genera consens entre els grups municipals,
i havent-hi alternatives a sobre la taula, des de JxCat
Argentona considerem que cal donar veu al poble d’Argentona mitjançant una consulta popular referendària
d’acord amb allò que disposen els articles 36 i 37 de la
Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per
via de referèndum.
Necessitem un terç dels regidors del Ple per poder endegar la iniciativa, però també el consens de la majoria
absoluta de regidors per poder-la tirar endavant. Confiem que els grups se sumaran a la proposta per aconseguir que el poble d’Argentona tingui l’última paraula
sobre La Velcro.
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P4

P5
Regidors: Unitat (U): 8 | TxA: 4 | PSC: 2 | JxC: 2 | Fran Fragoso (FF): 1
ACORDS DEL PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 18 D’OCTUBRE

PROPOSTES I MOCIONS
Alcaldia

Aprovació inicial de la dissolució de l’organisme autònom del Patronat Municipal del Museu del Càntir d’Argentona, als efectes
d’assumir-ne la gestió directament pel propi Ajuntament

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL 13 DE DESEMBRE
SÍ

NO

ABSTENCIÓ

10: U, PSC

-

7: TxA, JxC, FF

PROPOSTES I MOCIONS

Acte de comiat del regidor Pere Espelt Lleonart

Alcaldia

Recursos Econòmics

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

Aprovació del pla normatiu de l’Ajuntament d’Argentona per l’exercici 2022. Modificació del reglament orgànic municipal i
aprovació del reglament del Consell del Museu del Càntir d’Argentona

17: Unanimitat

-

-

Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament d’Argentona 2021-2023

17: Unanimitat

-

-

Modificació de l’ordenança núm. 1 reguladora de l’impost de Béns Immobles

17: Unanimitat

-

-

Expedient per deixar sense efecte parcialment la modificació de crèdits núm. 9/2021

11: U, PSC, FF

-

6: TxA, JxC

15: U, TxA, PSC, FF

-

2: JxC

Urbanisme

Adhesió al nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Argentona i el Consell Comarcal del Maresme per al suport tècnic en
inspeccions sanitàries d’inici control d’activitats alimentàries

Mocions i interpel·lacions

Moció del grup municipal Unitat, en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l’impost
de la plusvàlua municipal

9: U, FF

-

8: TxA, PSC, JxC

Recursos Econòmics

2n Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a factures de l’exercici 2020 i anteriors

9: U, FF

-

8: TxA, PSC, JxC

Baixa definitiva d’obligacions i manaments de pagament per prescripció del Museu del Càntir

15: U, PSC, JxC, FF

-

4: TxA

Urbanisme

Aprovació del projecte modificat de les subfases 2.1 i 2.4 de la rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch i modificació del contracte
d’obres

15: U, TxA, PSC, FF

-

2: JxC

Mocions i Interpel·lacions

Moció del grup municipal Junts per Catalunya, Argentona, relativa a l’adhesió de l’Ajuntament d’Argentona al Pacte d’AlcaldiesEuropa pel clima i l’energia

17: Unanimitat

-

-

SÍ

NO

ABSTENCIÓ

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL 17 DE GENER
PROPOSTES I MOCIONS

es retira

ABSTENCIÓ

Modificació de la Relació de Llocs de Treball exercici 2021

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL ORDINARI 8 DE NOVEMBRE
PROPOSTES I MOCIONS

NO

Recursos Humans

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 2 DE NOVEMBRE
Alcaldia

SÍ

Recursos Humans

Modificació de l’acord relatiu al règim de dedicació dels membres de la Corporació: determinació del règim de dedicació exclusiva i
parcial, per l’exercici del seu càrrec i la resta de drets econòmics.

17: Unanimitat

-

X: P, P

Serveis

Modificació contracte de serveis de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Argentona i del Museu del Càntir

17: Unanimitat

-

-

Delegació acte de tràmit relatiu al requeriment de documentació prèvia al licitador proposat com a adjudicatari per la mesa
de contractació del contracte per la prestació dels serveis de neteja viària i recollida i transport de residus urbans del municipi
d’Argentona

17: Unanimitat

-

-

Educació

Renovació dels membres del Consell Municipal d’Infància de l’Ajuntament d’Argentona curs 2021-2022

17: Unanimitat

-

-

Igualtat

Aprovació III Pla de Justícia de Gènere 2022-2025

15: U, TxA, PSC, FF

-

2: JxC

Renúncia

Renúncia de la regidora del grup municipal Unitat, Argentona per la República, Agnès Cabot Navarro

Segueix el Plens Municipals a Ràdio Argentona
18.30 h

Cada primer dilluns de cada mes

104.6 FM

REGIDORES I REGIDORS ARGENTONA

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTES A: argentona.cat/corporacio

GINA
SABADELL
UNITAT

JOAN MARIA
PASQUAL
UNITAT

MONTSE
CERVANTES
UNITAT

QUIM
PEREJOAN
UNITAT

ÀNGEL
PUIG
UNITAT

PERE
MÓRA
UNITAT

AGNÉS
CABOT
UNITAT

ANNA
SÁNCHEZ
UNITAT

MONTSE
CAPDEVILA
TxA

XAVIER
COLLET
TxA

MONTSE
MATAS
TxA

JOAN
MARTÍN
TxA

SUSANA
LÓPEZ
PSC

JOSEP
ARENAS
PSC

BERNAT
CALVO
JxC

CRISTINA
MAYNOU
JxC

Alcaldessa, Administració
General, Serveis Econòmics
i Mitjans de Comunicació

1r tinent d’a., RRHH, Serveis
Socials, Salut, Medi Ambient
Benestar Animal i Cohesió

2a tinenta d’alcaldia,
Mobilitat, Policia, Serveis
i Espai Públic i Festes

3r tinent d’alcaldia,
Educació, Esports,
Participació i Transparència

4t tinent d’a., Urbanisme,
Cultura, Patrimoni,
Ocupació i Cooperació

5è tinent d’alcaldia,
Obres Públiques i
Habitatge

FRAN
FRAGOSO
FRAN
FRAGOSO

Joventut, Igualtat,
Feminismes i LGTBI

Promoció Econòmica,
Gent Gran

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició

Oposició
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L’ESPITLLERA
Centre d’Estudis Argentonins

50 ANYS DE
L’ASSEMBLEA
DE CATALUNYA

Molts dels punts que reivindicava
l’Assemblea s’han assolit, però la
lluita continua i encara avui hem
de mobilitzar-nos

MARGARIDA COLOMER I ROVIRA

E

*
Margarida
Colomer és
historiadora

24

l dia 7 de novembre passat va fer mig
segle de la creació de l’Assemblea de
Catalunya, la gran plataforma unitària
de l’antifranquisme. L’Assemblea es
va crear el 1971, la seva comissió permanent celebrà una trentena de reunions fins el
1977, any en què hi va haver les primeres eleccions democràtiques.
En aquell temps, la situació social i política no
era com l’actual: el règim franquista mantenia la
repressió sobre qualsevol discrepància política i
prohibia tota concessió al reconeixement de la
identitat cultural de Catalunya. No estaven reconeguts el dret d’associació, el de reunió, el de
manifestació, el de sindicació, el de vaga i tampoc el de la llibertat d’opinió a la premsa escrita
i als mitjans audiovisuals. Totes les associacions
polítiques i sindicals actuaven en plena clandestinitat, fins i tot associacions culturals com Òmnium havien rebut represàlies en la defensa de la
llengua pròpia.
La Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, integrada per Moviment
Socialista de Catalunya, el Front Nacional, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Socialista Unificat de Catalunya i Unió Democràtica
de Catalunya. Aquesta comissió perseguia reunir
un nombre important de persones i entitats que
volguessin subscriure un manifest per conduir el
país a una amnistia pels presos polítics, la implementació d’un sistema democràtic, a més d’un
reconeixement de la identitat política de Catalunya. Tot això amb la col·laboració, possible, d’altres forces democràtiques de la resta de l’Estat.
La preparació va consistir a organitzar reunions
en moltes poblacions de capital de comarques
per arribar a un consens. Després d’una convocatòria fallida a la parròquia de Crist Rei, arribà

la del 7 de novembre a l’església de Sant Agustí,
al barri del Raval de Barcelona. Unes tres-centes
persones vingudes des de molts indrets de Catalunya s’hi van reunir.
Després de diversos parlaments es va aprovar
un manifest amb els quatre punts bàsics que es
proposaven:
1 — Amnistia general per a tots els presos i exiliats polítics.
2 — Exercici de les llibertats democràtiques fonamentals: llibertat de reunió, d’expressió,
d’associació –inclosa la sindical-, de manifestació i dret de vaga que garantissin l’accés
efectiu del poble al poder econòmic i polític.
3 — El restabliment provisional de les institucions i dels principis configurats a l’Estatut
de 1932, com l’expressió concreta del dret a
l’autodeterminació.
4 — La coordinació de tots els pobles peninsulars
en la lluita democràtica.
Es van fer una sèrie de reunions a fi d’anar
treballant aquest programa a totes les poblacions de Catalunya. A Argentona en particular no

hi va haver cap nucli organitzatiu propi, però sí
que algunes persones que hi vivien i que estaven
vinculades organitzativament a Mataró van participar en la creació de l’Assemblea Democràtica
de Mataró el dia 18 de juliol de 1973. Foren Mercè Boixet que va assistir a la Parròquia de Sant
Agustí (7-11-1971), en Jesús Nieto i Jaume Duran
que van participar en la trobada de l’ermita de
Sant Miquel de Mata (18-7-1973)
L’acte de constitució de l’Assemblea a Mataró fou llarg, durà unes dues hores. Segons Josep
Puig i Pla i Manuel Cusachs i Corredó en la publicació de l’Assemblea Democràtica de Mataró
(1973-1977) ens diuen que hi assistiren unes setanta persones.
Una vegada creada l’Assemblea es van organitzar els seus òrgans estables per tirar endavant
un treball integrador per a tots els grups que s’hi
anaven adherint i mirar d’eixamplar tot el ventall possible a fi de tirar endavant accions fins
a arribar a aglutinar tot el que fou el moviment
antifranquista a la ciutat de Mataró amb el màxim consens. Hi va haver manifestacions i actes
multitudinaris que van tenir un ressò internacional. En alguns d’aquests actes, no hi va faltar la

Ermita de Sant
Miquel de Mata,
Mataró. Adhesiu
a favor de l’autodeterminació

repressió de l’Estat com a resposta, amb un bon
grapat de gent a la presó.
Han passat cinquanta anys, molts dels punts
concrets que reivindicava l’Assemblea s’han assolit, altres necessiten encara una lluita continuada per assemblar-se a altres països europeus.
El dret a l’autodeterminació, com ja s’ha exercit
a Escòcia i al Quebec, encara queda pendent.
Una majoria de població del nostre país hi està
treballant en diferents organitzacions polítiques,
culturals i cíviques. De moment les accions que
han liderat aquestes entitats han generat molta
repressió per part dels poders de l’Estat espanyol, amb presos i exiliats.
La lluita continua i encara avui hem de mobilitzar-nos per aconseguir una normalitat en
la nostra llengua a les escoles catalanes, una llibertat d’expressió i el dret de l’autodeterminació
que tant es va demanar el 1971.
El seu assoliment ben segur que requereix
una actuació unitària i solidària d’una gran majoria de persones, com ho fou l’Assemblea de Catalunya. La memòria dels fets passats és bona per
recordar i també ens ha de fer reflexionar sobre
el nostre present.
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Informació i serveis d’interès
Serveis Municipals
ARXIU MUNICIPAL
Plaça de l’Església, 4
673 28 72 09

PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ
Plaça de l’Església, 1
93 797 01 59
Informació i acollida: DT i DV: de 7 a 20.30 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
JOAN FONTCUBERTA I GEL
Carrer Gran, 3
DL-DV: de 10 a 13 h i de 16 a 20 h

OFICINA DEL BARRI DEL CROS
Plaça Blas Infante, local 17
93 741 26 42

JUTJAT DE PAU
Carrer Gran, 61
93 797 17 03
DL-DV de 9 a 14.40 h
Entrevistes amb el jutge: DM i DJ d’11 a 13.30 h

DEIXALLERIA
Carrer Can Carmany, s/n.
Polígon. Ind. Nord
93 756 14 48
DL-DV: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
DS: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
DG: de 10 a 14 h

ABS ARGENTONA
Carrer Joan Fuster, 1
93 756 10 92 | 93 756 11 38
• Atenció a domicili
Argentona i Òrrius: 93 756 10 92
Sant Miquel del Cros: 93 791 90 84

BÚSTIA DEL CONSUMIDOR
Ajuntament d’Argentona, C. Gran, 61
(SEMPRE)
93 797 49 00
De 9.30 h a 13.30 h

• Serveis Socials d’Atenció Primària
Carrer Gran, 59
93 797 04 86
Cita prèvia: 93 797 04 86 (de 9 a 13 h)

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. M. del Cros .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 757 51 88
IES Argentona. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 797 46 10
Escola St. M. del Cros. . . . . . . . . . . . . . . . .93 799 93 51
Escola B. 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
Assessor jurídic per a dones .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 797 49 00
(Ext.600)

Telèfons d’interès
Ajuntament. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 797 49 00
Policia Local .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 797 13 13
Ràdio Argentona Directe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 757 15 50
Ràdio Argentona Redacció. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 756 06 24
Taxi.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 633 015 000
Creu Roja Argentona.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 797 16 56
Ambulància. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 757 88 88
Ambulància Creu Roja Maresme (24 h). . 904 100 318

Farmàcies
Dilluns a divendres

Dissabte

Diumenge i festius
Contacte

Del Cros
Guillén

MATÍ

TARDA

MATÍ

TARDA

MATÍ

TARDA

9.30h 13.30 h

17.00 h 20.00 h

9.30h 13.30 h

-

-

-

Plaça Blas Infante, s/n
93 757 05 01

9.00 h 14.00 h

-

10.00 h 14.00 h

-

Carrer Gran 22
93 797 12 62

10.00 h 14.00 h

-

Carrer Barcelona, 26
93 797 14 00

10.00 h 14.00 h

-

Carretera de Vilassar, 12
93 765 16 85

8.00 h 21.00 h

Sindreu
O’Callaghan
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8.00 h 21.00 h
9.00 h 13.30 h

16.30 h 20.30 h

9.00 h 13.30 h

-

AQUÍ TROBARÀS EL TEU CAP DE CREUS

COMERÇOS
D’ARGENTONA

OFICINA D’ATENCIÓ
AL CIUTADÀ

BIBLIOTECA JOAN
FONTCUBERTA I GEL

OFICINA DE BARRI
DEL CROS

A casa també teníem una petita fàbrica de confecció, per això, als vespres, vaig anar a estudiar gènere de
punt a l’escola industrial de Canet.
Des de llavors, als matins treballava al banc i a les tardes a la fàbrica.
Quan em vaig jubilar del banc vaig
continuar a la barberia i la fàbrica.
Sempre he anat escopetejat, però
estic content d’haver-ho fet.

El jutjat és molt justet,
així i tot les tres persones que hi treballem
tenim el nostre lloc.

Des de ben petit vaig aprendre
l’ofici de barber per ajudar al
pare. A la vida has de fer el que
toca a cada moment i mirar de
fer les coses el millor possible.

Amb en Jaume Arenas teníem
amistat, ens apreciàvem i sempre
parlàvem. Ell, que va ser un bon
jutge de pau, va entossudir-se a
dir-me que em presentés. Jo no
volia complicar-me la vida, tanmateix ell em va acabar engrescant.
La veritat és que va ser una sort
perquè la feina m’agrada i la gaudeixo molt.

Gaudeixo tenint converses amb la gent, però
no sóc especial, sóc normal, una persona que
fa aquesta feina amb molt de gust. Coneixes
gent de tot arreu, de tota mena. El principal és
que hi hagi respecte entre les persones.

Quan faig un casament sempre li dic a
la parella que s’han de saber estimar,
perquè no sempre serà com al principi. La
convivència és difícil i arribaran moments
que no seran bons, si no hi ha voluntat
d’estimar, malament rai!

A la vida hi ha molts problemes, hem de saber
afrontar-los perquè no
arriba res regalat. Ens
ho hem de guanyar.

Els conflictes: Gairebé tothom ha millorat la seva vida. La
gent viu millor, pot estudiar i aprendre. Però, al mateix temps,
no hem de voler tenir sempre la raó i pensar que els nostres
drets van davant dels de l’altre. No sabem cedir, especialment
quan hi ha diners pel mig.

LA PARET DE LES MENTIDES

Jordi Garcia Flamerich
“El jutge de pau no pot
resoldre tots els conflictes”
Jutge de pau d’Argentona, té 81 anys, va néixer a la mateixa casa del carrer Gran on ha viscut tota la vida, “llavors
es deia calle Jose Antonio número 1”, recorda. Ha estat treballador d’oficina bancària, feina que ha compaginat sempre
amb els negocis familiars, una barberia i una petita fàbrica
de teixits de punt. Un cop jubilat, l’exjutge de Pau, Jaume
Arenas, el va convèncer per optar al càrrec. Després d’exercir-lo amb encert, ara el ple l’ha renovat per unanimitat.

