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PAM? Sí... sí...
PAM, PIM, PUM!!!
(el pam i pipa del govern)
Al nostre darrer butlletí ja vam
comentar, amb motiu de la reunió
de poble, que el que el govern
anomena PAM (Pla d'Acció
Municipal) era un simple afegitó de
punts de programa dels 4 partits de
govern, sense cap mena
d'elaboració. Ens queixàvem que no
calia gastar diner públic per
reimprimir els seus programets
electorals...
Passats uns pocs mesos, ens
sorprenen amb un nou butlletí "El
PAM al DIA" que suposadament vol
fer el "seguiment" del PAM.
Aquest butlletí hauria de ser
imparcial, sense propaganda
partidista, on el govern hauria
d'explicar el què fa... doncs no... en
aquest full que es reparteix casa per
casa i que paguem entre tots no
saben explicar què estan fent, només
saben dir el què, segons ells, tots
per ARGENTONA va fer malament.
I, amb excuses estúpides, justificar
l'aturar o desmuntar tot el que vam
fer.
Tot seguit un exemple. Aquest
text requadrat és un retall del PAM!
Tots llegim el què diu, a sota us
expliquem el què hi ha!

Dissabte 16 de juny, 7 tarda,
Saló de Pedra

Assemblea oberta
La millor defensa: la veritat!
Contrastem les mentides del govern!!!
Balanç de lany de govern de
CiU + PSC + ICV + ERC
Les cobertes de les escoles
Els horts urbans
La Font Picant
El Cros
Can Puig i Cadafalch
...

Vine i participa-hi!
(hi haurà un petit piscolabis)

En l'anterior mandat i amb el Pla
de Barri vam crear un Espai per als
joves del Cros. Què ha passat?
Que el local no era prou bo per a la
nova regidora del Pla de Barri! El va
tancar per millorar-lo. Però és que
d'això ja fa 6 mesos i encara no
n'han obert cap més de nou! Els
joves sense l'Espai i... el "PAM al dia"
explicant fantasies (o mentides?).
Així es fa el seguiment del Pla
d'Acció Municipal, sí senyor!

Per què ens
estan
desmuntant la
Font Picant?
(segueix a pàgina 2)

La millor defensa: la veritat!

Adéu al projecte dhorts urbans
Imatge de l'espai dels horts fa un any, mentre es feien les tasques de condicionament.

El cas més flagrant dineptitud, inoperància i fracàs
absolut d'aquest govern municipal és el dels "horts
urbans". La mala gestió del govern ha fet perdre un
munt de diners a lAjuntament i tirat per terra un projecte
bonic i engrescador que vàrem deixar a punt de funcionar.
El projecte va començar el novembre de 2010 i en
6 mesos (fins al maig del 2011) vàrem fer moltes coses:
Trobar el terreny idoni per fer els horts urbans.
Negociar les condicions del contracte de lloguer: 9
mesos de carència (no pagàvem fins gener del 2012).
Redactar el reglament que es va aprovar quasi per
unanimitat. (Per cert, aquest reglament ja parlava de
fomentar lagricultura ecològica i lús sostenible de
laigua). També es feia reserva dalguns horts per a
entitats, escoles i per a projectes dinterès social.
Obres dadequació del terreny i es va quasi acabar
de reconstruir una caseta preexistent.
Tancament del recinte i delimitació dels horts.
Instal·lació del sistema de reg des dun pou proper
fins a peu de cada hort.
Es va fer la publicitat dels horts i es va obrir el primer
termini dinscripció. Resultat: s'hi van inscriure 32
persones.
Tot això es va fer en 6 mesos i seguint tots els
procediments legals i administratius. Només va costar
18.000. No vam poder adjudicar els horts perquè ja
shavien celebrat les eleccions i lAjuntament estava en
funcions. En 6 mesos ho vàrem deixar tot a punt.
Què han fet ells en un any? Res, a part de desmuntar
el nostre projecte i llençar diners. Vegem-ho:
Si haguessin fet les adjudicacions el mes de juliol,

haurien ingressat més de 3.000 nets (ja que no es
pagava lloguer fins al gener). 3.000 de menys.
Resolen el contracte de lloguer del terreny, però
lhauran de continuar pagant fins a loctubre. Pagaran
10 mesos de lloguer per a res: 7.000 perduts.
A laturar el projecte es perden els 18.000 invertits
en larranjament de terreny i la caseta.18.000 llençats.
I el més curiós: com que el nostre projecte estava,
segons ells, tot malament, van i encarreguen a un tècnic
de fora que faci un altre projecte. Aquest encàrrec que
val més de 6.000, sabeu quan lhan signat? Quinze
dies abans de resoldre el contracte de lloguer del terreny!
Per tant, es pot saber per què encarreguen un projecte
i es gasten diners, si no tenen cap terreny ni cap idea
d'on fer-lo? 6.000 al sot.
En total són més de 34.000  que han llençat per
no fer res. I no shi valen excuses, ni contenciosos ni
mancances tècniques. El nostre projecte era mesurat,
sostenible i rentable ja que amb els 32 arrendataris
singressava més del que valia el lloguer, i si no lhan
iniciat és perquè no han volgut.
Això sí, allò que a nosaltres ens costava 18.000
segons els càlculs d'en Pere Móra, actual regidor
d'Urbanisme, n'ha de costar 200.000, entre d'altres
coses perquè ara resulta que els horts municipals no
són horts si no compten amb WC, lavabo i dutxa!
Ha passat un any i només ha servit per aturar el
projecte dhorts urbans i llençar 34.000.
Ens juguem 1 kg de tomàquets que daquí a un
any a Argentona encara no tindrem horts urbans!

Ens estan desmuntant la Font Picant
Amb el pas del temps i la deixadesa
de tots els governs anteriors al 2007,
la Font Picant shavia anat deteriorant.
Amb un Pla dOcupació, durant tot el
2008, TxA vam arranjar la Font donant
feina i aprenentatge dofici a 30
persones. Fa un mes aquest govern ha

desmuntat totes les travesses de
contenció, sota el pretext que algunes
shavien malmès. Per què ho han
arrencat tot? Només calia reparar el
malmès... Per què tot fora? Per què els
marges sesllavissin? Per tornar a dir
que TxA ho fem tot malament?

Senyors del govern, aquestes excuses
no valen. Arrangin la Font o, si no en
saben, pleguin!
Queda clar que la Font no se la senten
seva, i la prefereixen desmuntada i
malmesa (antes rota que roja, en aquest
cas!)

2006: els marges de la baixada a la Font

Així és com estava fins fa un mes.

Així és com lhan deixat ara, tot fora!!!

El Pla de Barri
de Sant Miquel del Cros

La piscina en un mar de
mentides (I)
Sobre el desenvolupament del projecte del Pla de
Barri del Cros... Ho han aturat tot sense adonar-se del
què feien! Al projecte només li faltaven un parell de
retocs i fa un any que el tenen aturat! Quina excusa han
trobat? Que estava mal fet! No nhan tingut prou que
a tothora sestan llençant mentides i acusacions falses.
El govern ha obert un expedient informatiu sobre el
Pla de Barri. Això vol dir que des de fa dos mesos estan
dedicant temps i recursos (funcionaris, tècnics interns
i externs, etc.) a aclarir algun aspecte de la gestió feta
per tots per ARGENTONA. Per nosaltres cap problema,
perquè tot el que vàrem fer és clar, net, transparent i en
benefici públic. No tenim res a amagar ni trobaran res
que ens comprometi. Quan sacabi aquest expedient
informatiu i la secretària emeti el seu veredicte podrem
veure que tot el que han estat dient és senzillament fals.
I és que entre el govern i la resta doposició no shan
quedat curts: shan detectat irregularitats, factures que
no corresponen a la realitat, shan pagat obres que no
shan fet, shan pagat informes que tampoc shan fet,
shan pagat amb diners públics obres a privats... i
embolica que fa fort, a veure qui la diu més grossa!
Per què obren un expedient informatiu si ja han dictat
sentència? Es veu que no tenim dret a la presumpció
dinnocència la gent de tots per ARGENTONA!
Exigim al govern i als altres partits de loposició que
portin aquest assumpte als jutjats immediatament... o
callin per sempre sobre aquest tema. Diu molt poc de
la seva ètica i de la seva manera de fer política que
vagin escampant acusacions sense demostrar-les. Si
fos veritat i no ho denunciessin, en serien còmplices.
Quan es demostri que tot són mentides veurem que
són una colla de farsants.
Mentrestant, al barri, lEspai jove tancat, lOficina del
Pla infrautilitzada, el més calent a laigüera, i la regidora
anant-se ventant perquè gràcies a ella tot va millor!

En els darrers mesos, sestà fent difusió des dels
mitjans de comunicació municipals (ràdio, Cap de Creus
i butlletins especials) dun fet fals i absolutament ridícul.
Tothora estan dient uns i repetint els altres que aquest
estiu no tindrem piscina perquè tots per ARGENTONA
va enderrocar i desballestar la piscina municipal de
manera precipitada i barroera... FALS!!!
És tanta la insistència, que molta gent ja dóna per
fet que així va anar... Els mateixos periodistes municipals,
en les entrevistes, ho plantegen com un fet... però això
és FALS! Amb TxA al govern, mai no es va donar
lordre denderrocar la piscina... A algú li pot entrar
al cap semblant bestiesa?
Per variar, la difusió d'aquesta idea esbojarrada, va
sortir del cap calent del Rosa (de qui, si no?)
Al cap duns dies, els senyors del govern encapçalats
per linefable alcalde, van
trobar que no era mala idea
això de penjar-li el mort a
TxA. I, guaita tu, que li han
trobat gust! Volen fer creure
tothom que el mandat 20072011 va estar dirigit per una
colla de cafres que es
dedicaven a destruir-ho tot!
Sense cap mena de
vergonya, lArmengol fa veure
que no sen recorda que ell
també governava. Després fa
creure que va estar quatre
anys patint per governar junt
a uns cafres! Nosaltres ens
preguntem: si tant va patir
durant els 4 anys, per què no
plegava i trencava el govern?
Sort que tenim lhemeroteca
i podem llegir el què va Fragment de la carta de lalcalde
darrer Cap de Creus. Tan panxo
escriure (sense plorar) en el al
ell! I sense moure una sola
període 2007-2011.
pestanya!

INFORME ESPECIAL: la piscina municipal
La piscina que hem tingut
A mitjan dels anys 1980 es va
construir la piscina municipal. El seu
funcionament sha basat en el
sistema dabonaments per als
residents a la vila. Aquesta piscina,
exterior, només és apta per a la
temporada destiu.
Les instal·lacions de la piscina,
després de 25 anys dús continuat,
han sofert la fatiga i el desgast propi
del pas del temps. Ja feia anys que
es coneixia el patiment de
lestructura dels vasos, on les micro
esquerdes generaven constant
pèrdua daigua, augmentant-ne el
consum i desestabilitzant les
proporcions dels productes de
tractament de l'aigua.
Durant els darrers anys la
maquinària i els filtres han necessitat
dintervenció constant, obligant fins
i tot, a la construcció duna caseta
per a la ubicació de nous filtres de
depuració de laigua.
En els estius del 2008, 2009 i
2010, han estat innombrables les

intervencions que shan hagut de fer
per intentar tenir laigua en bona
qualitat durant els mesos dobertura
de la piscina (juny a setembre). Rars
han estat els dies que els seus
usuaris (i ells ho saben prou bé) no
han hagut de patir laigua tèrbola o
increments de clor amb les
consegüents problemàtiques que
això ocasionava en ulls i pells de les
persones que shi han banyat.
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Serveis que ha ofert:
Temps de servei: 3 mesos destiu.
Piscina gran de 400 m2 (16x25 m).
Piscina petita de 64 m2 (8x8 m).
Vestidors amb dutxes: 3
Serveis WC exteriors.
Serveis de bar.
Gespa: 2.267,5 m2

Cronologia de la nova piscina
2003-2007: A final del mandat, el govern municipal
format per lEntesa i el PSC van endegar el procediment
per adjudicar el projecte del nou complex esportiu de
la piscina coberta.
2007: el nou govern de TxA i CiU va trobar-se damunt
la taula aquest procediment i el va tirar endavant. El
regidor desports era el Ferran Armengol.
2008: sadjudica la construcció i gestió del complex
esportiu de la piscina. Shavien presentat 4 empreses.
La millor proposta fou la de Llop Instal·lacions esportives,
una empresa especialitzada en gestió dequipaments
daquestes característiques.
2009: Degut a problemes de finançament, lempresa
concessionària canvia el soci constructor per Ferrovial.
Saprova el projecte bàsic de construcció del complex.
2010: A principis dany, la Generalitat concedeix tots
els permisos al projecte, amb la millor qualificació que
pot tenir un equipament. Pel juliol, la Secretaria de
lEsport concedeix a lajuntament la subvenció de
1.296.000, gràcies a la bona feina feta. És lúnica
subvenció per a piscines que la Generalitat va donar el
2010 per a tot Catalunya. Només mancava la signatura
ferma del seu compromís quan, al novembre, hi ha
eleccions i canvi de govern a la Generalitat.

2011: Fins el mes de març, el nou govern de la
Generalitat no va confirmar verbalment que la subvenció
era ferma.
Les obres de la piscina tenen una durada prevista de
16 mesos. El govern de TxA i CiU va decidir que
començarien tot seguit i, per tant, lestiu del 2011 no
hi hauria piscina. Es va pactar amb Cabrera que els
argentonins poguessin fer servir la seva piscina en les
mateixes condicions que ells. Es va decidir que abans
de començar les obres senretirarien de lactual piscina
tots aquells materials que poguessin ser dutilitat a altres
dependències municipals.
El 22 de maig hi va haver eleccions municipals i canvi
de govern.
Un any després, el nou govern encara no ha fet res. No
únicament no han fet res sino que han promogut la
desfeta de la piscina, deixant que tothom qui ha volgut
hi hagi entrat fent destrossa de les instal·lacions i deixantla en un estat deplorable (vegeu en aquest mateix butlletí
les fotografies de lestat actual).
Ja ho diem: un govern dincompetents que ni tan sols
no escalfen la cadira ja que la majoria de regidors no
hi dediquen el mínim temps necessari (i sense cap
mania!).

INFORME ESPECIAL: la piscina municipal
Visió del nou complex esportiu!

A final dels anys 1990
molta gent gran, necessitada de fer
tractaments amb aigua, ja demanaven unes instal·lacions
climatitzades, per a poder ser usades durant tot lany: una piscina coberta.

Serveis que s'han projectat construir:
Serveis de piscina, gimnàs i altres durant tot lany:
Piscina coberta de 312,5 m2 (12,50x25m)
Piscina coberta de 80 m2 per a activitats i amb
hidromassatge
Piscina exterior destiu de 140 m2
4 vestidors per a grups, amb dutxes
2 vestidors col·lectius amb dutxes i serveis
Vestidors de tècnics i àrbitres
Vestidors i dutxes exteriors
Sala dactivitats de gimnàs dirigides
Sauna i bany de vapor
Sala dspinnig
s
Sala de fitness
an
l
a
Servei de bar
t
Superfície exterior: 1.384,25 m2
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Edifici

Imatge virtual en 3D del futur complex
esportiu

Com es financia l'obra?
Quant costa a l'Ajuntament?
Ladjudicació a l'empresa Llop, implica que la
construcció del complex (per un total de quatre milions
i mig d'euros) va tota (obra i instal·lacions) a càrrec
d'aquesta empresa.
Un cop construïda la piscina, és aquesta mateixa
empresa qui sencarregarà de la gestió de tot el complex.
Això vol dir posar tot el personal (monitors, neteja,
manteniment, administració), fer-se càrrec de les
despeses de llum i aigua i fer el manteniment continuat
de les instal·lacions i de tot el complex.
A canvi de tot aquest servei (la construcció més els
costos de gestió) lajuntament hauria de pagar 200.000
cada any, per compensar la inversió i la gestió feta per
lempresa adjudicatària.
La subvenció de 1.296.000  aconseguida per
lAjuntament, saporta al cost de lobra, fent una rebaixa
del cost anual. Enlloc dels 200.000 que hem dit abans,
lAjuntament només n'haurà daportar uns150.000 .

Quin serà el cost per als usuaris?
Vasos piscines

Nens i nenes 0 a 5 anys:
Infantils entre 6 i 15 anys:
Joves entre 16 i 21 anys:
Adults entre 22 i 64 anys:
Pensionistes i discapacitats:

Quota
inscripció

Abonament Entrada
mensual
diària

gratuïta
20 
30 
40 
20 

gratuïts
20 
30 
40 
20 

gratuïta
4
4
7
4

INFORME ESPECIAL: la piscina municipal
Què ha passat, realment, a la piscina?
En aquest butlletí volíem aclarir
quina era i és la situació de la nostra
piscina municipal, quin és el projecte
de la piscina coberta i quin ha estat
el calendari de les actuacions fetes
fins ara.
Ja hem desmentit, rotundament,
lacusació que sens fa dhaver
enderrocat la piscina.
Volem insistir en què, davant lnici
de les obres que fa un any es
considerava imminent, el govern de
tots per ARGENTONA i CiU va
procedir a desmuntar alguns
elements existents al recinte de la
piscina que podien aprofitar-se. Ep!
Estem dient desmuntar, eh? Res
denderrocar i molt menys
rebentar i trencar. Materials que
shan aprofitat per a les places i
jardins, per als edificis escolars i
altres equipaments municipals.
Encara que a tots ens agrada
estrenar, TxA entén que les coses
shan daprofitar si encara serveixen.
De cap manera volíem repetir la
situació de la caserna de la guàrdia
civil, quan les màquines van trinxar
8 habitatges perfectament
aprofitables.
Ara bé, des del juny del 2011,
TxA ja no governa ni té cap mena
de responsabilitat en els actes de
vandalisme que ha sofert la piscina.
Sí, estem parlant de
VANDALISME! On eren l'alcalde
i la regidora d'esports mentre els
vàndals rebentaven la piscina?
Van rebentar les portes i, durant
un any i setmana rera setmana, s'ha
destruït i robat tot allò de valor que
podia haver-hi!
On era l'alcalde? Elcalfant la
cadira? Per què no ha tingut cura
del patrimoni municipal?
Com té la barra de dir i insistir
que aquesta destrucció vandàlica
l'ha causat el govern TxA? (com si
ell fos aliè a aquest govern!)

Efectes de 9 mesos de vandalisme al recinte de
la piscina municipal (fotos del 26 de març de 2012)

Porta daccés rebentada

Interior del bar

i doncs... qui ha permès
la destrucció de la
piscina?
Aquell qui no ha vigilat el
patrimoni argentoní: el
govern de CiU+PSC+ICV+ERC

Estat actual de la piscina infantil.

Interior del bar

INFORME ESPECIAL: la piscina municipal
La piscina en un mar de mentides (II)
El passat gener, el govern municipal ens sorprenia
a tots dient que aquest estiu Argentona tindria piscina.
Després no sabien quina, que si la de les Ginesteres,
que si la de Can Ribosa, que si la del Casino... Després
van decidir que obririen la piscina municipal al preu que
fos... Després resultava que el preu eren 150.000.
Finalment, als10 mesos de govern, se nadonen que no
la poden obrir? Com és que shan passat tot aquest
temps dient-nos que lobririen i fins al mes de maig no
han arribat a la conclusió que no podien? Realment han
estat treballant per obrir-la?
Nosaltres estem segurs que no i, a corre cuita,
necessiten un culpable. Qui pot ser el responsable del
seu fracàs? Ni més ni menys que tots per ARGENTONA.
Ens han dit de tot: que lhem enderrocat sense projecte,
que lhem desmantellat de mala manera, que tornar-la
a refer costaria 150.000  i fins i tot que lhem destrossat
sense manies.
Res més lluny de tot això: És obvi que ledifici no
està enderrocat; si val 150.000 refer-la és principalment
pel vandalisme que hi ha hagut, com ha reconegut la
regidora desports, i perquè ja fa anys que la maquinària,

els filtres i els vasos patien el pas del temps. Invertir
més diners en aquella piscina era un pou sense fons i,
per això, ens vam posar a treballar per iniciar les obres
de manera immediata.
I ho vam fer, vam ser el màxim deficients, vam aplicar
el sentit comú i vam estalviar diners. Vàrem aprofitar
tots els materials i elements útils: elements mòbils,
material elèctric, de fontaneria, les trompetes i
lamplificador de megafonia, dues reixes i finestres... Tot
això va anar a parar (entre daltres) a les escoles
municipals, i ben contents que van estar conserges i
equips directius. On estaria ara tot això si no ho
haguéssim tret? En quin estat?
Senyors del govern: Per què en aquests 10 mesos
no han fet res més? Per què shan passat 10 mesos
marejant la perdiu? No han estat capaços de fer res i
ara ens volen fer a nosaltres els culpables del seu
fracàs?
Posint-se a treballar ara mateix i comencin les obres,
ja! Cada dia que passa, amb els temps que corren,
estan posant més en perill el projecte de la piscina
futura... i de pas, les instal·lacions actuals.

Les bombes perdudes de lArmengol

On són les bombes? A sota la piscina, matarile.. rile...
La regidora Cervantes diu que les han portat a la Velcro.
Lalcalde Armengol es despenja per la ràdio dient que
ens les han robat...
Nosaltres vam anar a la piscina... i oh, sorpresa, les
bombes eren allà, al seu lloc. Per a mostra, aquesta foto

feta el 26 de març de 2012 (avui qui sap!).
Així mateix, els del PP deien que TxA havia arrencat
les canonades de la piscina per portar-les als horts
urbans. Doncs senyor Moraleda, miri-sho bé... les
canonades de la piscina, són a la piscina (bé, repetim,
hi eren el 26 de març i, com dèiem abans, avui qui sap!)

El xist: converses secretes entre dos FE-FEs (*)


FErran, yo ya no sé que més
inventar-me contra els de TxA. Aviat
sem terminarán els temes i no sabré
què fer a lajuntament.
 No siguis pallús, FÈlix. Fés com
sempre, inventat qualsevol cosa. Per
exemple, podries denunciar que els
regidors de TxA enganxaven xiclets
sota les taules. Jo faré lorni i diré a
la secretària que obri un altre
expedient informatiu.
 Està bé, FErran; després aniré
per lajuntament i començaré a
escampar el bulo. Però començo a
estar fins els dallonses que sigui
només jo qui els hi foti canya, eh?
 Què dius ara, FÈlix? Què no tho
fa prou bé el nou secretari que tens,
mira que tel vaig recomanar, eh?
 Aquell?... Aquell que tropesa cada
cop que obre la boca en els plens?
Buenu, li falta encara una mica de
rodaje. Li haig de donar tot ben
esplicat i bo i així... No podries buscar
algú més perquè mapoyés en la
meva crusada particular?
 I tots els altres, FÈlix, que no
burxen prou? O és que no escoltes
al gallet, al sociata, làngel i tots els
altres de loposició, que quan senten
xiular shi apunten de seguida,
encara que facin el ridícul? O jo
mateix que...
 No en tinc bastant, daixò, FErran.
Que fagin com jo, que em llevo cada
dia pensant què puc fer contra TxA.
Que es gastin els quartos ficant
denúncies igual que jo! Que busquin
documents! Algu en què entre tots
plegats tinguem que criticar!

AJUT ECONÒMIC
Per ajudar a satisfer les despeses de
la darrera campanya electoral, podeu
canalitzar l'ajut econòmic a

tots per ARGENTONA,
de forma anònima o personalitzada,
al compte

2100-0354-16-0101102295
de la Caixa

 Ai, Fèlix! De vegades em fas una
por... Que si no ho fem bé ens
enxamparan com a dos principiants.
Mira que dir en el Museu del Càntir
que tenies un informe contrari,
amagat a casa teva! Sort que en el
ple vaig poder frenar el president
del Museu, que si no...
 Aviam, FErran: Si això del Museu
no va sortir prou bé, deixem que
passi el temps, que lÀngel Puig fagi
una patinada grossa i quan convingui
al seu puestu li busquem un sustitut.
Que et sembla?
 Però tu que et penses, FÈlix, que
només manem tu i jo a Argentona?
Has de pensar que estic lligat amb
tots els altres i que ha de semblar

que tot es fa per consens i amb
transparència
 Transparència? Però què me dius,
FErran! No ens lu havem trapicheat
per posar el meu escolanet Jaumet
a la comissió del Pla de Barri?
 FÈlix, que testàs passant, eh? Hi
ha coses que tu no hi entres, eh?
 Com que no? Que potser no ets
alcalde, gràcies a mi? Que no ho
vam deixar tot llestus el dia de les
eleccions i en aquelles reunions?
 Saps que et dic, FÈlix? Que...
(continuarà)
(*) Qualsevol semblança entre aquest xist
i la realitat es pura coincidència)

Vols rebre aquest butlletí per correu electrònic?
Si estàs interessat en tenir puntualment els nostres butlletins al teu
ordinador tot just acabats deditar, així com d'altres comunicats, pots
enviar-nos un correu a la nostra adreça electrònica amb el senzill text:
vull rebre butlletins de TxA a masonp@argentona.cat
Tant aquest número com els posteriors que editarem després i tots
els apareguts anteriorment, pots visualitzar-los i/o descarregar-te'ls al
nostre web www.totsperargentona.cat
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Ens pots trobar a:
Telèfon 677 571 903
masonp@argentona.cat
u!
No

www.totsperargentona.cat

