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Tenim projecte de futur

Sovint constatem amb satisfacció la simpatia
que desperta la nostra formació política entre els
ciutadans i ciutadanes de la nostra població. Ho
agraïm sincerament.
El tarannà de tots per ARGENTONA (txA) és molt
procliu a relacionar-se a peu de carrer amb la gent
que, amb variats criteris, es preocupa dels assumptes
de la Vila. I això ens fa molt propers en lessència
de les seves inquietuds, que també són les nostres
ja que tots plegats formem part del mateix.
Daquí que txA, amb clara diferenciació dels
partits polítics, diguem-ne tradicionals, treballi per
al conjunt de vilatans i vilatanes amb una òptica
estimulant que defuig els clixés imposats de
limmobilisme imperant.
En vam donar mostres quan governàvem
lajuntament durant el mandat 2007-2011; nestem
donant amb el nostre exercici de responsabilitat
durant aquests dos anys doposició.
Per tot plegat, estem convençuts que el projecte
de govern de txA té validesa de futur. És un projecte
que cal reforçar i, sobretot, explicar i enriquir amb
tots aquells ciutadans que vulguin acompanyar-nos
en aquest trajecte tan noble com ambiciós.
És per què creiem que el projecte de txA és
necessari que seguim al peu del canó. Si txA no
existís lhauríem de crear i per això és tan important

que, amb esperit de contribució i coresponsabilització
ciutadana, tots hi diguem la nostra.
Passat lestiu encetarem una sèrie de trobades
amb gent de divers pensament social, polític i
cultural amb lobjectiu darrodonir i posar al dia el
projecte de txA.
Ens calen les aportacions de tots i totes, encara
que en alguns moments semblin ser dispars, per
enriquir els principis i objectius que ja tenim
consolidats en lADN de la nostra formació política.
Volem fer camí tot caminant al costat daquells
i aquelles que vegin que els pobles es poden
governar des de la iniciativa popular i amb la força
que donen les idees i la il·lusió.
Tota política municipal es fa sempre a partir de
concrecions en el seu dia a dia i, és per això, que
en aquest butlletí volem recordar, també, el que el
govern de txA teníem a punt de realitzar a juny de
2011, preparat amb energia i empenta: els horts
urbans, la Font Picant, el complex esportiu de la
piscina, la nova Oficina dAtenció al Ciutadà...
projectes que amb lentrada daquest govern
quatripartit ha quedat en no res
La nova assemblea que convocarem a la tardor,
estem convençuts que esperonarà linici i donarà
volada a aquesta nova etapa de txA, en la qual
estem segurs que hi serem molts més.
Mentrestant, us volem desitjar un profitós estiu
i una bona Festa Major.
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tots per ARGENTONA
fa donació de 300 a
lONG Cor dÀfrica

Seguim amb el compromís
adquirit de donar a entitats socials
part dels diners que els regidors de
txA reben de lajuntament en
concepte de dietes. Recordem que,
a inicis daquest mandat, el govern
es va augmentar el sou i, per fer
callar loposició, també va augmentar
les dietes dels seus regidors.
La crisi i les retallades afecten
tothom però les entitats de solidaritat
i cooperació amb el tercer món nhan
resultat molt perjudicades. És per
aquesta raó que, en aquesta ocasió,
hem optat per cedir els diners a
lONG local Cor dÀfrica de solidaritat
amb els pobles de lÀfrica occidental.

L'ONG Cor dÀfrica va nèixer a
Argentona fa 7 anys. Els seus
components, després de realitzar
viatges de solidaritat a nivell
particular a Sierra Leone, Senegal,
etc, van decidir de muntar aquesta
organització.
A dia d'avui sestà portant a terme
un gran projecte a Bundung
(Gàmbia) que consisteix en una
Escola Taller anomenada Mama
Matilde, per a educar i formar en
oficis a 300 nens, nenes i joves,
apostant pel desenvolupament
sostenible.
Aquesta ONG es dóna a conèixer
en trobades i fires amb els stands
de solidarització.

www.facebook.com/ong.cordafrica
www.cordafricaong.org

La veu de la nostra gent:

Josep Emili Olivas
Reflexions
Els meus amics i companys de txA
mhan demanat que faci un escrit per
al butlletí. Després duns instants de
reflexió, dic que sí. Tinc ganes dexterioritzar els meus bons i mals pensaments que són un remolí de reflexions
pròpies i didees que vaig sentint a la
ràdio i llegint a la premsa diària.
Per on començo? hi ha tant per triar!
Ho faré dual, ja que som a Catalunya,
però pengem dEspanya.
Allà tenim un Govern del PP i aquí
de CiU. Segons ells, els seus problemes
són herència dels governs anteriors,
PSOE i Tripartit. Ells tot ho fan bé i a
més fan el que toca, retallen i ajusten
els serveis dels ciutadans i sinó ho fan
millor, per a un és culpa de Brussel·les
i les autonomies, i per a laltre ho és de
Madrid.
Uns tenen en Bárcenas, els altres
en Millet i aquí no passa res! Un té el
cas Gurtel (València, les Illes Balears
i Madrid), laltre els casos Pallerols,
FCG, ICS i AMC i no passa res!
Si mirem a laltre costat dels grans
partits: PSOE i PSC un panorama que
espanta! Un té el cas ERE a Andalusia;
laltre tota una escampada de
corrupteles i mala gestió del famós
poder municipal del PSC (Santa
Coloma, Sabadell, Reus) i no parlem
de les dues ànimes del PSC. On van
aquests nois?
Què ens queda?
El PPC (espionatge-Mètode3) ja
poden plegar! Els de Ciutadans que
volen pescar en río revuelto! ERC que
safanyi i procuri que quan faci la
consulta ens trobi vius. ICV poden ser
el nostre esperit, però que sen recordin
que un esperit sense cos és una ànima
en pena.
Respecte del fet diferencial
Espanya/Catalunya, els polítics dels
partits parlen, però nhi ha per a plegar.
Només uns quants detalls:
El Ministre de Guindos parla dels
15.000 milions deuros de Catalunya
Caixa, però no ho fa dels 23.000 i
12.000 de Bankia i NovaCaixa Galicia.
Al Sr. Fernández (IFEMA-Feria de
Madrid... el dels contractes dels bars
del Congrés, Senat i Parlament de
Madrid, vice-president de la CEOE i
president de la Patronal Madrileña) un
periodista li pregunta: ¿Es cierto que
sus empresas deben 23 millones de
euros a la SS? Resposta: Sí, ¿qué
pasa? Quins ous, aquests tíos no tenen
cura!

Els mitjans de comunicació tornen
a parlar ara del financiero catalán Javier
de la Rosa; quan parlen de Ruiz Mateos,
de Mario Conde, de Díaz Ferran, els
tracten de senyors i no els assenyalen
com a empresarios españoles (quan en
realitat els haurien de tractar
directament com a xoriços).
Ah! però quan parlen de Dani
Pedrosa, de Marc Márquez, dels
Espargaró, de Viñales, de les noies i
els nois del waterpolo i del bàsquet,
hàndbol, hoquei, la Roja etc, tots són
españoles...
Un dia en un diari de tirada nacional
van fer un article sobre els pilots
españoles que dominen el mundial.
Parlaven de lEscola Montlau (situada
al poligon industrial del Besòs, Barri
del Bon Pastor, Barcelona) don surten
els nanos que omplen tots els
campionats de pobles, ciutats,
autonomies i de lEstat. Només al final
de larticle van citar que aquesta escola
era de Barcelona.
No ens volen, ens amaguen i ens
penalitzen!
Què podem fer?
- Marxar!!!
- Enfortir el moviments socials i
ciutadans: plataformes, assemblees
i organitzacions ciutadanes.
- No acceptar la situació! No votar
els partits que mantinguin càrrecs
amb imputats. Quedi clar que un
imputat no és culpable, però també
quedi clar que un imputat no té
cabuda en la política fins que no
saclareixi la imputació, per ètica
política.
- Recuperar els valors i lètica, ja
que els partits lhan perdut o no
la troben.
- No renunciar a fer política! Els
ciutadans hem de fer política i hem
dexigir als polítics pràctiques de
bon govern i el compliment del seu
programa.
Penso que la tasca que toca és un
tornar a començar, però també penso
que val la pena fer-ho, per nosaltres i
pels que han de venir.

Balanç de 2 anys de govern
Ja han passat 2 anys des de la constitució del darrer
ajuntament, som a lequador del mandat!
Contràriament al que pugui semblar, aquests articles
no els fem per a passar balanç de lobra de govern del
quatripartit local, al contrari...
En aquesta pàgina hem volgut reflectir algunes
actuacions que teníem encaminades el 2011 i que avui,
amb la nostra capacitat de treball i esforç, serien una
realitat.
En les pàgines següents fem un resum de les
actuacions portades a terme per txA en els primers dos
anys del mandat passat. Creiem que la llista parla per
ella mateixa! Quin punt del PAM de lany passat pot
posar, com a realitzat, el govern actual?

Si tots per ARGENTONA hagués governat
(com manaven les urnes) durant
aquests dos anys, hores dara hi
hauria...

1.

Cinquanta persones conreant als horts
municipals del sot den Calopa

A primers del 2011 shavia llogat una hectàrea de
terreny per a ubicar 50 feixes petites perquè que
persones joves, grans, nois i noies de les escoles hi
poguessin conrear les seves hortalisses.
Més de 30 persones nhavien sol·licitat i tot era a
punt dadjudicar. Shavia posat reg per goteig, faltava
acabar dadequar la caseta per a les eines.
Lactuació sautofinançava amb els 25-30/mes per
hortet. Singressarien 1.200/mes per fer front al lloguer
(700) i a les despeses daigua i manteniment.
Lentrada del govern quatripartit va servir per aturar
el projecte. Se nanà en orris la possibilitat de relació
social i dusos terapèutico-ocupacionals als futurs
hortolans.
Al cap de dos anys no tenim horts urbans enlloc,
malgrat que no paren de dir que hi estan treballant.

2.

Un nou complex esportiu, amb piscines
cobertes i climatitzades

Dos anys calien per construir el nou complex de la
piscina (2 piscines cobertes i 1 descoberta, sales de
gimnàs, sauna...) per a usar-lo tot lany.
El projecte estava aprovat, la subvenció (1.300.000)
concedida, i comptàvem amb una empresa especialitzada
disposada a construir i finançar les obres (4.500.000),
i gestionar el complex (monitors, socorristes,
manteniment dinstal·lacions, daigua, llum) durant 30
anys. A canvi, lAjuntament pagaria 150.000 anuals
durant aquest període.
La incapacitat dacció daquest ajuntament quatripartit
ha conduït lempresa adjudicatària a perdre el
finançament bancari, a canvis en les condicions de la
Generalitat en la subvenció i, en definitiva, a lanul·lació
del projecte.
Aquest va ser un projecte amb molts esforços i hores
de treball, iniciat durant el govern de lEntesa+PSC i

continuat per txA... i ja era a punt! És un error molt gran
fer una altra piscina descoberta, que acabarà costant
pràcticament el mateix si repercutim els costos a un ús
de només tres mesos lany.
Responsable: CiU, el soci de govern durant el mandat
passat, amb lArmengol a la regidoria desports durant
els primers dos anys. Ja ens ha quedat clar que mai no
es va creure el projecte.

3. LOficina dAtenció Ciutadana funcionant
La necessària reorganització administrativa passa
per la creació duna Oficina dAtenció Ciutadana,
gestionada i conduïda pel mateix personal municipal
amb una bona preparació i un objectiu clar: acompanyar
els ciutadans en les seves necessitats de relació amb
lAjuntament.
El 2011 shavia elaborat un projecte dadequació
provisional de lespai municipal per poder atendre millor
i més ràpidament a tothom, mentre finalitzàvem el
projecte dOAC definitiu, a la planta baixa a nivell del
Carrer Gran (antiga Policia i Diputació), per facilitar
laccés tot evitant la pujada del carrer Ramon Par.
Ho van aturar tot i al cap de dos anys: res! només
lletres al PAM.

4. La Font Picant rajant i enllestida la 3a fase
Hauríem enllestit lenllumenat, definit els accessos
i construït un petit equipament amb serveis (bar, sala,
wc...). Hauríem fet el manteniment adequat sense
necessitat de desballestar-ho tot! i laigua picant... rajaria!
perquè hi hauríem esmerçat tots els esforços, solucionant
qualsevol problema que shagués presentat.

5. La plaça de vendre shauria condicionat ja i seria
apta i correcta per a lús comercial.

6. Laparcament a la plaça nova estaria avançat
perquè ja teníem el projecte i hauríem mogut cel i terra
per aconseguir-lo. No es pot parlar de mobilitat sense
resoldre aquest aspecte crucial: aparcament al centre!
El lloc adequat és la plaça i no afrontar-ho és marejar
la perdiu per acabar amagant el cap sota lala.

Els nostres primers 2 anys de govern:
Dos anys de govern, és molt o és poc? Tot
depèn de qui formi aquest govern.
La següent llista és un resum de les 45 accions
més importants que el govern de tots per
ARGENTONA va dur a terme en els seus primers
dos anys de mandat (2007-2009):

múltiples reunions amb els veïns des d'abans d'iniciar
les obres fins després d'acabar-se.

Modificació
del traçat del tren
orbital que la
Generalitat i
l'Ajuntament
anterior havien
acordat. Es va
aconseguir treure'l
del marge esquerra
de la riera i
minimitzar les
afectacions a veïns
del veïnat de pins i
del
poligon
industrial de Can
Negoci.

Construcció del col·lector de Clarà, que ja dóna
servei a la urbanització de Can Ribosa i que el donarà
a Can Raimí i Can Cabot quan aquestes facin les obres
d'urbanització.

1.

2.

Protecció del marge esquerra de la riera al Pla
Territorial Metropolità (PTM): Després d'un intens treball
als consells d'urbanisme i medi ambient es va aconseguir
que la Generalitat aprovés totes les demandes del
municipi. El marge esquerra de la riera va quedar protegit
com a espai "de protecció especial dinterès Natural i/o
ambiental". Vàrem portar a Argentona el director del
PTM a explicar la proposta.

10.

Aprovació del projecte d'urbanització i previsió
dobres al Torrent de la Salut, amb múltiples reunions
amb els veïns.

11.
12.

Obres d'instal·lació de l'escola de ceràmica a la
Velcro, dotant-la d'un espai ampli i amb tots els serveis
necessaris.

13.

Compra del local i redacció del projecte de la
nova seu de la Policia Local, que després va permetre
millorar substancialment el servei que oferia i també la
qualitat del treball dels agents.

14.

Compra de la casa del c/ Sant Ferran per a una
futura ampliació del museu del càntir.

15.

Obres de manteniment i millora dels edificis
escolars, com per exemple el pintat de tot l'edifici de
l'escola Bernat de Riudemeia.

3.

Planificació de l'ARE al Cros: Amb molt de treball
dels consells d'urbanisme i medi ambient i la implicació
de moltes entitats es va aconseguir reduir a menys de
la meitat (196) els pisos que es volien fer al Cros, i que
l'Incasol renunciés a més drets d'edificació.

4.

Aprovació dels projectes d'urbanització i
reparcel·lació de Can Raimí amb la col·laboració de la
Junta de Compensació de Can Raimí.

5.

Reurbanització de l'Avda. Catalunya i Avda. Espanya.
Les obres van començar al maig del 2008 i van acabar
dins el temini establert.

6.

Finalització de les obres d'urbanització de Can
Ferraters.

7.

Inici i finalització de les obres d'urbanització de
Can Vilardell amb el seguiment dels serveis tècnics i
jurídics de l'Ajuntament.

8.

Inici i finalització de les obres
d'urbanització del
polígon Industrial
del Cros.

9.

Inici i finalització de les obres
d'urbanització de
Gallifa-Ballot, amb

16.

Obres de millora de la zona esportiva de Les
Ginesteres, on feia anys que no s'hi intervenia. Es va
arranjar el frontó, el seu entorn, els accessos i l'espai
d'esbarjo. Des de llavors cada cap de setmana hi ha
veïns que hi van a gaudir-ne.

17.

Obres de creació i inauguració del nou casal
davis al Cros, gestionat pels propis veïns.

18.

Redacció del projecte bàsic per a fer habitatges
dotacionals a Can Serra de Lladó.

19.

Construcció del camp de futbol de sauló, al
costat del poliesportiu, que va permetre descongestionar
el de gespa.

20.

Instal·lació de nous mòduls vestidors al camp
de futbol de gespa.

21.

Ampliació de la recollida porta a porta a les
fraccions d'envasos i paper, retirant els contenidors dels

les 45 accions més importants (2007-2009)
carrers i evitant els punts de pudors, brutícia i mala
imatge que donaven.

33.

Es va recuperar lentorn natural de la Font Picant
a través de plans d'ocupació, mantenint el seu aspecte
històric i els valors naturals.

34.
35.

22.

Instal·lació de 400 punts de nou enllumenat,
incorporant-hi la telegestió i lestalvi energètic.
Nou enllumenat a la plaça de l'església

Elaboració i aprovació de la carta de serveis de
la Policia Local d'Argentona, que per primera vegada
posa negre sobre blanc el que ha de ser l'esperit i el
dia a dia d'aquest servei.

36.

Aprovació del reglament i creació del Consell
de Mitjans de comunicació.

37.

Aprovació de Reglament de participació dels
grups municipals en els mitjans de comunicació locals.

38.

Posada en marxa del nou portal digital
argentonacomunicacio.cat

39.

Aprovació del reglament i creació del Consell
de Patrimoni Municipal.

23.

Construcció duna nova deixalleria, més gran,
amb l'horari més ampli i amb millor servei.

24.

2011.

Redacció del Pla Estratègic de joventut 2009-

25.

40.

Redacció del Pla director de participació
ciutadana.

41.

Proposta dampliació dels PEINs Serralada Litoral
i Montnegre-corredor, treballada i consensuada en el
consell de medi ambient.

42.

Es van mantenir la qualitat de les Festes Majors
tot i haver reduit dràsticament el seu pressupost (de
270.000 el 2.007 a 90.000 el 2009). Això es va
aconseguir gràcies a l'increment de participació de les
entitats.

26.

Cursos de català, que per primera vegada es
van fer al veïnat del Cros.

27.

Inici dels cursos de microgimnàstica per a la
gent gran.

28.

Nou servei
de transport públic
amb autobús, que
uneix
les
urbanitzacions, el
nucli d'Argentona i
l'hospital.

29.

Redacció
del projecte bàsic, el Pla especial i lestudi de viabilitat
de laparcament subterrani de la Pça. Nova.

30.

Obres de millora del clavegueram al final de
l'avda. Marina Julià.

31.

Es va adjudicar i iniciar la redacció del Catàleg
del patrimoni arquitectònic, arqueològic, paisatgístic i
ambiental dArgentona.

32.

Plans docupació per a persones a latur.

43.

Instauració
del servei de
deixalleria mòbil,
que
recorre
diferents punts
d'Argentona i
facilita la correcta
gestió dels residus
a tothom.

Nou itinerari del bus de Mataró i el Cros fent-lo
passar pel veïnat de St. Sebastià i el carrer nou, facilitant
l'accés dels seus veïns al transport públic.

44.

Obres dimpermeabilització i adeqüació de la
plaça Pau Picasso del Cros.

45.

Al al juny
del 2009 ja havien
començat les obres
de reurbanització
del carrer gran, que
van permetre
pacificar el trànsit i
transformar el
centre d'Argentona
en un espai de
passeig i trobada
dels argentonins.
Algunes d'aquestes
actuacions van motivar que la Generalitat donés a
Argentona el Premi Medi Ambient 2010.

130 anys (1883-2013) de
de la policia de Mataró), va adreçar un escrit a les
autoritats competents i que deia:
Teniendo presentido que algunos propietarios
colindantes con el torrente llamado de Gomis,
en cuyo subsuelo se halla emplazada la mina
comunal de este pueblo, quieren hundir los
pozos, sin tener en consideración que con esta
medida perjudicarían grandemente el manantial
que se ha descubierto, único que existe para
atender a las múltiples necesidades de la vida
de esta población, y teniendo en cuenta que
este Ayuntamiento tiene en tramitación un
expediente de expropiación temporal de las
aguas de dichos propietarios, esta Alcaldía
recurre a Vuecencia de que se sirva proceder al
embargo de los pozos de Franco, Pallarolas,
etc... con cuya medida creo prevenir cualquier
alteración del orden que amenaza, y que de
seguro tendría lugar, si desgraciadamente los
citados propietarios llegasen a hundir los pozos
como esa Alcaldia tiene presentido.

Aquest any és el 130è aniversari dun fet històric
dArgentona que es coneix amb el nom de la nit de
tapar pous. En Jaume Clavell, en el seu llibre La
xarbotada, ens en fa una detallada descripció dels fets
que, avui, ens fa goig presentar-vos-els resumits:



La preocupació de la Batllia per les aigües de la
Font de Sant Domingo sha mantingut viva en tot
moment, conscient del molt que representen per a la
comunitat argentonina. Ja lany 1751, el senyor
Intendent General va accedir a la concessió dun nou
establiment de domini sobre la mina i les aigües de
la font de Sant Domingo. En va fixar un ampli sector
en el que estava prohibit cercar aigües subàlvies que
poguessin distreure o minvar el cabal de la nostra
font.
Durant la segona meitat del s. XIX es trobaven
enfrontats, en el panorama argentoní, dos
irreconciliables bàndols: els gallòfols i els
descamisats. Aquesta divisió va facilitar la construcció
dun considerable nombre de pous al llarg de
laleshores nou carrer de Sant Ferran. Passaren alguns
anys i sortosament no hi hagué cap incident. Però
arribats al 1883, es produí el temut desenllaç. Les
condicions climatològiques extremadament adverses
daquell any i el natural decreixement de les aigües,
van fer témer a lalcalde Joan Coll Riera que algun
desaprensiu pogués esfondrar algun dels pous i posar
en perill les aigües de la font de Sant Domingo.
El llavors secretari de lAjuntament, senyor Esteve
Saurí, àlies Talla Colls (qui més tard fou nomenat cap

I aquests fets no es feren pas esperar. Era un matí
com tants daltres, a aquella hora en què les cases
es posen en marxa; lhora en què algunes dones, amb
els càntirs a les mans, sacosten a la font a cercar
laigua per la necessitat de llurs cases. Amb el natural
astorament, contemplen que aquella aigua estimada
havia deixat de brollar; les canals seques, tot just
degotant. La mala nova ràpidament sescampà pel
veïnatge. Cares consternades i dulls sol·licitants;
rostres temorosos fan intent de saber-ne la causa, la
temuda causa del greu incident.
Seguiren uns dies de desconcert, de commoció
general i de frustració per a totes aquelles persones
que, de sobte, es trobaven mancades de tan necessari
element. No havia de transcórrer massa dies perquè
saclarís el motiu atzarós pel qual shavia estroncat
laigua. I diríem que venia de forma espectacular,
imprevista i que havia de portar la intranquil·litat i
atordiment a la família C. àlies C. N... Aquesta família
de professió pouaires, faltats daigua com la majoria
de pous del seu carrer de Sant Ferran, procediren
amb cautela a esfondrar el pou. Però amb tant mala

la nit de tapar pous
campanar) per tal de prendre una ràpida decisió, van
declarar que els havia estat totalment impossible
deturar el desordre ja que es van trobar
incomprensiblement tancats a linterior de la casa
comunal i, per tant, impotents de frenar i contenir els
lamentables incidents, que deploraven i
condemnaven.
Passada aquella nit calamitosa, siniciaren treballs
per a la recerca de la deu perduda. Passà molt de
temps encara per a lacabament complet de la nova
font, construïda cinc metres pel davall de la primera.
No era rar de contemplar un estol dinfants i dones
reunits al voltant de la font tot entonant les següents
estrofes compostes pel Poeta argentoní Pau Gual:
Volem laigua, volem laigua;
volem laigua a la font,
volem laigua a tot el poble
perquè ens convé a tothom.
Sant Domingo, llum i guia
dels frares predicadors,
ens han deixat sense aigua
quatre pobres pecadors.
1883, gran memòria per Argentona.
Podeu dir que va ésser bona,
Déu faci no vingui més.



fortuna que trobaren la deu de la font de Sant Domingo
i provocaren la seva total extinció. El seu gran cabdal,
però, havia de jugar una mala passada a lartesà
pouaire, sorgint un imprevist que amb seguretat no
havia vist mai en el transcurs de la seva experiència
pouaire i que llavors, en un moment de carestia
daigua, titllaria dinsòlit i anormal: El nivell de laigua,
lentament, va anar creixent, elevant-se i elevant-se
sense parar,
fins que, eixint
del brocal del
pou, inundà
primer leixida
del darrera de
la casa i acabà
p e r e n t ra r,
envaint-la tota
ella per,
finalment,
eixir per la
porta del carrer i escolant-se torrent avall .
La sobreeixida daquell pou havia excitat els ànims
de les famílies que no tenien altra aigua que aquella
pel menester de les cases, i va crear una ànsia
apassionada de represàlia.
Arribada la nit, en aquelles hores en què la fosca
fa presa dels contorns de les coses guanyades tan
sols pel silenci; quan les portes de les cases resten
tancades mentre les famílies es preparen pel descans,
de sobte, fou trencada la immobilitat daquella hora
amb el so brunzit de la campana de les hores. Tocs
dalarma, de reiterada cadència, de crida a sometent,
mentre eixien de les cases apressadament homes i
dones en direcció a la plaça de lEsglésia amb el crit
reiterat, quasi udolant de: A tapar pous! A tapar
pous!... Tot enmig duna commoció general.
Aquella creixent gernació avalotada, es dirigí a la
casa de la família C... del carrer Sant Ferran, obligantlos a obrir les portes, que eren colpejades
violentament. Una vegada entrats, xapotejant laigua
que sescorria pel llarg de la casa, devastant tot allò
que trobaren a labast de les mans, que era llançat a
linterior del pou amb fúria incontinguda.
Aquella violenta impetuositat, continuà en aquella
i altres cases del veïnat, reduint els espaordits
propietaris que contemplaven indefensos la demolició
de llurs pous. Fins que arribaren a lúltima casa, la
de Can Doro. Es completà així la tapada de 23 pous
construïts impunement al llarg danys en detriment
de la font comunal de Sant Domingo.
Laldarull daquella nit es va produir sota lauspici
de les autoritats municipals, que veieren en la ràpida
solució, una alternativa a la via legal, que
indefectiblement shauria allargat. Les autoritats, en
ésser requerits per tal de contenir i desbaratar
lagitació, una vegada reunits a la casa comunal (avui
garatge a la plaça de lEsglésia, just tocant al

Jaume Clavell i Nogueras. La xarbotada. pp 42-49. Impremta Altés,
Barcelona, juny de 1976. Il·lustracions: xilografies dAntoni Gelabert.

Aquesta fou la història de la nit de tapar pous, una
història que ens convé no oblidar per mantenir ferm i
atent lesperit daquells argentonins i argentonines que
van sortir al carrer per defensar laigua i la font de Sant
Domènec.
Cent anys després, la nit del 3 dagost de lany 1983,
amb lAlcalde Josep Maria Gallifa i Espiell al capdavant
del consistori, es va recordar el centenari daquells fets.
Al toc de les dotze de la nit, el poble dArgentona va
quedar a les fosques; la campana de les hores va tornar
a tocar a sometent; darreu varen sortir els veïns engalanats
dèpoca, fent soroll amb cassoles i altres estris. Tots cap
a la plaça de lEsglésia, on el batlle Gallifa i el seu consistori,
repetint la història, eren confinats a lantic ajuntament.
Un cop fet el pregó de festes i esperonada la gernació
avalotada a anar al carrer Sant Ferran, es va tapar un
pou reconstruït a la cruïlla amb el carrer Colom. Fou una
festa amb una gran col·laboració i participació de tot el
poble, petits i grans.
I aquest any, 2013, ja en fa 130. I sembla que part de
la història es repeteix. Avui no hi ha ni gallòfols ni
descamisats, però als brocs principals de la Font de Sant
Domènec hi ha deixat de rajar aigua de la mina (és aigua
de la xarxa), i el mateix passa a la Font Picant. Avui no
és problema climatològic ni de massa pous, sinó dun
consistori que, com en lèpoca, no sap resoldre els
problemes, superat per la paperassa i la burocràcia que
ells mateixos shan cuinat.
Potser sestà apropant lhora de tornar a cridar ben
fort: A tapar pous, vilatans!

Sí, aquest és el nostre butlletí!
Adesiara ens arriben diversos comentaris que, molta
gent, espera que es publiquin els butlletins de txA (tots
per ARGENTONA) per a poder assabentar-se de la
marxa i la situació de la política municipal. Perquè la
informació i les opinions que aboquem en aquestes
pàgines, són la garantia del rigor i la
veracitat enfront a lopacitat dels fets
i les esbiaixades declaracions del
govern que, fa dos anys, està
escarxofat
a
l A j u n t a m e n t .
Quina
ràbia! A casa no
És amb la
mel porten mai el
lectura dels
butlletí de TxA! He danar
nostres but- com un boig buscantlletins, lúnica
lo arreu!
manera que els
vilatans poden gaudir
duna autèntica opinió sobre els
temes que afecten Argentona,
ja que des dels
diferents canals Càsum lolla!
Sempre es fixen
que disposen
que
només faig el
els manaires no
borinot per la casa
ens arriba
gran. No sé com
lequanimitat ni passar desapercebut.
la informació Al final hauré de
treballar més!
veraç a que tots
hi tenim dret. I
molts cops, quan
arriba, ho fa tard i malament.
Per això, loposició (txA), té tota la llicència i lobligació
de posar al descobert les mitges veritats, la falta dencerts
i explicar les coses tal com són.
Un exemple serien els articles sobre la piscina, la
Font Picant, la reprovació de la regidora del Cros, el

desmuntatge a la babalà de moltes de les coses que
havíem fet i projectat els de txA, etc, exposats a
bastament en aquest i anteriors edicions del nostre
butlletí.
Ja sabem que això no agrada als que manen. Però
el que nosaltres i molts conciutadans també sabem és
que, tant lalcalde com els regidors, xalen
amb aquesta publicació. Ai, noi, aquesta
colla esperen amb candeletes tenirlo a les seves mans. El
llegeixen amb
Doncs
jo hi surto
veritable fruïció
soviiint, elis, elis.
i encara que no
Sobretot en aquell que
els hi agradi el
porto al Rosa a
q
ue parlem
lesquena. Quin goig
que feia!
dells i les seves
actuacions, es
deleixen en la
Com
seva vanitat
que sempre
de sortir al
vull quedar bé
butlletí de
amb tothom...
txA.
I si no
doncs al final no
hi surto gaire,
shi veuen
jo!
reflectits es
posen també de mal
humor. En el fons,
limportant, per a ells, és
saber que són quelcom:
surto al butlletí de Tots
per Argentona, ergo, existeixo. Encara que facin el paper
de la trista figura.
Dons, sí. Continuarem parlant dells, del govern, sense
escarafalls. A voltes en clau dhumor i sempre, però,
posant de manifest la seva sinecura, contradiccions i
mancances.

tots per ARGENTONA
us desitja una bona Festa Major!
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Ens pots trobar a:
Telèfon 677 571 903
txacomunicacio@gmail.com

www.totsperargentona.cat

