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Dimarts, dimecres i dijous de 12.00 a 13.30

Serveis: Dilluns i dimecres de 12.00 a 13.30
Urbanisme: Dimarts i divendres de 12.00 a 13.30

Dilluns i divendres de 12.00 a 13.30

Dilluns i dijous de 12.00 a 13.30

Dimecres de 10.00 a 12.00/Divendres de 17.00a 19.00

Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament
Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Regidor d'Ensenyament i Serveis
Delegats d'altres Administracions Públiques
Santiago Mora i Carmany
Regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis Públics
Municipals
Raimon Català i Casas
Regidor de Cultura, Esports i Mitjans de Comunic.
Esteve V. Català i Amatller
Regidor d'Hisenda i Activitats Classificades
Antoni Julià i Valls
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient
Marcel Lladó i Badosa
Regidor de Joventut, Festes, Comerç Interior i Indúst Dilluns de 10.00 a 13.00 /Dimecres de 15.00 a 17.00

Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteJaume SolerDimarts i dijous de 12.00 a 13.30
AparelladorVicenç CiscarDimecres i divendres d'l 1.30 a 13.30
EnginyerJosep M. Borrell    Dimarts i dissabte de 12.00 a 13.30

Vj'er demanar hora per entrevistar-se amb els regidors o tècnics cal trucar al 797 07 11

4NFORMA€l^ ^E SERVÍ

Telèfons
79715 50-756 06 24

756 05 22
Fax 756 0612

CAP DE CREUS

Ajuntament
d'Argentona
Regidoria de Serveis

MOBLES VELLS
RECOLLIDA

Teniu mobles? Matalassos?
Estris domèstics que
ja no us serveixen?
En resum: "trastos"?

L'Ajuntament, en un intent de
donar-vos un bon servei, us ho

soluciona, truqueu al

797 02 52
qualsevol matí de 8 a 2 i us
explicarem què heu de fer.

L'objectiu és tenir el poble net i
ben cuidat.

Entre tots ho aconseguirem.
Hi viurem més a gust.

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS

MUNICIPALS
ARGENTONA

d Dr. Samsó, 48 baixos

MEDICINA GENERAL
Dr. Martí: De dilluns a dissabte de 10
a 2 del matí (excepte dijous)
Dra. Homs: Dilluns, dimecres i
divendres d'H a 12 del matí.

PEDIATRIA
Dr. Pugés: De dilluns a divendres de 3
a 4 de la tarda.

ATS
Antonio Castillo: De dilluns a
divendres de 3 a 5 de la tarda.
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a
11 del matí.
Sara Garrido: De dilluns a divendres
de 8 a 9 del matí (extraccions de sang).

LLEVADORA
Encarna Gascón:
Dimarts de 2/4 de 10 a 12 del matí.
Dimecres de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.

ARGENTONA
Sant Miquel del Cros

MEDICINA GENERAL
Dra. Homs:
De dilluns a divendres de 9 a 10 del
matí.

ATS
Sara Garrido: De dilluns a divendres
de 9 a 10 del matí.
Dissabtes d'l 1 a 12 del matí.

LLEVADORA
Encarna Gascón:
Dijous de 12 a 5 de la tarda.

Despatx al públic
Dilluns - dimarts
dimecres - divendres
de 2/4 d'11a 2/4 de 2

Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge

Dilluns de 7 a 8 del vespre
Telèfon 797 17 03

SERVEIS
Policia Local7971313
Guàrdia Civil79713 53
Bombers de Mataró79610 80
Parròquia Sant Julià797 01 59
Taxis7991414
Ambulància Creu Roja
Mataró79814 33
(Laborables i nocturns)
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)79716 56
Hidroelèctrica Catalunya

796 02 00
Fuerzas Eléctricas
de Catalunya79616 45

79017 70
Catalana de Gas
Electricitat796 03 54

796 05 04
Empresa Casas S.A79811 00
Automa
Mataró-Argentona798 04 40

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 0711
Serveis d'Urbanisme797 02 52
Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia797 09 56
Col·legi Públic
Francesc Burniol79716 01
Emissora Municipal79715 50

756 06 24
Casa de Cultura756 05 22
Equip
Psicopedagògic797 04 86
Escorxador756 05 53
Museu del Càntir797 21 52
Jutjat de Pau79717 03
Aigües d'Argentona797 06 03
Dispensari79719 01
A. Castillo López797 07 06
(Practicant)
Farmàcia Guillen79712 62
Farmàcia Sindreu79714 00
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No seria exagerat afirmar que la institució
municipal va rebre el dia 4 de juny l'agressió
més important de la història local recent.

Just quan va acabar el ple municipal, un ciutadà
argentoní i també insubmís i funcionari
municipal, va acusar els membres del consistori

d'encobrir activitats il·legals, de ser coneixedors i

no evitar-ho d'activitats incompatibles d'alguns

regidors i també d'actuar com funcionaris de
l'Alemanya nazi. Tothom té la llibertat de
discrepar obertament amb els representants
legítims dins la nostra administració municipal i
bona mostra d'això són els exercicis de llibertat
que sovintegen en acabar els plens i les
intervencions pluralistes als diferents mitjans de
comunicació local. L'actitud crispada d'aquest

ciutadà és només un símptoma d'alguns sectors
locals que van sembrant la confussió,

el fanatisme, i la utilització inadequada dels
espais públics de comunicació com pot ser ara
els finals dels plens.

Atenció doncs amb els símptomes ja amb
independència dels fets concrets del passat dia 4
de juny.

Una agressió a tots
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Carrer Gran, 51 - Tel. 797 16 23 - ARGENTONA

Posem pues al moment

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT

TALLER PROPI

PIZZERIA
RESTAURANT

Sant
Jordi

Carrer Gran, 66
Tel. 756 04 57

08310 ARGENTONA

QUEVIURES
CANSALADERIA

EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIES

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DESDE 1892

Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

Mataró. n. 1 -  Telèf. 797 00 50 -  08310 ARGENTONA

RAMON REIXACH I MONER

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

paraula, es toma a plantejar la
qüestió. Per què ens tenen en tant
poca consideració? Per què no
tenenla valentia d'explicar aquins
acords han arribat? Fapensar que
hi ha interessos particulars.

Sinó perquè no s'expliquen en
claredat!

Tot això em fa pensar, si val 0
no la pena invertir part del nostre
temps escrivint, plantejant coses
que poden millorar la convivència
ipossibles alternatives a una bona
qualitat de vida. Sempre amb
l'ànim que tots plegats,
Ajuntament i vilatans, anem
treballant junts. Els vilatans
detectant possibles millores i
comunicant-les a l'Ajuntament
per la seva possible realització.
Som conscients que algunes seran
poc realitzables però n'hi haurà
d'altres que la seva realització
serà poc menys que imprescindi
ble. Malgrat que és evident que
l'Ajuntament no ens escolta,
almenys ara m'agradaria fer una
petita reflexió a temes que han

també, acusats d'homicidi per
imprudència temerària, i ser
condemnats entre 4 i 10 anys de
presó.

A. Güell

A l'equip de
govern

El passat divendres, dia 2 de
juliol, vaig poder viure al Ple
municipal de l'Ajuntament, la
poca estima que ens tenen als
vilatans els Srs. de l'equip de

govern.
Es plantejaven una sèrie de

fets i resolucions que no eren
gens clares, quan des d'una part
de l'oposició es demanen
explicacions sobre els dits fets,
l'equip de govern no vol donar-
ne cap, diu que les coses són així.
Això fa pensar que hi ha gat
amagat!. Per què no es poden
explicar totes les coses que
afecten a la vida de tots els
convilatans?

Més tard, quan el poble té la

prec: És tan difícil, per part de les

autoritats donar a entendre a
aquesta gent que això que fan
està molt mal fet, i que si
necessiten lloc per aparcar en
cara que sigui per poca estona,
poden fer-ho però deixant
SEMPRE entre el seu trasto i la
paret de la casa un espai mínim
de 60 cm. perquè puguin passar
els vianants, els invàlids, els cecs,
els nens, els vells, els cotxets de
les criatures, etc? Perquè no en
dubteu, un cotxe aparcat de
qualsevol manera sobre la vorera
mortifica i posa en perill la vida
de tots aquests indefensos
ciutadans, entre els quals m'hi
trobo jo, cada dia.

I finalment una advertència,
imprudents i despreocupats
conductors: Si per culpa d'haver
aparcat malament el cotxe, heu
obligat a circular als vianants per
la calçada i provoqueu un
accident mortal, després de les
indemnitzacions milionàries que
això pot comportar, podeu ser,

Les voreres de la
Vila

Durant els últims anys, uns
petits guals ubicats a les
cantonades faciliten l'accés a les
voreres, als qui van en una cadira
de rodes, als cotxets dels nens,
als carretonets de la compra, etc.
Tot això està molt bé; però el que
no ho està gens, és el trobar-te a
mig carrer, amb la vorera ocupa
da totalment per un 0 varis
automòbils deixats allà sobre pels
barruts conductors que s'apropien
impunement del lloc, davant els
mateixos nassos de les Autoritats,
tant civils com uniformades. És

possible que aquesta permis-
sivitat,tanperillosapels qui anem
a peu, sigui fruit de la manca de
denúncies. La gent d'aquest
poble, no som gaire partidaris de
fer-ho, convençuts que no serviria
per ares. I queixar-se directament
als conductors, menys.

Davant d'aquesta situació, em
permeto fer una pregunta 0 un

^Cartes del^lectorí
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Tel. 797 09 47 - ARGENTONA

TOT TIPUS
D'ASSEGURANCES A
PERSONES, FAMÍLIES,
COMERÇ, INDÚSTRIA,
ETC.ESTEVE V. CATALÀ

ASSEGURANCES

CATALANA
OCCIDENT

Casal de Puntaires
de la Vila dfArgentona

Argentona, 17 de juny de 1993
Benvolguts amics:
El Casal de Puntaires d'Argentona, us fa saber que està

preparant la creació d'una col·lecció de puntes i boixets a
la nostra Vila.

Aquesta col·lecció es farà en memòria de la Sra.
Concepció Morè Famadas i tindrà la seva seu al c/ Gran,
51, lr. pis. Si voleu col·laborar econòmicament o bé amb
la cessió d'algun treball de puntes i boixets, us podeu
adreçar a la Sra. Pepi Vila, tel. 756 00 56, d'l a 4 de la tarda
i de 8 a 10 del vespre.

Aprofitem l'avinentesa per saludar-vos ben cordialment
i us donem les gràcies anticipades.

Atentament,
Pepi Vila

TERESA
VILA

Manicura
Ungles de porcellana

Pedicura
Depilacions

Tractaments
anticel.lulitics

Dolors Montserdà, 24
Tel. 797 07 61

08310 ARGENTONA

BELLESA

DE CREUS la corresponent
rectificació, al mateix temps que
aquesta carta. Això ho
considerem força important, ja
que actualment el CASINO
D'ARGENTONA ha emprès un
ventall d'iniciatives a fi que
aquesta sigui una associació
d'esport i de lleure oberta d'una
manera ampla a tots els
convilatans iperdemostrarl'afany
de promocionar l'esport base,
molt especialment per a nens i
joves -activitat aquesta que sí
podria ser objecte del suport de
l'Ajuntament-

Per exemple, aquest mes de
juliol, el CASINO ofereix les
pistes de tennis per organitzar,
conjuntament amb la Regidoria
d'Esports, un curset de tennis per
a nens i nenes, dintre del marc
d'activitats juvenils d'estiu.

Altres exemples podrien ser
els torneigs de Futbol-sala i
l'Escola de Tennis que es duu a

IC referent a l'aprovació dels
pressupostos municipals per

aquest any.
Aquest acord es formalitza en

14 punts, en un dels quals dèieu
literalment: 9è. S'acorda que les
subvencions que es donin en cap
cas serveixin per finançar entitats
amb afany de lucre (Unió de
Botiguers, Casino, etc.).

Cal dir que els exemples triats
del que es suposa entitats amb
afany de lucre no corresponen a
la realitat, ja que el CASINO
D'ARGENTONA no és ni mai
ha estat una entitat amb afany de
lucre, sinó que, tal com expressa
l'article 2n. dels seus Estatuts:

Constitueix l'objecte de
l'Associació: 1. El desenvo
lupament i promoció del tennis,
a través del Tennis Casino
d'Argentona, afiliat a la "Real
Federación Espanola de Tenis"
(avui dia també afiliats a la
Federació Catalana de Tennis).
2. El desenvolupament d'acti
vitats esportives. 3. Larealització
i promoció d'actes culturals i
socials... Aquestes finalitats, es
realitzaran sense afany de lucre.

Creiem, i ben segur que no ens
equivoquem, que la menció del
Casino en el punt 9 dels acords
esmentats ha estat una confusió o
una manca d'informació per part
dels regidors de CiU i IC que
signen l'acord. A més a més, cal
afegir que el CASINO D'AR
GENTONA mai ha estat sub
vencionat amb els fons econò
mics municipals.

Per tal motiu els demanem que
facin pública a la revista CAP

Als representants
dels grups
municipals de
CiU i IC

Benvolguts senyors,
A la revista CAP DE CREUS

del passat mes de maig, va ésser
publicat l'acord pres entre CiU i

anat sortint a altres Cap de Creus
i que de moment no hem vist cap
possible canvi o alternativa als
fets plantejats.

Exposo alguns exemples amb
la seguretat que en són molts
més:

-Setembre de 1992: En Pep
Padrós ens feia uns suggeriments
sobre la Creu de Terme de Sant
Sebastià. Tot segueix igual.

-Octubre del 1992: El grup
Carril-bici proposava possibles
alternatives... Tot segueix igual.

-Febrer del 1993: Proble-
màticasobre la brutíciaen general
que ens afecta a tots. Fins ara no
s'ha vist cap possible canvi o
suggeriment al respecte.

-La senyalització un desastre,
on d'entre altres orientacions es
denunciava una senyalització
col·locada al revés i encara
segueix de la mateixa manera.

Podríem continuar. Com
podem veure hi ha molt poca
sensibilització.

Sense cap dret l'equip de
govern actual està matant les
ganes de treballar pel poble.
Realment lamentable.

M. Rosa Masó

Cap de Creus - agost 1993



Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
PUBLICITÀRIA - MODA

TOT TIPUS DE REPORTATGES
ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC

FOTOS CARNET A L'INSTANT

C/. Soni Julià, 15 - Tel. 797 24 52 • 08310 ARGENTONA

Ntra. Sra.
de Montserrat, s/n.

Tel 797 11 52
ARGENTONA

D'INFANTS
GENTINS"

ULA OBERTA

Ronda. Exterior s/n. - 08310 ARGENTONA
Tel. (93) 797 13 07 - Fax (93) 756 03 85

•Oficina Tècnica
•Mètodes i temps
•Construcció i reparació
de matrius

•Disseny d'automatismes
per màquines

-Construcció i reparació de
maquinària

-Muntatges de grups
-Dentat de pinyons i pallers
-Tornejats i fresats de tot tipus

ARFLA, S.L.

Puig i Cadafalch, 2 - Telèfon 797 06 06
08310 ARGENTONA

Especialitat en esmorzars
Gran assortit de tapes i marisc

BAR DEPORTIVO

moment, ja que no compleix ni
una de les condicions mínimes
exigides per preservar el fons.

Esperem que finalment es
resolgui el problema del seu
trasllat, i aviat puguem estrenar
un Arxiu Històric tal com cal.

M. Assumpció Zapata
Cristina Villa

una idea del fons documental que
disposa l'Arxiu.

Una altra tasca que ens queda
pendent és la de rotular les caixes
de forma que sigui visible el seu
contingut

Però volem deixar constància
que aquesta feina no servirà de
massa si l'Arxiu resta en el lloc
en el que es troba en aquest

^^·d
carrer gran, 18 -Tel. 797 0616 -ARGENTONA

airanas
ÀuJ^e/àcL

Les cartes han de tenir una extensió màxima d'un foli a doble espai. La redacció es
veu amb el dret de fer extractes de les cartes, cas que l'extensió sigui superior.

L'Arxiu Històric
arraconat

L'Arxiu Històric Municipal
d'Argentona, com tants Arxius,
es troba en un lloc arraconat i
oblidat de tots.

Des del gener d'aquest any hi
estem treballant. Senzillament
recuperant antigues classi
ficacions, respectant la feina que
s'hi hagués fet i buscant una
classificació adient allà on no
n'hi havia.

S'han acomodat els documents,
una vegada netejats de pols i
d'insectes, en sobres i caixes
acondicionades al format de cada

un.
Ara estem procedint a fer un

inventari-classificació que
servirà com a índex i per a tenir

terme d'octubre a juny. Aquesta
escola, oberta a tots els nens
d'Argentona de 6 a 14 anys, es va
iniciar l'any passat amb una
extraordinària participació -35
joves promeses- i ja estem
organitzant la propera tempora
da amb horaris encara més
amplis.

Agraint l'atenció que dispen
saran a aquesta carta i segurs que
faran pública la subsanació
sol·licitada, els fem arribar una
salutació molt cordial, com a
testimoni de les amistoses
relacions que sempre han existit
entre aquesta associació i la
Corporació municipal.

Joan Escoda Bover,
President

en nom de la Junta de Govern

Cap de Creus - agost 1993



Joaquim Casabella
Alcalde

meus millors desitjós
per a què tots plegats
passem una molt bona

Festa Major en
companyia de
familiars i amics,
conscients com som

que amb l'actuació i
participació de tots
anem fent any rera

any un poble més fort
i més nostre.

Bona Festa Major!

Sembla ser que alguns
grups polítics es volen
fer ressò dels projectes
que estem tirant

endavant, estic segur

que tots els equips de
govern han treballat
pel bé del poble
d'Argentona, però que

no diguin que han
sigut ells els millors i
que l'actual equip no
té iniciativa. Només
queda veure el que
estan fent i el que han
fet durant el seu
mandat a l'Ajuntament.

és temps de descans i
festa gran.

Espero que el
programa que han
confeccionat les

Regidories de Festes,
Cultura i Esports
siguin del vostre grat, i
així aconseguir que
augmenti el caliu i la
participació de tots.

D'aquesta manera any

rera any anirem fent

un poble més fort i
més nostre.

A les portes de gaudir
novament tots plegats

un any més amb
companyonia, esperit

obert i acollidor com
és el dels argentonins,
la celebració de la
nostra Festa Major
amb alegria,
retrobament i

participació de tothom
en els actes i

espectacles que amb
il.lusió i dedicació ha
organitzat la Regidoria
de Festes.

Permeteu-me que

aprofiti l'avinentesa
per mostrar-vos els

esperant la segona

fase d'obra de l'escola

Francesc Burniol, on

es contempla l'aula de

P-3 i els corresponents

serveis.

Sobre l'institut cal dir
que el conseller Sr.

Joan M. Pujals ens va
comunicar que som

els primers de la llista,
falta acabar de
solucionar el tema del

terreny d'Obres

Públiques, sembla ser
que no hi ha d'haver
problemes en la cessió,

sempre i quan sigui
destinat per la
construcció de l'institut
d'ensenyament

secundari.

També dins les
vacances es farà la

instal·lació de les
cortines a les dues

escoles.

FESTA MAJOR

A les portes de les
vacances d'estiu i de la

nostra Festa Major de
Sant Domingo, desitjo
que us ho passeu el
millor possible ja que

JL/esprés d'uns mesos

a l'Ajuntament, hem

d'informar dels
projectes que s'han

tirat endavant: la plaça
Pau Casals, l'Avinguda

dels Països Catalans,

la cobertura del torrent

d'en Tossa i la Sala
Cultural de l'Ajuntament
vell. La cobertura del

torrent d'en Tossa

s'iniciarà dins els mesos

de setembre-octubre.

També tenim en

projecte parcs infantils,
places i
l'enderrocament de

Can Doro, ja que està
en estat ruïnós.

ENSENYAMENT

L'aula de P-3 a l'escola

Francesc Burniol per fi
ha estat concedida,

ja que era un tema

prou important que
demanàvem

constantment a través

de la Regidoria
d'Ensenyament

mitjançant els Consells
Escolars i APAS. El
primer pas ja el tenim,
ja que provisionalment
s'ubicarà en una aula

^CaRTA DE fc'ALCALDE
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Gral. Llauder. 14. baix • Tel. 797 0177

ARGENTONA

XAVIER PONSA GALLIFA

FUSTERIA PONSA

ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres
Telèfon 797 02 55

"LES GINESTERES"
Cuina Catalana

unuij
BAR • RESTAURANT

ses burocràtiques però en cap
moment polítiques.

Recordem que aquests
terrenys per fer-hi l'institut de
secundària són actualment

propietat del Ministeri d'Obres
Públiques i Transports i estan
situats a l'entrada d'Argentona,
al costat de les vivendes de la
MOP.

Solució per P-3

Durant la seva visita a
l'Ajuntament d'Argentona, el

Conseller d'Ensenyament Joan

Maria Pujals i l'Alcalde
d'Argentona, Joaquim Casa-
bella van rebre una repre
sentació de pares afectats per la
falta de places per alumnes de
tres anys a les escoles de la vila.
Recordem que fins el curs
passat només hi havia aules de
P-3 a l'escola Bernat de
Riudemeia. Durant aquesta
entrevista, Pujals va manifestar
que el seu departament estava
disposat a aportar-hi un mestre
i que en els pròxims dies
intentaria resoldre la ubicació
de l'aula. Pocs dies després el
departament d'Ensenyament va
ratificar que l'escola Francesc
Burniol estaria dotada a partir
del setembre vinent d'una aula
de P-3 que, junt amb la que ja
existeix a l'escola Bernat de
Riudemeia, deixaria defi
nitivament tancat el problema
de manca de places a la Vila.

Just quan Pujals, l'alcalde i
els regidors de l'Ajuntament
sortien de la Casa Consistorial

prioritària aquesta construcció des del punt de vista del seu
departament. Durant la seva estada a Argentona, Pujals

també va trobar un principi de solució al problema de falta
de places de nens de 3 anys a les escoles públiques de la Vila.

fet l'anàlisi conjunta de tota la
realitat de Catalunya, podrem
establir amb precisió aquestes
dates.

Mentrestant l'Ajuntament
d'Argentona està esperant del
Departament de Patrimoni de
lEstat del Ministeri d'Economia
i Hisenda, els documents per
fer la cessió dels terrenys a la
Conselleria d'Ensenyament.
Segons fonts municipals aquest
retard de la documentació que
ha d'arribar de la capital de
l'estat es deu, únicament, a cau-

Pujals va rebre una Comissió de Pares afectats pel problema de P-3.

Durant la seva estada a
l'escola del Cros, el dia 10 de
maig, Pujals va confirmar que
el seu departament contempla
la instal·lació d'un institut de
secundària. Segons el Conseller
d'Ensenyament: He de ratifi
car la previsió que té el
departament de construcció
d'un nou institut. Nosaltres, com
sabeu, tenim el compromís de
presentar el mapa escolar fins
acabar l'any 93. És aleshores

quan podrem establir el
calendari i dir la data en què
podran començar les obres
d'aquest institut. En qualsevol
cas, ja sabeu que aquest institut
d'Argentona haurà també de
donar resposta a les exigències
de poblacions de la rodalia,
previsiblement està situat en el
primer nivell de prioritats, és a
dir que pot estar situat en els
primers tres anys a partir de
l'aprovació del mapa.

En qualsevol cas em reser
vo la data definitiva pel final
d'aquest any que és quan, havent

Durant la inauguració oficial de la nova escola de Sant
Miquel del Cros, el Conseller d'Ensenyament de la
Generalitat, Joan Maria Pujals, va declarar que degut a les
necessitats de la mateixa Argentona i la rodalia, era

Pujals: La Generalitat creu prioritària
la construcció d'un institut a Argentona.

A final d'aquest any se sabrà la data d'inici de les obres.
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ARGENTONA
Carrer Gran,
Tel. 797 10 5

ARGENTONA
C/. Moli. 1
Tel. 797 06 01

TAPISSERS

SERRA-PINEDA

Comarcal, Ramon Camp, el di
rector general d'ACESA, Josep
Manuel Basanez i diferents al
caldes i regidors d'ajuntaments
de la comarca.

Aquesta iniciativa es va
anunciar poc després que
tècnics de l'Ajuntament de
Cabrera donessin un avís sobre
el perill d'esllavissament degut
als actes vandàlics que havia
rebut el castell en els últims

anys.

Neteja

El dissabte dia 19 de juny,
grups de voluntaris van fer
treballs de neteja al castell. En
total aquesta operació va
comptar amb 200 voluntaris i
s'hi van recollir unes quatre
tones de deixalles, entre vidres,
plàstics i diferents deixalles que
estaven escampades per la
rodalia del castell.

Aquesta feina es va fer sota
el lema Tots junts a Burriac i
la va organitzar l'Ajuntament
de Cabrera i el Consell Co
marcal del Maresme.

La inversió d'uns 25 milions
de pessetes permetrà que aviat
comencin les obres de Con
solidació del Castell de Burriac.
Aquestes obres consistiran en
consolidar el que actualment hi
ha, fent impossible que
augmenti la degradació de la
construcció, accelerada els
últims anys per causa del
vandalisme.

La inversió prové de 1' 1 per
cent de les obres de la variant
de Mataró de l'Autopista del
Maresme, al seu pas per Ca
brera, i que ha finançat l'em
presa Autopistas Concesionaria

Espanola ACESA.
Les obres de consolidació

consistiran primer en tasques
d'excavacions arqueològiques
i després en consolidar el que
queda del castell de Burriac.

També es faran unes petites
construccions que mostraran
com era l'estructura del castell
en el seu estat inicial.

L'acte de presentació d'a
questes obres es va fer fa unes
setmanes a Barcelona i hi van
assistir el president del Consell

El castell de Burriac es conservarà en el seu
estat actual

25 milions per
consolidar el
Castell de Burriac

prescindir de possibles inte
ressos polítics d'altranaturalesa
que mai no acostumen a ser
bons per la solució dels temes.

Voldria que quedés molt clar
que la possibilitat de resoldre
aquest tema del P-3 s'havia
establert quan l'Ajuntament
m'ha parlat d'aquest tema, quan
jo he rebut els pares que re
presenten de debò els alumnes
que estan en aquesta situació.
L'únic que podrien haver fet

aquestes poques persones que
han tingut aquesta desafortu
nada intervenció és espatllar-
ho. És això del que vull que

siguin conscients, les coses no
s'arreglen mai per aquests
sistemes i si es resol aquest
tema és per la bona disposició
de l'Ajuntament i, en tot cas per
la intervenció dels pares als
quals he rebut abans que
aquestes persones, fora de
l'Ajuntament fessin aquesta
desafortunada actuació.

per anar a la inauguració de
l'escola del Cros, un grup d'uns
30 vilatans es va manifestar per
demanar més places de P-3 i
també per una secundària de
qualitat, segons resava una
pancarta que portaven. Entre
els manifestants hi havia el
portaveu del comitè local
d'ERC i mestre de l'escola
Francesc Burniol, Xavier
Peguera, fet del que va ser
informat el conseller d'Ense
nyament. Pujals que va parlar
breument amb ells va declarar
posteriorment a l'emissora mu
nicipal que les persones que
han participat en aquesta
manifestació se n'haurien
d'adonar que aquest no és siste
ma per aconseguir les coses.
Quan un conseller rep una
comissió en representació dels
pares que es troben en aquesta
situació, quan l'Ajuntament se'n
preocupa i quan hi ha un
contacte i una bona comu
nicació, jo crec s'ha de mirar de

La manifestació a la sortida de l'Ajuntament.
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La Comissió dTJrbanisme
ha aprovat el PERI de Sant
Sebastià amb la supressió de la
zona de naus industrials més
pròximes a l'escorxador, cor
regint alguns aspectes dels
rasants i també contempla la
supressió a mig termini de la
masia de Can Boba, sempre
que hi hagi una negociació entre
els promotors i els parcers.

Aquesta aprovació del
PERI podria suposar que abans
de final d'any es pugui cedir un
terreny a l'Institut Català de la
Salut per fer-hi un centre
d'Assistència Primària que
nodreixi les necessitats d'Ar
gentona, òrrius i Dosrius.

Recordem que el pla refós
de Sant Sebastià va ser aprovat
durant el Ple municipal del mes
d'abril amb els vots favorables

de CiU, AA, ERC i IC i amb el
vot contrari dels dos regidors
del PSC. Pel grup de Josep
Clofent hauria d'haver quedat
clar que la gestió de les vivendes
socials es fes per part munici
pal i també la cessió d'una nau
industrial per a ús del municipi.
Segons va manifestar el mateix
Clofent s'havien engegat una
sèrie de negociacions amb els
promotors per aconseguir
aquesta fita.

Els altres grups van mani
festar el seu acord de principi
amb el pla pels beneficis que
pot aportar a la Vila, com ara
les vivendes socials, les naus
pels industrials locals i la cons
trucció del CAP. El grup de
Jordi Suari, Agrupació Argen
tona va puntualitzar el seu des
grat per la capacitat final de les
naus industrials, ja que les que
havia requerit la Generalitat per
l'aprovació del projecte eren ex-
cessivament grans per la
capacitat econòmica de l'indus
trial mig d'Argentona.

La Comissió d'urbanisme de la que l'Ajuntament aprovi el projecte
Generalitat va aprovar el dia 14 de juny, el d'urbanització del projecte perquè s'hi pugui
pla refós del PERI de Sant Sebastià. Ara cal   posar la primera pedra.

La Generalitat ha donat llum verda al
PERI de Sant Sebastià
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Avgda. Puig i Cadafalch, 26
Tel. 756 03 06

08310 ARGENTONA

COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TÜT TIPUS
D'IMMOBLES

ASSEGURANCES EN GENERAL

Problemes en el cens
Tot i que els cens per votar en aquests comicis va estar

exposat durant unes setmanes a l'Ajuntament, més de cent
persones que no l'havien revisat ni presentat les seves
queixes, es van trobar que no podien fer efectiu el seu vot.

Durant tot els dia aquestes persones es van adreçar a les
oficines municipals que van facilitar els tràmits perquè
finalment poguessin votar. En concret de les 120 persones
afectades a Argentona en van poder votar 82 mitjançant un
certificat. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha fet una
crida a tots els ciutadans per tal que durant els períodes
d'exposició del cens el vagin a revisar per evitar presses
d'última hora i de trobar-se amb la impossibilitar de fer
efectiu el dret a vot.

Després de la jornada electoral del 6-J i si no hi ha
sorpreses, la pròxima cita electoral amb les urnes serà en
motiu de les eleccions municipals que se celebraran,
aproximadament d'aquí a 24 mesos.

circumstància, especulant so
bre la possibilitat que algun
votant de CiU al Congrés
hagués votat la candidata d*ERC
al Senat.

Per la seva banda Iniciativa
per Catalunya va obtenir a
Argentona 234 vots, el que vol
dir el 4,7 per cent dels vots
emesos. Amb aquests resultats,
Iniciativa va perdre una dècima
pel que fa a les eleccions del 89.
La regidora d'Iniciativa Con
cepció Sala va dir que aquests
resultats eren el sostre electoral

que té el seu grup a la Vila i la
necessitat de treballar per
augmentar-lo.

pectatives serien d'obtenir tres
regidors a les eleccions muni
cipals que es faran d'aquí a dos

anys.
Per sota del PP i amb un

creixement del 4 per cent, es va
situar Esquerra Republicana de
Catalunya. Esquerra Republi
cana de Catalunya va obtenir
391 vots, més del doble obtingut
l'any 89. Pel que fa al Senat, la
candidata d'Esquerra Ruth
Carandell, va obtenir més de
100 vots de la llista d'aquest
partit al Congrés a Argentona,
concretament 503. El regidor
d*ERC a Argentona, Jordi Pi-
nart, va assenyalar aquesta

Pilar Rahola va ser l'única cap de
llista que va venir a Argentona.

percentatges que van del 16,1
al 17,1 dels vots escrutats.

Aquestes eren les decla
racions de Casabella, un cop
fet l'escrutini.

Per la seva banda, el Partit
dels Socialistes de Catalunya a
Argentona també es van feli
citar pels resultats, tot i la
caiguda de 3,2 punts pel fa a les
eleccions del 89. En concret, el
PSC va obtenir 1.153 vots, el
que vol dir el 23,3 per cent dels
vots. La regidora Montse
Brugal es va mostrar satisfeta
dels resultats.

El tercer partit en vots a
Argentona i el que va expe
rimentar un creixement més
important va ser el Partit Popu
lar. El grup de José Maria Aznar
va obtenir 699 vots, més del
doble dels que van obtenir a les
eleccions del 89 i amb un
creixement de sis punts sobre
l'electorat. Precisament, l'ex-
regidora de l'Ajuntament d'Ar
gentona i afiliada al Partit Po
pular, Paquita Carbonell, es va
mostrar molt satisfeta dels
resultats del seu partit a Argen
tona en les eleccions generals.
Paquita Carbonell va fer una
crida a tots els votants del PP a
Argentona perquè es reorga
nitzés aquesta formació a nivell
local i es poguessin presentar a
les pròximes eleccions muni
cipals.

Segons Carbonell les ex

La jornada electoral de les
eleccions generals del 6 de juny
va tenir a Argentona diferents
eixos informatius que ara us
desgranarem. D'entrada a
Argentona es va registrar una
participació del 81,75 per cent,
cinc punts per sobre de la
mitjana estatal. D'altra banda, a
la nostra vila també vam patir
els problemes en els cens a
l'igual que algunes poblacions
de Catalunya i d'arreu de l'Estat.

Pel que fa a la valoració
dels resultats dels partits, a
Argentona va guanyar amb
claredat Convergència i Unió,
seguit del Partit dels Socialistes
de Catalunya, el Partit Popular,
Esquerra Republicana i Inicia
tiva per Catalunya.

La participació a Argentona
va estar del 81,75 per cent, cinc
punts per sobre de la mitjana
estatal i també l'índex més alt
de participació que s'ha registrat
en tots els comicis que s'han
fet.

El col·legi on es va registrar
el nombre més important de
participació va ser l'Escola
Bernat de Riudemeia i el que
menys Sant Miquel del Cros.

Tots els responsables dels
partits a la nostra vila van
expressar la seva satisfacció per
aquest important índex de
participació, amb indepen
dència dels seus resultats.

L'alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, es va mos
trar molt satisfet pels resultats
de CiU a la Vila. Recordem que
la coalició que lidera Jordi Pujol
va obtenir a Argentona 2.282
vots, el que vol dir el 46,15 dels
vots escrutats. Tot i aquests
resultats, Convergència va
perdre gairebé un punt i mig pel
que fa a les eleccions generals
del 89 a la nostra vila. Pel que fa
al Senat, els tres candidats de
CiU van estar els guanyadors
també a Argentona, amb uns

El 6-J va tenir un rècord de participació
en uns comicis
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TOTAL VOTANTS
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UV - Marta Dolores Soler Yunoy
CDS - Jacinto Soler Padró
CDS - Aniceto Ibàflez Benito
CDS - Luis Adolfo Aso Ezquerra
EV - Agustí Soler Sala
EV - Maria Olivares Usac
EV - Josep Oriol Àvila Monteso
PP - Juan López Alegre
PP - Javier García Albiol
PP - Pedró Flores Cànovas
PEC - Àngel Roget Pruna
PEC - Josep Oller Martí
PEC - Pere Inbemon San Miguel
FE(JONS) - Héctor Vidosa Sànchez
FE(JONS) - Rafael Vacas Roldan
FE(JONS) - Francisco J. Calduc
PST - José M. Rubio Pérez
PST - Francisco J. Navarro G.
PST - Mario Bou Jubé
UC - Jordina Ayats Atar
PREPAL - Teresita Loreto Àlvarez
IC - Conxa Tarrés Gol
IC - Lluís Hemàndez Alcàcer
IC - Alfons Garcia Garcia
POR - Miguel Salas Yiebra
PSC - Marta Mata Garriga
PSC - Jordi Maragall Noble
PSC - Victòria Camps Cervera
MCE - Juan C. Soler Mayoral
FE(A) - Juliàn Vall Beltran
FE(A) - José Pla Moreno
FE(A) - Àngel Gómez Puertolas
NPS - Óscar Santos Sànchez
ERC - Rut Carandell Rieradevall
ADE - Jorge Ribera Pérez
ADE - Maria Gonzàlez García
ADE - Francisco J. de Almenara
OU - Ramon Trias Rubies
QU - Maria C. Servitje Mauri
QU - Sixte Cambra Sànchez
SENAT

Cens
Mesa

Secció
Districte
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0
1
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596

0
0
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1
0
2
3
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0
0
6
1

26
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0
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2
0
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44
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3
0
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0
2
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1
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Ajuntament

% VOTANTS PER MESA
TOTAL VOTANTS
VOTS EN BLANC

VOTS NULS
VOTS VÀLIDS

Falange Espafiola Autèntica
Partido de la Ley Natural
Los Ecologistas
Partit Ecologista de Catalunya
Coal. por nuevo Partido Soc.
Unificació Comunista de Esp.
Falange Espafl. de las JONS
Partit Soc. dels Treballadors
Partido Obrero Revoluc.
Iniciativa per Catalunya
Els Verds (EV-CEQ
Agrupación Ruiz Mateos
Partido Humanista
Convergència i Unió
Centro Democràtico y Social
Unión de Autonomías
Partit dels Socialistes de Catalunya
Esquerra Repuplicana de Catalunya
Partido Popular
PARTITS

Cens
Mesa

Secció
Districte

Resultats Eleccions Generals - 6 de juny 1993
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El febrer ja es podrà utilitzar la
variant de la N-2

El Director General d'ACESA, Josep Manuel Basanez,
ha confirmat que preveu obrir el trànsit entre Cabrera i Sant
Vicenç de Montalt el febrer de l'any que ve, un cop acabades
les obres d'ampliació de carrils de l'A-19 entre Montgat i

Mataró.
Amb la inauguració d'aquest tram es reduiran les cues a

la N-II a l'alçada de Mataró. La resta de l'autopista s'obrirà

el mes de juny.

Telèfon 797 04 11
Avda. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Generalitat d'alguns problemes
de caràcter polític que afectaven
la relació de l'Ajuntament amb
l'administració catalana.

Segons va declarar poste
riorment Casabella, aquests
problemes es van solucionar
durant una entrevista amb el
delegat del govern de la
Generalitat a les comarques de
Barcelona, Joan Raventós.
Segons Casabella aquests
problemes estaven relacionats

amb la tramitació del PERI de
Sant Sebastià.

Setmanes després d'aques
tes declaracions, Natura va
demanar que en el futur els
estudis d'impacte ambiental es
fessin extensius a les empreses
auxiliars, com les elèctriques i
telefònica, per evitar alguns
problemes que s'han ocasionat
a la rodalia de la B-40.

Problemes polítics

Durant la visita l'Alcalde
d'Argentona, Joaquim Casa
bella, va declarar que havia
parlat amb el president de la

ralitat, no es podrà dir que no
s'ha fet un esforç per mantenir
el paisatge i la natura. Jo
precisament conec bé aquesta
comarca, l'he visitat moltes
vegades en cotxe, a peu 0 en
bicicleta i me l'estimo aquest
paisatge. Estic content de veure
que la Generalitat i GISA han
fet un esforç per mantenir tot el
que és el paisatge i, per tant de
no destruir, de no crear impacte
ambiental, per això faig una
valoració molt positiva del que
he vist.

Aspecte de les obres de la B-40 al pas per Argentona.Pujol, Molins i Casabella, durant una trobada
amb els periodistes.

El president de la Gene
ralitat, Jordi Pujol, i l'aleshores

Conseller de PolíticaTerritorial
i Obres Públiques de la Gene
ralitat, Joaquim Molins, van
visitar les obres de l'Autopista
Argentona-La Roca el dia 24
d'abril. La visita es va centrar
en la zona on hi ha les oficines
de GISA, a l'entrada de la
urbanització de Les Ginesteres.

A Pujol el va rebre l'Alcalde
d'Argentona, Joaquim Casa-
bella, que anava acompanyat
de tot el consistori amb l'ex
cepció del regidor d'ERC, Jordi
Pinart, i de la regidora de IC,
Concepció Sala.

Durant la visita el president
de la Generalitat va comprovar
l'avançat estat de les obres i va
comentar la possibilitat que s'a
cabin abans del que és previst,
és a dir abans de l'inici del 1995.

Durant una petita trobada
amb els periodistes, Pujol va
refermar el compromís de
gratuïtat pels usuaris de
l'autopista i també va destacar
la preocupació per evitar
l'impacte ambiental de l'obra.

Pel president de la Gené-

Pujol: La B-40 s'està fent tenint
en compte les exigències de l'impacte
ambiental

La Generalitat ha ratificat la gratuïtat de l'Autopista

Cap de Creus - agost 1993  13



Jaume de Traià, tal com ordena
el Pla general. D'altra banda i
segons fonts municipals no ca
lia un acord de Ple per mostrar
la seva oposició al projecte ja
que el Pla general no contem
pla la ur-banització de la zona
ni tampoc suposava proposar
un canvi substancial de la nor
mativa vigent, sinó tot just se
guir-la. Aquestes fonts també
han dit que està dins els drets
dels promotors de la urbanit
zació presentar el pla a la
Comissió d'Urbanisme perquè
sigui aquest qui decideixi
després d'escoltar les parts.

D'altra banda, recordem que
en un Ple municipal tots els
grups del consistori van mos
trar la seva oposició al projecte
d'urbanització de Sant Jaume
de Traià.

Joaquim Casabella, va enviar a
la promotora un ofici amb un
informe de l'arquitecte muni
cipal on es deia que la zona de
Sant Jaume de Traià era no
edificable, segons el Pla gene
ral.

Els assessors jurídics dels
promotors han contestat que
això podria suposar un cas clar
de prevaricació ja que aquest
ofici contravenia la sentència
del Tribunal Suprem sobre el
Pla parcial de la zona.

Per la seva banda fonts de
la Regidoria d'Urbanisme han
assegurat que l'Ajuntament ha
acomplert tots els terminis i
que l'ofici enviat per l'alcalde
amb l'informe de l'arquitecte
municipal és suficient com a
mostra de la negativa munici
pal a fer la urbanització de Sant

Aspecte actual de la zona de Sant Jaume de Traià.

creu que el projecte no hauria d'haver arribat a la Comissió
si l'Ajuntament l'hagués aturat en primera instància. Per la
seva banda, l'Alcalde Joaquim Casabella ha assegurat que

els tràmits s'han fet amb total correcció i amb l'objectiu
d'evitar aquesta urbanització.

d'Urbanisme de la Generalitat
el Pla d'urbanització de la zona.
La Comissió va demanar a
l'Ajuntament que abans del
divendres, dia 18 de juny,
aportés els seus arguments
contra la construcció d'aquesta
urbanització.

El mateix matí del dia 18 va
arribar aquesta documentació
a la Comissió d'Urbanisme.
Segons els papers aportats, a la
zona de Sant Jaume de Traià no
s'hi pot urbanitzar perquè en el
Pla general està contemplat com
a zona agrícola i forestal.

320 vivendes

El dia 2 de juny els
promotors de la urbanització
de Sant Jaume de Traià van
presentar davant la Comissió
d'Urbanisme de la Generalitat
el projecte per la construcció
d'unes 320 cases, i que el dia 22
d'abril s'havia presentat a
l'Ajuntament d'Argentona.

Segons els promotors
l'Ajuntament ha esgotat el
termini de 30 dies per emetre
un dictamen sobre el projecte
presentat, i per tant, ara la
decisió sobre la urbanització
està únicament en mans de l'or
ganisme que encapçala Joan
Antoni Solans.

Les mateixes fonts han
assegurat que un dia abans que
acabés el termini, el dia 27 de
maig, l'alcalde d'Argentona,

Diferents partits de l'opo
sició, amb excepció dels
socialistes han mostrat la seva
preocupació per com s'han
portat els tràmits administratius
sobre la urbanització de Sant
Jaume de Traià i del que ja us
van informar divendres passat.
Pel regidor d'Agrupació Ar
gentona, Martí Riu, aquest afer
pot ser un cas clar de negli
gència i ha demanat expli
cacions al Govern municipal.

Per la seva banda la regidora
del Partit dels Socialistes de
Catalunya, Montse Brugal,
l'Ajuntament ha fet els tràmits
que calien, contràriament al que
defensen els promotors de Sant
Jaume de Traià.

El regidor d'Esquerra Re
publicana de Catalunya, Jordi
Pinart, s'ha mostrat esperançat
que tot s'hagi tramitat bé i que
l'Ajuntament no es trobi davant
una errada en el procediment.

La regidora d'Iniciativa per
Catalunya, Concepció Sala, ha
assegurat que el tràmit no s'ha
portat com calia i per això, s'ha
perdut l'oportunitat de poder
decidir sobre la urbanització de
Sant Jaume de Traià, ara ho

haurà de decidir la Comissió
d'Urbanisme de la Generalitat.

El projecte, a Barcelona

Els promotors de Sant
Jaume de Traià van presentar el

dia4 de juny davant la Comissió

El Director General d'Urbanisme de la Generalitat,
Joan Antoni Solans, ha manifestat en una entrevista a Ràdio
Argentona que segurament la Comissió d'Urbanisme no

acceptarà la subrogació del projecte perquè es contradiu
amb el Pla General d'Argentona. A banda d'això, Solans

El projecte d'urbanització de Sant Jaume de Traià ja és a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat

La Comissió d'Urbanisme de la
Generalitat creu que no aprovarà el

projecte de Sant Jaume de Traià
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Ara, si els particulars s'hi
avenen és evident que podrien
fer una cessió a l'Ajuntament
perquè aquest ja pugui ofertar-
lo a la Conselleria de Sanitat i,
en conseqüència pugui anar
endavant l'expedient del centre.
D'alguna manera això beneficia
al promotor. Tenir un Centre
d'Assistència Primària vol dir
tenir tota una sèrie d'exigències
de baixos comercials, d'espais
de consultes de particulars, de
metges, d'infermeres, d'assis
tents tècnics sanitaris, etc. Vull
dir que genera activitat, és a du
els primers interessats en què
es faci el Centre d'Assistència
Primària per donar qualitat i
activitat a la zona han de ser els
mateixos promotors. En
conseqüència crec en l'actual
cojuntura econòmica seria mal
jugat per part d'ells no facilitar
això perquè estarien perdent a
futurs usuaris i futurs interessats
en la zona. El Centre
d'Assistència Primària crida
gent diàriament i això fa que la
zona entri en un cert
coneixement i entri en aquesta
revalorització.

El divendres dia 4 de juny,
els promotors d'una altra
urbanització, els de Sant Jaume
de Traià, van entrar a la
Comissió d'Urbanisme el
projecte d'urbanització de la
zona. Com veuen vostès la
possibilitat que s'aprovi?

El que els he de dir és que si
això se'ns ha adreçat és perquè
l'Ajuntament no debia res
pondre dins el termini. Ho dic
perquè el més lògic hagués estat
que l'Ajuntament no hagués
precisat la inviabilitat tal com

en aquests moments em consta
pels informes que han fet els
serveis jurídics i els arquitectes.
Nosaltres creiem que en el
moment que hi ha hagut el
plantejament general, hi ha
hagut uns fets jurídics nous que
dificulten i contradiuen aquesta
exigència dels particulars. No
obstant aquest és un tema que

Joan Antoni Solans.

conjuntura de promoció, és a
dir, que no sé si això que estava
previst fa un any i mig, en el
moment que la situació del
mercat és una altra introduirà
un esglaonament per treballar
amb més seguretat 0 no, però
en qualsevol cas aquesta és una
pregunta que haurien d'adreçar
als que fan la promoció

d'aquesta zona.
Vostè sap que dins el PERI

hi ha contemplat la cessió d'un
terreny a l'Institut Català de la
Salut per tal de fer-hi un Centre
d'Assistència Primària. Des
prés de l'aprovació del projecte
per la Generalitat, aquest
terreny ja es pot cedir?

En pura lògica si no hi ha un
sol propietari, sinó que en són
alguns, el moment de cedir el
terreny és quan s'ha formalitzat
la reparcel.lació. Aquesta
reparcel.lació és molt senzilla
si tothom hi està d'acord 0 més

complexa si algú no hi està
d'acord.

Aleshores l'Ajuntament ho
hauria de fer d'ofici. En tot cas
la reparcel.lació serà fàcil
perquè no em consta que
l'Ajuntament no se'n vulgui
sortir, jo diria que pot ser bastant

àgil.

QuiromassatgeFacial
Reflexoteràpia  ÀCorporal (tractaments)

•DietèticaHDepilació
•Sol UVAVj(calenta, freda i elèctrica)
•Manicura, pedicura

Productes Santiveri
Col·labora en el centre Dr. José Luis Martínez Rivas

(Cirurgia plàstica i estètica)

c/ Doctor Samsó, 1, baixTels. 756 06 91
08310 Argentona797 23 75

Centre de Massatge

ocupants puguin mantenir les
seves explotacions agrícoles
que no estaven concentrades
sobre la masia sinó que algunes
estan a l'altra banda de la riera.
Això vol dir que hi ha una
prescripció transitòria que
obligaria als promotors a
garantir el manteniment de les
eines de treball i els magatzems
d'aquesta explotació agrícola
perquè es pugui generar la
transició entre una situació i
l'altra. En converses amb la
Unió de Pagesos també s'ha

plantejat la possibilitat que
aquests valors indemnitzatoris
poguessin servir per refer part
d'aquestes estructures d'emma
gatzematge, si no s'hi pot fer
front dins el mateix sector in
dustrial o a prop de les zones
dels camps mitjançant alguna
autorització d'edificació en sòl
no urbanitzable sempre que hi
hagi la finca rústica mínima.
Aquesta és una de les qüestions
que podria facilitar una sortida
adequada per tothom.

Quan preveuen vostès que
podrien començar les obres?

Jo no sé com tenen el
projecte d'urbanització, suposo
que anava tot seguit perquè
l'Ajuntament ho tramitava amb
molta celeritat. En conse
qüència crec que una vegada
aprovat el projecte d'urba
nització per l'Ajuntament i
donat per assabentat, les obres
començaran. No conec la

Joan Antoni Solans, per
vostè com ha quedat defi
nitivament el PERI de Sant

Sebastià?
El projecte respecta el que

va presentar la Corporació
Municipal i l'única cosa que
s'ha intentat introduir és alguna
precisió per garantir, d'una
banda que els habitatges
tinguessin unes condicions
d'assolellament adequades
malgrat que la orientació del
territori no és la més favorable
i això obligava que les vivendes
anessin de davant al darrera, la
resta és una estructura d'usos
industrials 0 de tallers ala banda
baixa, tocant a la carretera vella
de Mataró a Argentona, i d'altra
banda, esglaonadament, a-
quests tipus d'habitatges, uns
plurifamiliars i els altres de
caràcter unifamiliar. També
mantenim la preservació de la
gran massa boscosa i una gran
plaça al davant del cementiri a
manera de gran porta o de sala
d'espera d'aquest lloc.

Un dels afers que ha
despertat méspolèmica ha estat
el de lapervivència de la Masia
de Can Boba. Què contempla
el PERI aprovat per la Comissió
d'Urbanisme sobre aquesta
casa?

Queda clar que la masia no
es pot quedar per raons de
rasants, el que sí hi ha és una
prescripció que garanteixi, en
primer lloc, que els actuals

Solans: Segurament^ no procedirà la subrogació del projecte
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Informe de la situació actual
de diversos temes
de gestió urbanística

Sant Jaume de Traià
El passat 22-4-93 va entrar a l'Ajuntament un escrit dels

promotors demanant la tramitació i l'aprovació del "Projecte
d'Urbanització del Pla Parcial de Sant Jaume de Traià".

En el preceptiu informe tècnic lliurat el 13-5-93 es diu que
els terrenys on s'emplacen les obres d'aquest Projecte
d'Urbanització són qualificats pel Pla General vigent (aprovat
el 14-12-87) com a Sòl No Urbanitzable i que, per tant, no és
possible informar favorablement la sol·licitud formulada.

En informe jurídic de 26-5-93 es corroboren els informes
tècnics en el sentit de l'existència d'incompatibilitat del Pla
Parcial amb el Pla General i que el primer suposa una
modificació del segon, proposant-se la desestimació de la
sol·licitud.

El 27-5-93 surt de l'Ajuntament un escrit als promotors en
el que se'ls comunica, dins del termini previst, que la
qualificació urbanística dels terrenys que es pretén urbanitzar
és de Sòl No Urbanitzable i no permet el desenvolupament
urbanístic sol·licitat i que es desestima la seva petició en el
sentit que no procedeix seguir el tràmit.

El 7-6-93 es rep de la Generalitat, un escrit en el que es diu
que, en data 2-6-93, els promotors de la Urbanització de Sant
Jaume de Traià han demanat a la Direcció General d'Urbanisme
la subrogació en l'aprovació inicial, concedint-se a l'Ajuntament
un termini per presentar les al·legacions.

En data 18-6-93 surt de l'Ajuntament un escrit d'al.legacions
dirigit a la Direcció General d'Urbanisme, en termini
reglamentari, defensant la inexecutabilitat d'aquesta obra,
donat el plantejament vigent.

En aquests moments, ens trobem a l'espera de la resposta
de la Direcció General d'Urbanisme.

Madà
El Ple Corporatiu va acordar en data 4-6-93 la recepció

provisional de la Urbanització de Madà.
En opinió de l'actual Equip de Govern resulta sorprenent

la situació en què s'ha trobat la tramitació de la recepció
d'aquesta urbanització que s'ha anat fent al llarg de molt
temps en una inexplicable gestió basada en acords polítics
i oblidant-se de dotar aquests acords d'una documentació
tècnica que reflectís la realitat i servís de base per procedir a
la recepció de les instal·lacions. Es va comprovar a l'inici de
la gestió de l'actual equip de govern que una part de la

AIGUA - GAS - ELECTRICITAT - CALEFACCIÓ

Carrer Nou, 4 - Tel. 797 17 59

Turó de Sant Sebastià

hauria agradat és que el projecte
no hagués hagut de venir a casa
nostra. I això es podia haver
estalviat, però no em fa res
tenint en compte que preci
sament nosaltres estem per això
i vist que els informes tant dels
serveis tècnics com dels serveis
jurídics són en aquest sentitmolt
clars. Sé que hi ha vegades que
això s'acaba a la primera
instància, és millor que no anar
a les segones. També suposo
que forma part d'una estratègia
perquè es vegi que el possible
plet sigui contra la Generalitat
i no contra l'Ajuntament, és a
dir que aquí hi deuen haver una
sèrie d'estratègies que responen
aquè això tingui un recolzament
superior a l'estrictament local.

Ve de la pàgina anterior.

l'Ajuntament d'Argentona 0 la
Generalitat ha perdut per dues
vegades en els contenciosos que
s'han seguit. En conseqüència
és un tema relativament de
licat.

El que li puc dir és que la
Comissió d'Urbanisme, segu
rament quan es reuneixi,
respondrà que no procedeix la
subrogació d'un projecte
d'urbanització que és contrari
al Pla general i, a part, acom
panyarà aquests informes que
ha fet l'Ajuntament d'Argen

tona.
Insinua vostè que l'Ajun

tament d'Argentona no ha
seguit bé el tràmit pel que fa a
Sant Jaume de Traià?

Jo no dic que l'Ajuntament
no ho hagi seguit bé. El que ens
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Reflexions

Aviat farà dos anys des de les darreres
eleccions municipals i, Argentona, camina amb pas
ferm cap a assolir rècords tan absurds com inexpli
cables envers l'Alcaldia.

Com deia, aviat farà dos anys de les darreres
eleccions municipals i, Argentona, encara no ha
repetit mai alcalde, descomptant el Sr. Suari que
aneu a saber si, el que va passar amb la seva
alcaldia no va ser fruit que s'havien trencat les
"normes" amb aquesta repetició i va haver
d'esmenar-se fent-lo fora. Però, a part de les
interpretacions "rockambolesques" de l'assumpte,
els alcaldes a Argentona, sempre han sigut cares
noves: El darrer alcalde del període anterior va ser
en Joan Duran i ja en l'època democràtica van ser-
ho: Jordi Suari, Josep M. Gallifa, Esteve Canal i a les
darreres eleccions va tornar-ho a ser en Jordi Suari
només per un any ja que el va fer fora CiU després
d'unes maniobres pròpies d'un estudi de
contrasentits, instal.lant-se a l'alcaldia en Joaquim
Casabella.

Realment és per pensar-hi una mica i medi
tar pausadament sobre aquest particular que molt
poc diu a favor de ningú.

I fixeu-vos bé: ha estat de forma pràcticament
única CiU, el partit que ha "inventat" aquesta
desafortunada moda que converteix Argentona en
una mena d' "Escola d'alcaldes" a on cap d'ells ha
estat capaç d'aprovar els seus exàmens i s'han vist
necessàriament substituïts per un altre en cada
ocasió. Pensem una mica perquè, el poble, no pot
ser mai la víctima de les desunions constants a la
llar d'un partit que no es pren massa seriosament
les tasques de governar, sense la por que la gent els
digui: Prou! I, malauradament, aquest equip de
govern amb un alcalde, com he dit, nou al càrrec,
segueix sense funcionar. Només els falta haver-ho
de fer en minoria...

I, sinó, aneu als plens municipals i us
adonareu que l'únic interessant és que no cal pagar
entrada.

Aquest equip de govern està donant una
imatge d'incompetència fins a límits alarmants,
malgrat tenir a gent com cal que, inexplicablement,
pertanyen a la "majoria silenciosa".

Pensem doncs una mica: Puc assegurar-vos
que no és aquest el tipus de govern que el poble
necessita. Fa falta més dinamisme, més idees, més
empenta, més comunicació govern-poble, més a la
fi, de tot. I això l'equip de govern ho ha de saber,
perquè, abans de res, han de tenir molt clar que han
del governar "PEL" poble i no "AL" poble. És una

tasca un xic complicada però realitzable. Almenys,
intenteu-ho.

Mateu Pinol i Carrió

documentació obrant a l'Ajuntament no s'ajustava a la realitat
de la urbanització i va ser necessari adaptar la cartografia fent
un tex refós que ha servit de base per plantejar-se la recepció
de la urbanització.

Argentona s'ha de felicitar per l'existència d'una nova
urbanització (la segona) que és en condicions d'exhibir un
nivell suficient de qualitat d'instal.lacions que possibilita que
l'Ajuntament la pugui assumir.

Can Serra de Lladó
El Ple Corporatiu va aprovar el passat 4-6-93 la recepció

definitiva de la Urbanització de Can Serra de Iladó.
La tramitació de la recepció d'aquesta Urbanització ha

plantejat nombroses controvèrsies que cal atribuir a la
circumstància que es tracta d'un fet inusual a la nostra vila: El
compliment estricte de la normativa urbanística per la via més
desitjable, urbanitzar primer i construir després.

S'ha fet el comentari que no és lògic recepcionar una
urbanització en la que no hi ha cases. És lògic que el ciutadà
no coneixedor de la Normativa Urbanística estigui acostumat
a veure que primer es construeix i després s'intenta urbanitzar,
0ni tan sols s'intenta, i consideri normals aquests tipus
d'actuacions. Cal tenir molt clar que, en aquests moments
l'única urbanització d'una certa envergadura totalment legal
a Argentona és precisament Can Serra de Lladó, encara que
cal valorar les actuacions que es realitzen a d'altres
urbanitzacions consolidades per assolir el nivell tècnic
d'instal.lacions suficient per ser assumides per l'Ajuntament.

També s'ha comentat que assumir el manteniment del
serveis de Can Serra de Lladó suposa una despesa que haurà
de pagar el poble i això no és cert ja que les parcel·les
urbanitzades també paguen impostos i cal considerar que per
la pròpia qualitat d'aquestes finques les quotes resultants
cobriran les despeses que pugui ocasionar el manteniment
d'unes instal·lacions que es recepcionen en perfectes
condicions tècniques.

Can Barrau
El Pla Parcial va ser aprovat definitivament pel Ple

Corporatiu el 19-6-91, però per iniciativa dels propis promotors
es va plantejar una modificació que va ser objecte d'aprovació
inicial pel Ple en data 7-5-93, havent-se plantejat en el darrer
Ple l'aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial
adoptant-se la resolució de deixar el tema damunt la taula per
a un millor estudi.

Sant Sebastià
El dia 22-6-93 entren a l'Ajuntament dos escrits de la

Direcció General d'Urbanisme en els que es transcriu els
acords adoptats per la Comissió d'Urbanisme en relació a la
documentació aportada el 17-5-93 per l'Ajuntament a manera
de text refós en el que s'incorporen diverses modificacions
plantejades arrel dels contactes mantinguts per l'Ajuntament
1els promotors amb el Director General d'Urbanisme i
membres de la Comissió d'Urbanisme en tant ha estat suspesa
l'aprovació per Acord de 10-2-93 de l'esmentada Comissió.

Els acords suposen l'aprovació definitiva de la Modificació
Puntual del Pla General d'Ordenació de la Unitat d'Actuació
A, sector Sant Sebastià i del Pla Especial de Reforma Interior
de l'esmentada Unitat d'Actuació imposant el compliment
d'unes prescripcions que s'incorporen d'ofici.

El pas següent és la redacció del Projecte d'Urbanització
incorporant-hi les prescripcions afegides d'ofici en l'aprovació
definitiva.

Argentona, juliol de 1993
Regidoria d'Urbanisme
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es cedeixen a l'Ajuntament els
terrenys destinats a serveis, els
vials i tots els serveis que la
urbanització comporta. En
aquest moment l'Ajuntament
passa a ser responsable directe
de la gestió dels serveis i de la
pròpia urbanització.

En situacions de difícil
articulació com és Argentona i
sempre dins de l'escassetat de
recursos i del nombre d'urba
nitzacions, és un tema com
plicat estendre els serveis quan
a més es donen dues situacions
molt generalitzades. D'una
banda moltes de les famílies
que habiten aquestes urbanit
zacions de fet, i que per tant,
com a usuaris tenen dret als
serveis, jurídicament no cons
ten com a censats al poble i en
conseqüència com a contri
buents, amb la qual cosa gene
ren un saldo sempre negatiu en
detriment del conjunt del
municipi. Per altra part els
seveis que tenen les urba
nitzacions, vivendes aïllades,
jardins i espais verds, enllu
menat, extensió, etc. re
quereixen una atenció major
que la que el municipi dóna a la
resta dels convilatans.

Així doncs, fóra convenient
plantejar el tema seriosament i
fer propostes coherents i amb
criteris acceptats per tothom que
podrien anar en la línia de cal
cular el preu estàndard que el
municipi destina als habitants
del casc urbà i a partir d'això
pactar amb les urbanitzacions,
que les despeses de mante
niment que superin el dit
estàndard siguin aportades pels
veïns que es beneficien
d'aquestes millores mitjançant
una anomenada Junta de
Manteniment en la qual hi
estarien representats els veïns
corresponents i l'Ajuntament.
Aquesta seria, potser, una fór
mula justa i una proposta via
ble per connectar degudament
el poble històric amb les
urbanitzacions del terme mu
nicipal.

Grup Municipal
Agrupació Argentona

(AA)

L'origen i l'evolució dels
pobles es perd en la foscor dels
temps. N'hi ha alguns que van
néixer com a necessitat defen
siva a l'ombra d'un castell, són
els pobles fortalesa, d'altres en
temps més propicis, ho han fet
a la riba d'un riu 0 als costats
d'un camí prou concorregut, són
els pobles riu 0 els pobles carrer.
El denominador comú de tots
ells era la proximitat, el
veïnatge, l'aplegament del
col·lectiu per fer front a les
necessitats que les persones
individualment no poden
resoldre. Amb el temps aquestes
necessitats s'han transformat en
serveis que la comunitat es dóna
i posa a l'abast dels ciutadans.

Aquest esquema es trenca i
fa aigües a les darreries del
segle XX i concretament al
nostre país a la dècada del anys
60 quan, com a conseqüència
de la generalització dels
vehicles a motor i l'extensió de
les vies de comunicació ràpides,
els habitatges s'escampen per
tot arreu i surten com bolets les
urbanitzacions al redós també
de conductes especulatius en
molts casos. Aquestes urbanit
zacions que en principi tenen
un caire de segona residència,
es converteixen poc a poc en
primera i els seus habitants
comencen a demanar els
mateixos serveis i tractament
que la resta dels ciutadans
habitants dels nuclis històrics
dels pobles. A banda de les
excepcions, que n'hi ha, i a la
casuística diferent i particular
de cadascuna, aquestes urba
nitzacions no sempre tenen una
bona articulació amb el poble
on estan ubicades.

Per resoldre els temes que
les urbanitzacions plantegen i
la seva connexió dins del
municipi al que pertanyen, fun
cionen les anomenades Juntes
de Propietaris que gestionen
assumptes i intenten connectar
i servir de canal de relació entre
els veïns i l'Ajuntament per
molts temes que interessen
ambdues parts.

Quan la urbanització està
consolidada i acompleix els
requisits previstos legalment,

Juntes de manteniment

ha encara coses pitjors? Han
pensat que no ha estat una
decisió política? Han pensat
que aquest cas no pot ser l'únic
iel que s'hauria de feres trobar
una solució per problemes
similars, reglamentar-ho i no
convertir la taula de l'alcalde
o del regidor d'Urbanisme en
un joc del Monopoly?

El resultat: CiU no va
explicar-ho. AA no va obrir
boca i a nosaltres i al públic
assistent ens va envair la
sensació aquella de quan
t'aixequen la camisa i, fins i
tot, ens la van arribar a treure.
CiU i AA (9 vots a favor
d'aquesta manera d'actuar),
PSC, IC i ERC (3 vots en
contra).

En el mateix Ple, i
canviant de tema, el regidor
de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Sr. Raimon
Català, va ser requerit pel
públic assistent sobre uns fets
ocorreguts a la Ràdio Munici
pal (la suspensió temporal
d'una col·laboradora que va
realitzar un programa que va
ocasionar les queixes d'una
professora de l'Escola
Francesc Bumiol i del claustre
de professors del mateix
centre). El regidor va explicar
els motius i, aleshores, va
parlar d'altres anomalies
(acomiadaments, apro
piacions indegudes, errades
en la gestió de publicitat...)
que ell ha resolt de la forma
més adient al seu entendre.

ERC pregaria al Sr.
regidor tingués en compte als
altres grups municipals.
L'emissora municipal és pú
blica i, en teoria, hauria de
tenir un Consell Radiofònic
compost de representants dels
grups municipals. Potser
abans d'haver de decidir en la
solitud del seu despatx
decisions com aquestes, seria
d'agrair que recordés que
aquest Consell intentaria
aconsellar i ajudar en aquesta
feixuga tasca.

Grup Municipal
d'Esquerra Republicana

(ERC)

Qui paga mana
Aquest títol podria ser

qualsevol altre (Urbanisme a
cop de talonari, Ajuntament
en venda, ...).

ERC ha quedat espar-
verada pels fets que van
succeir el 2 de juliol al Ple
municipal.

La història s'inicià a
l'anterior Ple quan l'equip de
govern de CiU va presentar
per la sev a aprovació un estudi
de detall en el que es
modificava la gaia edificable
d'un terreny de Can Cirés. Es
voüa convertir un terreny de
superfície irregular en un altre
que fos més atractiu per la
seva urbanització. Nosaltres
pensem que amb aquests te
mes s'ha de tenir molta cura.
Un estudi de detall significa
modificar el Pla General
d'Urbanisme de la Vila. AA,
IC i ERC vàrem demanar
s'ajornés aquesta decisió
pendent d'un millor estudi. AA
s'oferí a CiU per col·laborar
en les negociacions amb els
propietaris; l'equip de govern
va acceptar.

A la Junta de Portaveus
del 29 de juny, on s'informa
als grups municipals dels te
mes que aniran al Ple, se'ns
diu que ja s'ha solucionat
aquest tema. AA i CiU van
negociar aprovar aquesta
modificació acanvi d'un milió
de pessetes que l'Ajuntament
ingressaria.

El dia del Ple, quan es
presentà aquest punt, el Sr.
Santi Mora, regidor d'Ur
banisme, no va gosar expli
car, a preguntes de l'oposició,
a canvi de què es tomava a
presentar l'aprovació d'aquest
estudi de detall.

No volia explicar al poble
com es fa l'urbanisme a
Argentona? Li feia por el que
podien pensar els vilatans
quan sels digués que els diners
ho compren tot? Si això té un
preu, quin té urbanitzar Sant
Jaume de Treia? És la política
de CiU i AA mercantilitzar
les competències de l'Ajun
tament? Qui pot negar al
ciutadà, al veure aquests fets,
el tenir negres pensaments i
pensar que darrera d'això hi

•-Grups municipal^
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para manana.
Un clar exemple és la situació

urbanística de Can Barrau.
Com es pot tirar endavat un Pla
Especial sense tenir resolts els
accessos i la connexió de la
seva xarxa viària amb el nucli
urbà de la població? Hem
d'aprovar el Pla a correcuita
perquè no hi ha feina deixant
sense solució aquest tema tan
bàsic? Hem de tomar a pagar
tots amb els nostres diners, amb
incomoditats i fins i tot amb
importants problemes de
circulació una manera de fer
poc seriosa?

Com hem de pensar que la
falta de feina sigui respon
sabilitat de l'Ajuntament quan,
en una economia de lliure
mercat, és la llei de l'oferta i la
demanda la que determina els
preus i Argentona és un dels
municipis on l'habitatge és més
car? No és pas l'Ajuntament
qui l'encareix, ni les altres
administracions fan cap pressió
diferent a Argentona que a
d'altres localitats de la rodalia,
per exemple a Mataró.

Per què, ens preguntem,
aquest proteccionisme a un
sector econòmic del nostre
poble i en canvi es deixen a
l'oblit i sense ajut els altres
industrials, fins del mateix
camp com poden ser els ferrers,
els pintors, els fusters, o d'altres
sectors econòmics com els
comerciants o els pagesos?

Siguem seriosos, no és la
protecció dels llocs de treball el
que impulsa les propostes i les
decisions de l'equip de govern
municipal. És falta de capacitat,

que deixa en mans de la inicia
tiva privada no només la justa
defensa dels seus interessos,
sinó l'exercici de les atri
bucions que són pròpies de
l'equip que pretén governar
l'Ajuntament, cosa que des del
nostre punt de vista és si més no
bastant dubtosa.

Argentona, 2 de juliol 1993.

Grup Municipal Socialista

(PSC)

Ple rera ple, quasi sense
excepció, els regidors de
l'Ajuntament ens veiem abocats
a votar, a decidir importants
temes urbanístics que afecten a
la qualitat de vida que volem
aconseguir per tots els
argentonins d'ara i els
argentonins del futur.

Dit així, això no ha de ser cap
problema, és lanostra obligació.
Es, per dir-ho així, el tema
estrella de qualsevol gestió
municipal, és assumir l'exercici
de la nostra responsabilitat.

On és el problema? El pro
blema radica una vegada més
en la pròpia gestió municipal,
en la falta de decisió de l'equip
de govern de CiU, que abando
na el timó dels interessos
generals del poble en defensa
dels interessos de determinats
sectors que pressionen i deter
minen el creixement de la nostra
població.

Aquest és el gran i greu pro
blema. La visió global del
desenvolupament d'Argentona
no està clara des de l'Ajun
tament. Així no podem definir
les línies mestres i ens trobem
amb greus contradiccions, que
obliguen als regidors de
l'oposició a prendre posicions
contràries a les propostes de
CiU una i una altra vegada.

Arguments com: és que no
hi ha feina o cal ajudar els
industrials del poble són d'un
paternalisme tou i equivocat
que no fan més que agreujar el
problema i desenfocar la
qüestió de fons.

La bona gestió i capacitat de
decisió en el ple exercici de les
nostres responsabilitats, en cap
cas significa una disminució de
feina, ni una pèrdua de dinàmica
constructora, significa ordenar
i canalitzar el creixement del
nostre municipi de manera
harmònica i plural, del que ens
en beneficiarem tots, també els
que ara passen per un mal
moment de feina. Si no, fem
una gestió d'autodestrucció del
nostre poble, allò que en castellà
diuen pan para hoy y hambre

El tema etern: L'urbanisme o com
volem Argentona?endavant. N'estem satisfets,

ja es comencen a veure
realitats, plaça Pau Casals, i
d'aquí a poc temps en
podrem veure moltes més,
com l'avinguda dels Països
Catalans, les aules del P-3, i
un llarg etc.

El grup municipal de
Convergència i Unió el
composem sis dels tretze
regidors que té l'Ajuntament
argentoní.

En Joaquim Casabella,
Alcalde i regidor d'Ense
nyament; en Santi Mora,
tinent d'Alcalde i regidor
dUrbanisme i Serveis; en
Raimon Català, tinent d'Al
calde i regidor de Cultura,
Esports i Mitjans de Comu
nicació; l'Esteve V. Català,
tinent d'Alcalde i regidor
d'Hisenda; l'Antoni Julià,
tinent d'Alcalde i regidor de
Sanitat, Medi Ambient i
Benestar Social i en Marcel
Lladó, regidor de Festes,
Joventut, Comerç i Indús
tria.

Ha estat una època amb
molta feina i no ha estat
senzill prendre el relleu amb
les circumstàncies en què
vàrem agafar-lo, per la
irresponsabilitat de l'anterior
equip de govern en voler
governar i com que no ho
van fer, va portar que entre
decret i decret, es perdés un

any sencer.
No es van aprovar els

pressupostos quan vam
voler, es va fer després de la
signatura d'uns acords
programàtics amb Iniciati
va per Catalunya.

Sols ens resten dos anys
per acabar la legislatura,
sabem que no és fàcil, però
tenim un gran avantatge,
tenim moltes ganes de fer
feina i tenim molta il·lusió, i
seran dos anys plens i inten
sos per tirar endavant i fer
realitat els projectes que
tenim endegats per Argen

tona.
Grup Municipal de

Convergència i Unió

(CiU)

Mitja legislatura
Ja han passat dos anys

de les últimes eleccions
municipals, i en aquest
període de temps hem pogut
veure força coses.

-Des de la facilitat
d'aplegar-se les minories per
governar, fins la facilitat de
trencar-se.

-Des de la facilitat de
criticar anteriors mandataris,
fins la f acilitat de xerrar molt
i no fer res.

Ja fa dos anys que es van
ajuntar quatre grups muni
cipals per posar en marxa un
nou estil de fer política,

i... no va funcionar, ja es
veia a venir. Hi van estar tot
un any i el més calent a
l'aigüera,... llàstima del
temps perdut.

El nostre pas per
l'oposició va estar marcat
per un gran esperit de
comprensió i de seguiment
de les tasques del que en
aquell moment era l'equip
de govern, vam recolzar
postures que després del seu
estudi crèiem bones per
Argentona i vam votar en
contra d'aquelles que no les
hi crèiem.

Cal destacar d'aquell
primer any que l'equip de
govern existent ens infor
mava mínimament de tot el
que feien o volien fer. Per tal
motiu i no caure en el mateix
parany, estem treballant en
la confecció del R.O.M.
(Reglament Org. Municipal)
per tal que tots els grups
municipals representats en
el consistori tinguin el
mateix joc, sigui amb molta
0poca representació, i
tinguin tots els arguments i
documentació per poder se
guir amb la seva tasca i en el
lloc que correspongui a
cadascú, el funcionament de
l'Ajuntament.

Aviat farà un any que el
nostre grup de Convergència
1Unió estem governant
l'Ajuntament d'Argentona.
Estem apretant de valent per
desencallar temes que no hi
havia manera de tirar

^n:ii! ·̂=..iati;a:g.·j
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CRISTALLERIES
ARGENTONA

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

Funciona la ràdio?
Aquesta pregunta, en aquests últims dies més d'un

se l'ha feta, possiblement sense coneixement de causa,
0amb la més desafortunada intenció.

La qüestió és que algunes vegades hi ha qui no es
vol adonar que pot estat equivocat i que cal reconsiderar
quantes posicions hi ha davant d'una qüestió, abans de
prendre partit.

La ràdio, o millor dit, el col·lectiu de la gent que és
la ràdio, tenia, ha tingut, i ha de tenir una convivència
el suficientment acurada per estar per damunt de
quants problemes domèstics es puguin plantejar.
Quan això no és així i existeix el perill de fisura, s'han
de prendre decisions que no sempre són del grat de
tothom i menys dels afectats.

Lamentablement això és el que en aquests darrers
mesos s'ha hagut de fer, llavors és quan apareixen
perdonavides. I els propis interessats, en lloc de
resoldre les seves pròpies situacions, maquinen i
intenten maniobrar l'opinió pública al preu que sigui.
Obliden que la ràdio ha d'estar per damunt de tot això,
1ho està.

Per tant, les persones acomiadades darrerament de
la ràdio ho han estat per motius més que justificats i
que òbviament en honor a la seva dignitat, no hem de
fer, ni farem esment d'aquestes raons.

En acabar aquestes línies i amb motiu de
l'acomiadament de la Sra. Consol, ha aparegut una
pàgina sencera, per segona vegada a Crònica de
Mataró, signada per Otelo. Qui, aquest passat dia 13
de juliol s'ha identificat directament a una col·laboradora
de la ràdio com el Sr. Andrés... Aquest mateix dia
també a la ràdio, i com és costum en ell, ha amenaçat
verbalment al personal de l'emissora.

Una recomanació Sr. Otelo, no faci cas de Iago i
sinó mati a la Desdemona, no vagi amb amenaces,
surti a la llum, sigui valent com l'Otelo de Shakespeare
i les coses que diu a micro tancat demostri-les, actuï,
sigui consecuent amb les seves insinuacions, no
amagui l'ou, ES UN BIEN PARA LA SOCIEDAD A LA
CUAL USTED PRETENDE PERTENECER, del contrari
tindré la sensació que hauria de canviar de nom, hauria
de canviar Otelo pel de Tomàs de Torquemada.

Regidoria de Mitjans de Comunicació

encara vagi a més, sobretot
quan la gent se'n va assa
bentant i veu que s'ofereix
tant per tan poc. Perquè ca
sar-se pel civil a Argentona
no costa ni cinc cèntims; que
quedi clar: ni cinc cèntims!

Encara que sembü es
trany això és així perquè el
servei que fan els jutges de
pau ja està degudament
retribuït pel ministeri, i
també perquè la sala de plens
de l'Ajuntament, que és on
se celebren els casaments,
se cedeix gratuïtament per
part del Consistori, que ni
tan sols cobra les despeses
que pugui ocasionar la
neteja, una neteja que es fa
sempre necessària després
d'aquest tipus d'actes.

Per tot això ens sembla
estrany que hi hagi alguna
parella que asseguri que se'ls
ha cobrat una determinada
quantitat de diners pel
casament. Ens agradaria
contactar amb algú que
pogués confirmar-ho i així
poder aclarir la qüestió i
esvair el malentès que, ara
per ara, deixa malparat el
Jutge d'Argentona.

Grup Municipal
Iniciativa per Catalunya

(IC)

Argentona té unes con
dicions immillorables per a
un bon casament civil. Amb
això no volem pas dir que
no es pugui fer un magnífic
casament per l'església; el
que volem donar a entendre
és que al jutjat d'Argentona
tothom pot tenir la seguretat
de celebrar un lluït enllaç
matrimonial que estigui
lluny d'aquells casaments de
pur tràmit que tan sovinte
gen a altres jutjats. Això, en
part, depèn de la major o
menor qualitat dels ingre
dients amb què es vulgui
amanir aquesta trascendent
cerimònia. Hom pot omplir
el jutjat de rams de flors,
arribar al casori amb limou-
sine o amenitzar els primers
minuts de la vida de casat
amb els acords d'un piano
de cua. Totes aquestes són
opcions personals única
ment limitades per les
possibilitats del propi
compte corrent, però és que
hem de dir que a Argentona
el canvi d'estat civil és, ja
d'entrada, una cerimònia
plena d'harmonia i calor
humà gràcies al bon fer d'en
Jaume Arenas, el Jutge de
Pau. El gran nombre de
casaments que es fan al
nostre jutjat n'és una bona
prova i és d'esperar que això

Casaft al jutjat d'Argentona!

20  Cap de Creus - agost 1993



castellà Ayuntamiento de
Argentona envolta els
símbols de sant Julià, presidits

pels signes imperials de la
Dictadura.

El 1954 podem veure altra
vegada l'escut municipal amb
la corona.

El setembre de 1971 es
modifica de nou l'escut,
ocupant la part superior les
quatre barres catalanes i la
inferior els antics símbols i la
corona reial amb un disseny
més florit. Malgrat tot, la
inscripció segueix en castellà.

I ja a partir d'aquí la
normalització lingüística, i la
revisió i canvi de l'escut que
tots coneixem.

1937

1930-1936

1955

enllaçats dins un escut rematat

per una corona.
En proclamar-se la Repú

blica desapareix l'escut amb la
corona i tenim el segell rodó
envoltant els símbols de sant
Julià i, per primera vegada, la
inscripció és en català, així
com tota la documentació ofi
cial que trobem en aquell

moment.
L'any 1937, un curiós se

gell apareix en els documents:
un senzill puny aixecat, al
voltant del qual es llegeix:

Consell Municipal d'Argen
tona. El govern municipal
dóna pas al Comitè Local.

Després de la Guerra, el

nostre escut és una lliçó
d'història: La inscripció, en

1935

1939

Llegenda Àuria o Llibre
dels Sants i comparant-lo
amb les fotografies del retaule
gòtic que presidia la nostra
església abans de la guerra
civil.

Al voltant dels dits sím
bols s'hi pot llegir Ayunta-
miento Constitucional de S.

Juliàn de Argentona o Al
caldia Constitucional de
Argentona (amb la paraula
constitucional es fa referència
a la Constitució de 1812, d'on
arrenca la normativa dels
Ajuntaments contemporanis).

Cap els anys 30 canvia la
forma, d'ovalada passa a ser
rodona, deixant veure en el
seu interior l'escut del

municipi: el bàcul i la palma

1934

1923
Mitjans segle passat

Per Ma Assumpció Zapata

Els Nostres Arxius Muni
cipals són una font inesgotable
de recursos per a l'estudi del

nostre passat.
L'Arxiu Històric Munici

pal d'Argentona no és, ni molt
menys una excepció.

Quan es parla d'Arxiu
Històric, hom pot caure en la
confusió que els documents
històrics són bàsicament els
pergamins o els lligalls de
segles passats, però sovint en
els documents més recents hi
trobem ja escrita la nostra
història.

Heus aquí una mostra de
com es pot fer Història amb
una documentació recent.

De cap manera es prengui,
però, aquest article com un
estudi històric, sinó com una
mostra curiosa del valor de
molts documents als quals
actualment no se'ls dóna
importància, i que poden
constituir les bases d'estudis
posteriors.

Així doncs, endreçant
l'Arxiu podem observar
l'evolució que ha sofert el
segell municipal que trobem
precedint, o acompanyant les
signatures, de qualsevol
document que surt de
l'Ajuntament.

No només es produeixen
canvis en el dibuix o la forma,
sinó també en el text, i tots
aquests canvis obeeixen a
causes determinades.

Veiem com els primers
segells procedents del segle
passat, presenten el bàcul i la
palma, signes del patró de la
Parròquia, sant Julià d'An
tioquia. No és la nostra
intenció encetar ni continuar
cap tipus de polèmica al res
pecte; però sí deixar clar que
tant el bàcul d'abat com la

palma del martiri són símbols
que pertanyen inequívo
cament a aquest sant. Fet que
es pot comprovar llegint la

Els segells municipals. Una mostra d'història recent
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La nit de Tapapous 1993,
passada per aigua

Era d'interès d'aquest regidor, instaurar per la Festa
Major d'Estiu el record de la Nit de Tapapous, amb una
obra de teatre escrita amb aquesta finalitat i que es
celebrés els anys que acabessin en 3, és a dir cada deu

anys.
Aquesta il·lusió la va fer realitat en Joaquim Ripoll,

qui va escriure l'obra amb el seu guió, tenint-la
enllestida aquest passat mes de març. Paral·lelament,
s'havia contactat amb en Jordi Pons, en qualitat de
director.

Quan es tenia tot lligat, es va començar a parlar
amb els diferents actors argentonins, converses que
van portar a finals de juny sense comptar amb el
quadre d'actors complert i sense possibilitats de tirar-
ho endavant.

En aquestes dates només hi havia una alternativa,
i era posar en escena l'obra amb actors de fora
d'Argentona, fet aquest que es va desestimar, pensant
que encara es podria fer amb gent de casa. Això no va
ser possible, i amb tota la desil·lusió que comporta,
vam comentar amb l'autor si seria possible modificar
el guió, passant la història al 3 d'agost de 1994. Essent
possible aquesta sortida, s'ajorna fins aquesta data.

Des d'aquí, avui en portes de la Festa Major 1993,
assolim el compromís de posar en escena La nit de
Tapapous el dia 3 d'agost de 1994, amb actors
d'Argentona, i en el seu defecte amb actors de fora si
cal.

Regidoria de Cultura

Piscina 1993
Un any més, i com sempre amb problemes s'ha

obert la piscina municipal. Unes instal·lacions que no
s'havien tocat des de la seva inauguració, ara fa deu
anys, això pot donar una mica d'idea del costós que
representa el seu manteniment, amb una antiguetat
com aquesta. Si a això li sumem que està inoperativa
nou mesos a l'any més agreugem la situació, però no
és tot, hi falta l'aportació desinteressada dels visitants
furtius que ajuden a mantenir en bon estat els equi
paments.

Si aquestes instal·lacions es mantinguessin amb
fons privat, segurament seria ruïnós. Ho ha de ser per
l'Ajuntament? Com a mínim s'han de reduir al màxim
els costos innecessaris, cosa impossible, ja que mentre
aquestes línies seran a màquines ja s'hi haurà entrat de
nit, s'hauran forçat els panys, robat les monedes de les
màquines, i alguns que altres desperfectes, fins quan...?

Tot i així, la il·lusió de millorar el servei i les
prestacions en el recinte no s'han perdut, introduint
algunes que altres novetats, com la bibliopiscina, una
iniciativa de la bibliotecària, que aguantant el sol de la
tarda, ofereix la possibilitat de tenir a l'abast publicacions
periòdiques i d'esbargiment, així com d'altres activitats
que al llarg de la temporada s'aniran proposant.

Regidoria d'Esports

panyat  del  mossèn de
Montblanc.

Cap a dos quarts de tres, al
voltant d'unes cinquanta tau
les instal·lades al pavelló d'es
ports, començava el dinar de
germanor i amistat de tots els
jutges i acompanyants d'arreu
de Catalunya.

En aquests actes hi solen
haver els discursos corres
ponents, i a l'acabament del

dinar van prendre la paraula el
President de l'Associació que
va agrair l'assistència a tots

els participants, l'Alcalde de
Montblanc qui ens va mani
festar la seva complaença per

haver escollit la seva població
i tancà l'acte el Conseller de
Justícia de la Generalitat, Ho
norable Sr. Anton Isaac, que
ens va animar a seguir

treballant en pro de la justícia
i ens va dir que el govern de la
Generalitat tenia en compte
als Jutges de Pau, que estan

fent un treball laboriós i callat,
però que són imprescindibles
en la societat democràtica on
estem vivint.

Per finalitzar es lliuraren

uns diplomes als jutges que
porten 25 anys en el càrrec.

A les sis ens vam dirigir
cap a Argentona, i quan
divisàvem les muntanyes de
Montserrat per l'autopista, el
Tenerife marcava el primer

gol i uns minuts després
Stoikov introduïa 1T a 0 al
Camp Nou.

Els cotxes feren sonar
els clàxons i començava una
gran festa. El Barca quedava

per 3a. vegada Campió de
Lliga i nosaltres havíem
celebrat també una trobada

inoblidable.
Per ser-ne un dels orga

nitzadors vaig procurar que
Argentona quedés a l'altura
que es mereix.

J.A.M.

El dia 20 de juny 300
Jutges de Pau de tot Catalunya
ens vam trobar a la Conca de

la població de Montblanc.
La junta de l'Associació

Catalana en Pro de la Justícia,
de la qual en formo part,
organitza una vegada a l'any
la nostra diada que con
sisteix en una trobada de
Jutges i Jutgesses de Pau en
una població del nostre
Principat.

Aquestes trobades es van
començar l'any 1990, 0 sia

que aquest any en celebrem la
IV.

Els jutges podem anar
acompanyats dels amics 0
familiars i ex-jutges que hi
vulguin participar. Aquest any
érem 490 persones.

Les antigues trobades es
feren a Montserrat, Ripoll,
Cervera i aquesta darrera a
Montblanc.

El matí quan arribem ens
reunim una mica per donar
compte de la nostra proble
màtica i exposar alguns
projectes pel ftitur.

Mentre, els acompanyants
gaudien d'un espectacle tea

tral, on el grup Estrams
representava la història de

Montblanc i diferents aspectes
i costums de la Conca de
Barberà.

Els jutges vam ser acollits

a l'Ajuntament de la població
i el Sr. Alcalde acompanyat

del Conseller de Justícia de la
Generalitat i el Director Ge
neral del Departament, Sr.
Carol, van donar la ben
vinguda a la junta de l'asso

ciació presidida pel Sr. Joan
León, jutge del poble veí de
La Roca.

Després ens vam traslladar
a l'església i la missa fou can

tada per la Coral Mont-

blanquina i oficiada pel Vicari
General de Tarragona, acom

Trobada a Montblanc
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Amics del Museu del Càntir
Organitza una Gran Festa

el 4 d'agost 1993
GRAN GIMCANA PER LA GENT AMB GANES

DE PASSAR-S'HO BÉ.
Grups de 5 persones, entre 14 i 99 anys.
Per participar truqueu al tel. 797 15 50.

lr. premi: 50.000 ptes.
2n. premi: 20.000 ptes.
3r. premi: 10.000 ptes.

PER ALS MÉS PETITS HI HAURAN JOCS com trencar
el càntir, bufar pel broc del càntir, bàsquet del càntir,

reconstruir el càntir, trobar el broc del càntir.
Premis per a tots els petits que hi participin.

GRAN AIXECAMENT DEL CÀNTIR.
Prepareu-vos els més forts, per aixecar tota una

col·lecció de càntirs.
Només us diem que el més gran té una alçada

d'l metre i un perímetre de 90 cms.
Us hi esperem!

lr. premi: 50.000 ptes. 1 trofeu
2n. premi: 30.000 ptes. 1 trofeu
3r. premi: 15.000 ptes. 1 trofeu

Amb la col·laboració del Gimnàs d'Argentona.

Es recorda que al finalitzar els jocs i l'aixecament hi haurà
una gran guerra de globus.

Quedeu advertits!
Amb la col·laboració de les Aigües d'Argentona.

Ah! Us avancem que properament organitzarem un concurs
fotogràfic amb motiu de la Festa del Càntir.
Afeccionats, prepareu les vostres cambres!

VJ

Socialistes de Catalunya i
Esquerra distribueixen les
seves revistes a tots els
ciutadans d'Argentona. La
nova publicació té una tira
da de 3.000 exemplars i no
s'ha determinat la seva

periodicitat.

BIS

EEEf
^ ^JLIOL IW

i

ITINERARI CRONOLÒGIC

AGRUPAO0 ARGENTONA | - -^*"E
A primers del mes de

juliol ja es va fer el
repartiment domiciliari d'una
nova publicació de caràcter
polític. La nova revista es
diu Notícies d'Agrupació
Argentona.

Aquesta publicació del
grup que encapçala Jordi
Suari té quatre planes on es
parla de la trajectòria políti
ca d'aquest grup, de la
instal·lació de la gasolinera
a can Comalada, la Urba
nització de l'Avinguda dels
Països Catalans, el PERI de
Sant Sebastià i el projecte
d'aquestgrup polític perfer-
hi un casal de joves i d'avis
a can Doro.

Amb Agrupació Argen
tona, ja són tres els grups
polítics quetenen una publi-
cació periòdica. Recordem
que també el partit dels

Ha nascut la revista A.A.

Ara l'afer està en mans
de l'equip judicial de la
Guàrdia Civil de Mataró.

L'aixecament del cadà
ver la vafer el Jutgede Guàr
dia en presènciade la Policia
local i del metge forense.

Segons l'assistent social,
Jordi Serra, la persona morta
estava seguint tractament
psiquiàtric.

Fonts de la Policia local
d'Argentona van confirmar
el dia 23 de juny que aquell
mateix dia es va trobar el
cos sense vida de Vicente
Rabadan García, penjat pel
coll d'una alzina a la zona
del Rocar d'en Serra. El cos
de la persona morta la va
trobar un veí del centre
d'Argentona quan passejava
per la zona.

Un home que seguia
un tractament psiquiàtric
es suïcida al
Rocar d'en Serra

va fer a la plaça del Molí una
concentració amb els
gegants del Molí, els
d'Argentona, l'Esbart Dan
saire, la Xaranga, els
grallers, els flabiolaires i el
conjunt musical infantil Puc
tenir urgències. Segui
dament es va fer una
cercavila pels carrers de la
nostra vila.

Lourdes Colomines,
membre dels Amics de les
Tradicions, entitat orga
nitzadora d'aquesta festi
vitat, va fer un balanç de la
celebració remarcant l'esforç
de la gent que va participar i
del gran nombre de visitants.

Tot i això Colomines va
manifestar que van sorgir
dos problemes que no van
minvar l'èxit de la festa, el
fort vent i la manca de flors.

Recordem que aquest és
el tercer any que es celebra
aquestafestivitatdesprésde
molts anys d'estar abando
nada. Els amics de les
tradicions han manifestat la
seva voluntat de continuar
cada any amb la celebració
de la Festa de la Flor.

Per tercer any con
secutiu, el dia 6 de juny, el
de les eleccions generals,
es va celebrar a Argentona
la Festa de les Catifes, on
12 carrers de la nostra vila
es van omplir de flors amb
diversos motius decoratius.
La festa, segons els Amics
de les Tradicions, orga
nitzadors de la festa, va ser
tot un èxit.

Algunes de les catifes
anaven dedicades a Joan
Miró, en commemoració de
l'any dedicat a aquest artis
ta.

Tot i que la festivitat es
va celebrar el diumenge, els
preparatius d'aquesta ter
cera diada de la flor van
començar el dissabte ante
rior a les 8 de la tarda amb
l'engalanada de carrers i
places de la nostra localitat.

La festa va començar
diumenge a 3/4 de 12 del
matí, a la plaça de l'Església,
amb el Ball del Ciri a càrrec
de l'Esbart Dansaire d'Ar
gentona, i a 2/4 d'1 del
migdia, a la plaça de Nova,
amb una ballada de Sar
danes. A la tarda, a les 7, es

La Festa de la Flor,
un èxit renovat
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L·i plaça Pau Casals.

ritats incloses dins el pla
d'inversions per aquest any
de l'equip de govern que
dirigeix Joaquim Casabella.

Fonts municipals han
assegurat que la inaugu
ració de l'obra es podria fer
durant la Festa Major.

El departament d'urba
nisme de l'Ajuntament ja es
tà tirant endavant les obres
d'urbanització de la plaça
Pau Casals.

L'obra té un pressupost
total de 7.480.000 de pes
setes i era una de les prio

Han començat les obres de la
plaça Pau Casals

l'envolta, fins el 15 d'octubre.
Les urbanitzacions hau

ran de mantenirels vials nets
de vegetació. Els titulars de
terrenys forestals hauran
d'assegurar-se de no deixar
restes de branques a menys
de 20 metres de la carretera
i els titulars de les carreteres
públiques hauran de netejar
les respectives zones de
servitud.

que aquest any no es cremin
més de 1.400 hectàrees
d'arbreda, la superfície mit
jana de bosc afectat per les
flames en els darrers 6 anys.

Per aconseguir aquest
objectiu s'han plantejat una
sèrie de mesures com pro
hibir encendre foc i llençar
objectes que continguin foc
a les zones forestals i a la
franja de 400 metres que

Mèdiques de Catalunya,
Gonçal Lloveras, el Director
General de Salut Pública de
la Generalitat i l'Alcalde de
Mataró, Manuel Mas.

Durant la seva interven
ció, el doctor Calvo, va fer
un repàs dels 40 anys que
fa que exerceix la seva pro
fessió a Argentona.

El premi Jaume Espe
ralba de l'Acadèmia de
Ciències Mèdiques es lliura
anualment, tot i que aquest
any n'ha estat la primera
edició. A Tacte d'ahir hi van
assistir unes 150 persones.

El Doctor Calvo premiat
per l'academia de Ciències
Mediques de Catalunya.

La delegació del Ma
resme de l'Acadèmia de
Ciències Mèdiques de
Catalunya i Balears ha
atorgat el premi Jaume
Esperalba a la millor tasca
de dedicació professional
al metge argentoní Gonçal
Calvo i Queraltó.

El premi es va lliurar el
dia 17 de juny en un hotel de
Mataró. A Tacte de lliurament
hi van assistir el President
de l'Acadèmia de Ciències

El Doctor Calvo premiat per
l'Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya

vil, una unitat dels guardes
forestals i diversos volunta
ris. L'incendi va ser sofocat
en hora i mitja.

Segons ha alertat el Con
seller d'Agricultura de la
Generalitat, Francesc Xavier
Marimon, durant la cam
panya de prevenció d'incen
dis, els boscos catalans pre
senten aquest any el risc
d'incendis més alt dels
darrers 15 anys.

Aquest augment del risc
és degut a l'espessa vege
tació acumulada en els
darrers mesos. L'objectiu de
la campanya és aconseguir

El diumenge, dia 13 de
juny, hi va haver un incendi
de proporcions moderades
al Dalipà, a la zona del Rocar
d'en Serra. No hi va haver
cap ferit. El fets van passar
al voltant d'un quart de nou
del vespre a la zona de
l'abocador del Rocar d'en
Serra. Van participar en les
tasques d'extinció un camió
del Parc de Bombers de
Mataró i una excavadora que
va ajudar a tirar sorra sobre
les flames per apagar el foc.

El foc no va ocasionar
cap ferit ni destrosses im
portants.

D'altra banda, el dissabte
dia 19 de juny, hi va haver
un altre incendi a can Coix.
Segons va informar la policia
local d'Argentona, l'incendi
pressumiblement podria
haver estat provocat per uns
petards. El sinistre va co
mençar a dos quarts de cinc
de la tarda a la zona de can
Coix i hi van intervenir tres
vehicles del Cos de Bombers
a més de la Policia local
d'Argentona, la Guàrdia Ci

Dos incendis en pocs dies

?-Coses de la Vil
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