
<*     ^

t ^x^

!r

i U 4

EXEMPLAR GRATUÏT

*^

I4* ^

n

^

NUMERO 24 - AGOST 1996

^ ^

i

ANY 5 - ÈPOCA 1

PUBLICACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ARGENTONA

T-TSCAP



Per demanar hora per entrevistar-se amb els regidors o tècnics cal trucar al 797 0711

Divendres d'l 1 a 2/4 de 2 del migdia.
Dimecres i divendres de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia
Dimarts i dissabte de 12 a 2/4 de 2 del migdia

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10 a 1 del matí.

Dimecres i divendres de 2/4 d'l a 2/4 de 2 del migdia.

Hores convingudes.

Dimecres de 10a 12delmatí/Divendresde5a7de la tarda.

Dimarts i dijous de 12 a 2 del migdia.

Hores convingudes.

Dimarts d'l 1 a 1 del migdia.
Hores convingudes.

Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament
Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Governació i Comerç
Santiago Mora i Carmany
Regidor d'Urbanisme
Josep M. Esteve i Sorigué
Regidor d'Hisenda i Activitats Classificades
Antoni Julià i Valls
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient
Felip Castells i Roselló
Regidor de Joventut, Esports i Festes
Francesc Espadero i Roda
Ensenyament i Promoció Econòmica
Jordi Pinart i Pradal
Regidor d'Obres i Serveis, Habitatge Social,
Cultura i Mitjans de Comunicació
Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteFrancesc Xavier Alemany
AparelladorVicenç Ciscar
EnginyerJosep M. Borrell

4NFORMACI^f)B"SERVEI

Tels.: 797 15 50 - 756 06 24 - 756 05 22
Fax:756 0612

CAP DE
CREUS

SERVEIS SOCIALS
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
ASSISTENTA SOCIAL:
Demanar dia i hora de 9 a 13 h.
c/ Dr. Samsó, 48, baixos. Tel. 797 04 86
Argentona: (c/ Dr. Samsó, 48, baixos)
Dilluns de 9 a 13 h. Dijous de 15 a 18 h.
Çros: (antigues escoles) Dimarts de 9 a 13 h.
Òrrius: (Ajuntament) Dijous de 9 a 11 h.
Dosrius: (Ajuntament) Dijous d'l 1 a 14 h.
PSICÒLEG:
Cal demanar dia i hora de 9 a 13 h.
c/ Dr. Samsó, 48, baixos. Tel. 797 04 86

Dilluns:
9a9.30h-i

12 a 13.30 hJ
9.45 a 11 h Gimnàstica maternal

Argentona - Casa Cultura
11 a 12 h Gimnàstica a partir dels

45 anys - Casa Cultura
Dimarts: 9 a 13 h. Visita llevadora Argentona.
Dimecres: 15 a21 h. Visita Ginecologia.
Dijous: 8 a 13 h. Visita Ginec, Dra. Villatoro.
(*) Visites programades, cal demanar dia i hora.

Servei llevadora Cros

RECOLLIDA MOBLES VELLS

797 02 52
SERVEI D'ATENCIÓ

A LA DONA

f PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ ï
I    Informació i acollida: dl. i div. de 7 a 20.30 h.  J

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS

MUNICIPALS
ARGENTONA

d Dr. Samsó, 48 baixos • Tel. 797 19 01

MEDICINA GENERAL
Dr. Martí:
De dilluns a divendres de 10 a 13 h.
Dra. Alegre: Dilluns de 15 a 16 h.
Dimecres i divendres d'l 1 a 13 h.

PEDIATRIA
Dr. Pugés: Revisions als nadons: dilluns a les
10.30 h i dimarts a les 15 h.
Visites normals: dimecres, dijous i divendres a
les 15 h.

ATS
Montserrat Aragonès i Lídia Solanellas:
Extraccions de sang: de 8 a 9 h.
Consulta programada: de 9.30 a 10.30 h.
Injectables: de 10.30 a 12 h (feiners)-de 10.30
a 11 h (dissabtes, diumenges i festius)

ARGENTONA
Sant Miquel del Cros

MEDICINA GENERAL
Dra. Alegre: Dilluns de 10.15 a 11.15 h.
De dimarts a divendres de 9 a 10 h.

ATS
Lídia Solanellas: De dilluns a divendres de 9
a 10 h. Dissabtes d111 a 12 h.

vy

BÚSTIA DEL CONSUMIDOR
Ajuntament d'Argentona - Ramon Par, 1

De 9.30 al 3.30 h.

Despatx al públic
Dilluns • Dimarts
Dimecres - Divendres
de 2/4 d'11a 2/4 de 2

Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge

Dilluns de 2/4 de 7 a 8 del vespre
Telèfon 797 17 03

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 0711
Serveis d'Urbanisme .... 797 02 52
Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia.... 797 09 56
Col·legi Públic
Francesc Burniol797 16 01
Emissora Municipal797 15 50

756 06 24
Casa de Cultura756 05 22
Serveis Socials797 04 86
Escorxador756 05 53
Museu del Càntir797 21 52
Jutjat de Pau797 17 03
Biblioteca79712 15
Punt d'Informació
Juvenil Clips756 12 01
Aigües d'Argentona797 06 03
Dispensari797 19 01
Dispensari Cros757 47 52
Urgències ATS207 71 15
(Abonat B19130)
Farmàcia Guillen797 12 62
Farmàcia Sindreu797 14 00
VJ

79716 56
796 02 00

79616 45
79017 70

796 03 54
796 05 04
798 11 00
798 04 40

7971313
79713 53
79610 80
797 01 59
799 14 14

79814 33

Empresa Casas S.A....
Cia. Mataró-Argentona

Catalana de Gas
Electricitat

(Laborables i nocturns)
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)
Hidroelèc. Catalunya...
Fuerzas Eléctricas
de Catalunya

SERVEIS
Policia Local
Guàrdia Civil
Bombers de Mataró
Parròquia Sant Julià....
Taxis
Ambulància Creu Roja
Mataró
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CAP DE CREUS

Joaquim Casabella i Castells

Alcalde

Novament hem arribat al temps d'estiu, temps de
calor, temps de vacances i, perquè no, també temps

de festes.

Una nova edició de la Festa Major de Sant Domingo
ens espera. Aquests dies de celebració i joia són fruit

de la força de la tradició, ben animada amb la
participació col·lectiva i l'alegria popular de la

festivitat.

Un any més, la Regidoria i la Comissió de Festes han
organitzat, amb dedicació i eficàcia, el programa de la

Festa Major, que esperem sigui del vostre grat.

Com ja sabeu, la nostra Festa Major té la virtut i
l'orgull de fer la tant tradicional Festa del Càntir amb

l'alegria i solemnitat que hi aboquen els argentonins.

Amics, la festa està a punt d'esclatar i espero, com
sempre, que tots puguem fruir-ne plenament,
trobar-nos en els diferents actes que s'han programat i

que els gaudim plegats.

Des d'aquí vull agrair també l'esforç de tots els qui
d'una manera o d'una altra hi col·laboren i la fan

possible.

A tots, doncs, moltes gràcies.

MOLT BONA FESTA MAJOR

Gaudim de la festa,
argentonins

Benvolguts argentonins,

L'històric conflicte del projecte d'una urbanització a

Sant Jaume de Traià torna a ser el comentari
d'actualitat de molts argentonins. Després de veure
reiterades vegades en els plens de l'Ajuntament la
posició de tots els partits polítics en contra de la
urbanització, que preveu la construcció de més de
300 habitatges d'alt estànding, ara el Partit Popular ha

canviat d'opinió i s'ha mostrat a favor que es tiri
endavant aquest projecte urbanístic. El sobtat canvi
dels populars ha trencat el consens polític que hi

havia amb totes les forces. El PP creu que el projecte
d'urbanització, que actualment està en mans del
Tribunal Superior de Justícia, es tirarà endavant, i per
això tem que els promotors urbanitzin la ona i el

consistori no n'obtingui res a canvi.

Un cop fetes les argumentacions per part dels
populars, les reaccions de la resta de partits polítics

no es van fer esperar; CiU va ser l'únic grup que no es
va definir. Els convergents no van criticar la postura
dels populars; només van reafirmar que de moment
estan en contra de la urbanització. CiU podria canviar
d'opinió si el Pla General d'Urbanisme d'Argentona,
que actualment s'està elaborant, inclou la possibilitat
de fer una urbanització a Traià.

El canvi d'actitud del PP també es podria interpretar
com una clara sintonia d'apropament cap a CiU,
després del pacte d'àmbit general a què van arribar
els populars i els convergents.Tot i això, el partit
local de Convergència i Unió no vol sentir parlar de
pactes, ja que considera que l'actual amb ERC és bo i

durador. Per tant, els nacionalistes volen complir els
acords que van signar amb els republicans fins al final
de la legislatura. Ara caldrà esperar la postura que
adoptarà CiU sobre Sant Jaume de Traià quan estigui

revisat el mapa urbanístic d'Argentona. Aquest pot
ser un pas determinant per continuar les relacions
amb ERC, ja que una de les principals condicions de
pacte que van demanar els republicans va ser que no
s'urbanitzi Traià.

Carta de l alcalde-Editorial^

Ja hi tornem a ser
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Ronda Exterior, s/n. - 08310 ARGENTONA
Tel. (93) 797 13 07 - Fax. (93) 756 03 85

-Muntatges de grups
-Dentat de pinyons i paliers
-Tornejats i fresats de tot tipus
-Soldadures de tot tipus

Oficina Tècnica
Disseny d'automatismes
per a màquines

' Construcció i reparació de
maquinària

ARFLA. S.L.

08310 ARGENTONA
CARRERAS CANDI, 20
TEL. 797 07 39

Mataró, 1 - Tel. 797 00 50 - 08310 ARGENTONA

RAMON REIXACH I MONER

QüJIiAC
AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

L·s cartes dels lectors es poden entregara Ràdio Argentona fins al 28 de setembre i han de
tenir una extensió màxima d'un foli a doble espai. La redacció es veu amb el dret de no
publicar-les, cas que l'extensió sigui superior.

temps estan canviant, fins i tot ja
sé què és un fax. Però això de
portar-hi l'hereuet, no m'entra
massa al cap.

Aquest és el motiu de
dirigir-li aquesta carta.

M'han dit, a la peixateria, que
ho ha proposat la Comissió amb
tota la bona fe del món, perquè
altres pobles ho fan i perquè
aquests darrers anys aquí a
Argentona ja hi venien hereus i
hereuets d'altres contrades, i que
si ho fan els altres per què no ho
podem fer nosaltres?

Però a mi m'hagués agradat
deixar-ho tot com estava, què
carai! És de les poques coses que

encara ens quedaven en què les
dones n'érem del tot les reinetes,
o les pubilletes, no li sembla?

Xaviera Puntí,
la iaia del barri

gent que s'ho passa bé. Perquè jo
sóc de les que encara els agrada
sortir al carrer, trobar-me amb
gent i xerrar de tot i de res. So
bretot ara que estic sola. I tam
bé, principalment, des de fa tants
anys que no puc fer-ho asseguda
a la meva vorera de tota la vida
amb els altres veïns del meu car
rer de tota la vida sense empas
sar-me grapats de fums i de cór
rer el perill que algun cotxe m'ar
renqui alguna pota de la cadira i
se m'emporti cap al cementiri.

Li deia, senyor director, que
aquestes festes m'agraden, enca
ra que això del ball m'hi hagi
trencat una mica l'encant... Amb
una cobla boneta ja n'hi hagués
hagut prou 0, en tot cas, al darre
ra de l'elecció una mica d'exhi
bició de l'esbart dansaire... Però
sóc comprensiva i en el fons una
mica moderneta i entenc que els

La Festa
de la Pubilla

El dia de l'elecció de la pu
billa, el primer dissabte de juli
ol, vaig treure el cap a la plaça
Nova. A mi totes aquestes festes
m'agraden, sobretot quan veig la

Ara que tens
vuitanta anys

L'Alfons Güell en el darrer
Cap de Creus s'acomiadava de
col·laborar amb els seus escrits.

Voldria demanar-te que no
pleguis.

No requereix cap esforç fí
sic contar el que has viscut i el
que ha passat a la nostra vila.

Els joves t'ho agrairan i els
que tenen vuitanta anys són els
qui millor poden explicar-ho
amb lletra impresa.

Jaume Arenas

xant el mig metre de vorera, si
no és menys (carrer Sant Narcís
0 del Puig, en aquests moments).
L'eixample d'Argentona, Turó

de Sant Sebastià, continua amb
la mateixa línia del mig metre de
vorera i sense arbres. Potser tot
això és per no perdre la identitat
del poble. Un poble de voreres
estretes i sense arbres.

C. Cortés Carmona

Un passeig
per Argentona,
difícil

Darrerament es parla i preo
cupa molt al nostre Ajuntament
la bona circulació dels vianants
per les voreres. Fa bans on diu
que serà rigorós amb les sanci
ons als vehicles que estacionin
damunt les voreres i col·loca fer
ros "dissuasius". Fa bé, vol que
els vianants circulin i passegin
sense fer una cursa d'obstacles.
Argentona ens convida a passe
jar, té carrers tranquils que, com
deia l'alcalde a la premsa, no han
perdut la seva identitat.

El problema radica en què les
voreres del poble són petites i
sense arbres. Les més amples no
estan al centre; ens hem de des
plaçar fins als carrers Marina 0
Baró de Viver. Al centre totes fan
de res, una vorada, 60 o 80 cm,
és a dir s'hi ha de passejar sol. Si
portes el nen en cotxet pots tenir
problemes si te'n ve un de cara.
L'únic lloc ample és el carrer
Gran, de la plaça Nova a la sor
tida del poble, i només d'un cos
tat. Resumint, poques opcions
trobes si vols fer un bon passeig
acompanyat i per l'ombra.

Ho continuarem tenint difí
cil en el futur. Els botiguers
s'oposen a un carrer Gran de Vi
anants on es pugui anar a com
prar tot passejant amb els amics
i els nens. L'Ajuntament no re
cupera voreres, quan s'enderro
ca una casa dóna permís de cons
trucció i es torna a construir dei

Cartes.dels lectors
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Clofent, el seu grup no podia
votar a favor de la cessió del
patrimoni perquè, un cop s'ha
gi fet, els pagesos tindran tota
la força legítima per a conti
nuar negociant i el consistori
no en tindrà cap.

Per la seva banda, el PP va
argumentar el seu vot favora
ble a l'informe de cessió decla
rant que ja era hora que els pa
gesos es fessin càrrec del seu
patrimoni. El portaveu dels po
pulars, Martí Riu, va manifes
tar que aquest només és un pri
mer pas en la solució del con
flicte.

Concepció Sala, d'IC-EV,
va reiterar que s'hauria de ce
dir el patrimoni com un acte
de justícia històrica. Sala va
assenyalar que els pagesos han
demostrat en reiterades ocasi
ons la voluntat de tirar enda
vant la seva activitat econòmi
ca, que aquest partit entén com
a bàsica i principal.

diferents zones proposades, la
que sembla que té més punts
és la del marge dret de la nova
carretera que va del casc urbà
al barri de Sant Miquel del
Cros.

Jordi Pinart va argumentar
que "gràcies a l'assemblea
amb els pagesos s'ha arribat
a un acord sobre aquest con
flicte". Pinart va admetre que
la demanda dels pagesos era
justa i raonable.

EI PSC s'absté

El portaveu del PSC, Josep
Clofent, va trobar que la deci

sió no és la millor ni la més
correcta. Els socialistes acusen
l'Equip de Govern de treure's
de sobre un conflicte que hau
ria pogut solucionar-se fa uns
anys. Segons Clofent, la utili
tat que tenia la Sala quan es va
construir no és, ni de bon tros,
la mateixa que té ara. Segons

Avga. Puig i Cadafalch, 5Gral. Llauder, 16 baix
Tel. 797 19 53Tel. 756 09 26

08310 ARGENTONA

CRISTALLERIES
ARGENTONA

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

com a condició indispensable
per a continuar les negociaci
ons demanar l'informe a la
Generalitat. A més, va afegir
que s'havia de prendre una de
cisió abans que Agricultura de
cidís què fer amb el patrimo
ni. L'alcalde va finalitzar dient
que s'està buscant algun lloc
adient per a construir-hi una
nau per als pagesos. Entre les

La Cooperativa Agropecuària demana a canvi de la Sala un magatzem als afores de la vila.

L'històric conflicte del pa
trimoni dels pagesos finalment
s'ha desencallat, després de
molts anys de reunions i tro
bades entre l'Ajuntament i els
agricultors de la població. El
consistori i la Cooperativa
Agropecuària han arribat a una
entesa que proposa cedir la
Sala i el magatzem a canvi d'un
local on els pagesos puguin
desenvolupar la seva activitat
econòmica. L'única condició
perquè pugui ser fructuosa la
cessió és que l'Ajuntament re
dacti un informe favorable i el
trameti al Departament d'A
gricultura i Pesca. La proposta
va rebre el suport de tots els
partits polítics, tret del PSC,
que es va abstenir. La qüestió
de l'informe va sorgir a l'as
semblea que van fer represen
tants de la Cooperativa, l'Equip
de Govern i IC, ara fa uns me

sos.
L'alcalde d'Argentona, Joa

quim Casabella, va reconèixer
que aquest tràmit era d'obligat
compliment. Segons Casabe
lla, els pagesos havien posat

els pagesos es comprometen a cedir l'equipament històric

a l'Ajuntament a canvi d'un magatzem als afores del po
ble. El consistori ha acceptat i ha començat a buscar el

local 0 la zona adient per resoldre el conflicte que ja fa més
de 15 anys que dura. Entre les opcions que estudia l'Equip
de Govern hi ha la construcció d'un edifici al marge dret
de la nova carretera que va a Sant Miquel del Cros.

Els pagesos d'Argentona podrien cedir en els propers
mesos la Sala i el seu magatzem, després d'arribar a un

acord amb l'Ajuntament. El consistori va decidir dema
nar un informe favorable al Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca de la Generalitat, perquè aquest cedei
xi el patrimoni de l'antiga Cambra Agrària a la Coopera
tiva Agropecuària. Una vegada s'hagi produït el traspàs,

Els pagesos cediran aviat la Sala
Cap de Creus - agost 1996   5



08310 ARGENTONA
(Barcelona)

TAPISSERS

c/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

SERRA-PINEDA

c/ Molí, s/n  Tel. 756 06 42  08310 ARGENTONA

NIF B-59980706

Turó St. Sebastià, S.L.

PROMOCIONS

\ r

Crítiques de tothom

El portaveu d'ERC, Jordi
Pinart, va ser el més contun
dent de tots. No va mostrar-se
sorprès per l'anunci i va afir
mar que ja s'ho esperava del
PP. Pinart va remarcar que "els
populars es mouen per inte
ressos, i ara només cal clari
ficar les postures per saber a
què atenir-se". Pinart consi
dera que el PP ha trencat amb
el consens que hi havia de to
tes les forces polítiques de la
vila i que el canvi de postura
ve pel que s'ha dit des de
Madrid. Segons Pinart, era
d'esperar que, des de la signa
tura del pacte entre PP i CiU a
Madrid, sovintegessin els ac
tes de vassallatge del PP cata-

zable, vulnerant la voluntat del
municipi. En aquest sentit, el
PP tem que la resolució del
conflicte sigui favorable als
promotors i l'Ajuntament no
rebi res a canvi.

Després de l'anunci del PP
van sorgir les reaccions de la
resta de partits polítics. El por
taveu de CiU, Josep M. Este
ve, va utilitzar la línia de la
moderació i només va reafir
mar que el seu grup continua
amb la postura d'oposició a la
urbanització, però que no
descarta un canvi d'opinió que

dependrà del que sorgirà de
la revisió del nou Pla de
Reurbanització Urbana. Se
gons Esteve "el poble ha de
rebre el que millor es merei
xi".

per a defensar els interessos del poble. El PP creu que cal
prendre decisions i no esperar la resolució que dictamina

rà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
de si la zona és 0 no urbanitzable. EI PP tem que, per sen
tència, s'acabi edificant i el poble no rebi res a canvi.

gentona. El PP indica que
aquest canvi d'opinió defensa
els interessos de tots els vila
tans d'Argentona. Segons Riu,
^hem d'agafar el toro per les
banyes, prendre decisions i
no esperar que el Tribunal
Superior de Justícia de Ca
talunya es pronunciï sobre
si la zona és urbanitzable 0
no".

Actualment el tema està a
mans del TSJC, després de la
decisió que va prendre l'any
1993 l'exconseller de Política

Territorial i Obres Públiques,
Josep Maria Cullell, d'estimar
un recurs interposat pels pro
motors que va modificar el Pla
General. Aquest fet va compor
tar que el sòl, que era agrícola
i forestal, passés a ser urbanit-

El Partit Popular d'Argen
tona ha canviat la posició res
pecte al conflicte urbanístic de
Sant Jaume de Traià. El seu
portaveu, Martí Riu, a través
d'un comunicat que va fer a
l'Emissora Municipal d'Argen
tona, va anunciar la seva deci
sió de donar suport al projecte
d'urbanització de Sant Jaume
de Traià, que preveu la cons

trucció de 300 habitatges d'alt
estànding als afores de la po
blació. Els populars van expli
car que el canvi d'opinió res
pon al debat intern que es va
donar en el si del partit i que
va portar a la conclusió que cal
prendre una postura en ferm
sobre aquest conflicte urbanís
tic històric, el "gran cavall de
batalla" de l'Ajuntament d'Ar

El Partit Popular d'Argentona ha decidit trencar el con
sens que hi havia fins ara amb la resta de grups polítics de
l'Ajuntament i ha donat suport al projecte d'urbanització
de 300 habitatges d'alt estànding a la zona de Sant Jaume
de Traià. Els populars al·leguen que és la millor solució

El canvi d'opinió del PP és criticat per tots els partits, llevat de CiU

El PP trenca el consens
amb la resta de forces d'Argentona
i ara es mostra a favor d'urbanitzar
Sant Jaume de Traià
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Puig i Cadafalch, 2 - Telèfon 797 06 06
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ment d'Argentona, encapçala
da per l'alcalde de la vila,
Joaquim Casabella, i els por
taveus de la resta de forces po
lítiques, a excepció del PP, es
va entrevistar a finals del mes
de juny amb el conseller de Po
lítica Territorial i Obres Públi
ques de la Generalitat, Artur
Mas. A la reunió, es va dema
nar al conseller que donés su
port a la requalificació dels ter
renys de Sant Jaume de Traià.
Mas no es va voler manifestar
al respecte i només va dema
nar a l'Ajuntament que esperés
la resolució del contenciós ad

ministratiu que té el TSJC. A
més, va anunciar que sol·lici
taria als promotors que no pre
sentessin, de moment, el pro
jecte d'urbanització. Casabella,
un cop acabada la reunió, va

acordar per unanimitat a través
d'una moció que va presentar
Iniciativa- Els Verds, a la qual
es van afegir tots els partits po
lítics, entre ells el Partit Popu
lar. En aquella ocasió, la inter
venció que va aixecar més ex
pectativa va ser la de CiU. Els
nacionalistes, a través del seu
portaveu, Josep M. Esteve, van
afirmar que estaven a favor de
requalificar la zona però sense
condicionar-se. Segons CiU, el
seu sí a la requalificació urba
nística de Sant Jaume de Traià
no condicionarà la futura revi

sió del Pla General que podria
estar enllestit aquest any o a
principis del que ve.

Artur Mas no es pronuncia

Una delegació de l'Ajunta

or ple tots els partits polítics,
entre ells el Partit Popular, van
votar a favor que es requalifi-
quessin els terrenys de Sant
Jaume de Traià, de manera que,
de zona urbanitzable, passes
sin a ser considerats zona agrí
cola i forestal. Abans d'aquest
pas, els promotors de la urba
nització van presentar, el mes
de maig, un nou projecte d'ur
banització de la zona, que va
ser denegat per mancances tèc
niques.

Dies abans del canvi d'opi
nió del PP, l'Ajuntament d'Ar
gentona va acordar demanar al
Departament d'Urbanisme de
la Generalitat que requali-
fiqués els terrenys de Sant
Jaume de Traià, passant de
zona urbanitzable a sòl agríco
la i forestal. Aquest punt es va

Els representants del PP, Federico Urena i Martí Riu, han canviat d'opinió sobre Sant Jaume de Traià.

là. Pinart també va afirmar que
"als regidors del PPels agra
daria viure a Sant Jaume de
Traià, i la manera més fàcil,
des de l'Ajuntament, és faci
litant la feina als promotors
de la urbanització".

El portaveu del Partit So
cialista de Catalunya, Josep
Clofent, va anunciar que el
canvi de postura del PP "és
una pèssima decisió". Clo
fent, sorprès per la decisió, va
apuntar també que a partir d'ara
el grup de Martí Riu haurà d'as
sumir una gran responsabi
litat. El portaveu del PSC tam
bé ha afirmat que no entén la
postura del PP, ja que aquest
tema s'havia dut de manera
conjunta amb tots els partits de
l'Ajuntament. Per Clofent el
"no" a Sant Jaume sempre era
present en tots els grups muni
cipals.

La portaveu d'IC-EV, Con
cepció Sala, va remarcar que
els acords del ple s'han de res
pectar i que trencar aquest con
sens va en detriment de la qua
litat de vida dels argentonins.

Sala deplora la decisió del PP
perquè "comporta un canvi
qualitatiu i substancial im
portant". La regidora d'IC-EV
va afegir que els populars s'han
avançat fins i tot al grup de
CiU, que van ser dels primers
a dir que es replantejaria el
tema. Sala va qüestionar la
confiança del Partit Popular, ja
que en només 15 dies han can
viat d'opinió.

Recordem que en l'anteri-
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creatiu i administratiu.
Aquesta mesura podria re

percutir força al Maresme, una
de les zones de major creixe
ment després del Baix Llo
bregat i el Vallès Occidental.
La comarca disposa de gaire
bé 2.400 hectàrees de sòl ur
banitzable no programat que
podrien ser edificables.

De moment, la llei aprova
da pel Partit Popular no és apli
cable a Catalunya, ja que el
Departament d'Urbanisme de
la Generalitat té la competèn
cia a l'hora de dictaminar les
lleis del sòl, amb una legisla
ció substancialment diferent de
la de l'Estat espanyol. Aquesta
competència va ser transfe

rida pel PSOE l'any 1990 ar
ran d'un recurs que va presen
tar el Govern català contra la
llei.

Fins al moment la Ge
neralitat de Catalunya no s'ha
definit sobre si aprovarà 0 no

aquesta modificació de la Llei
del sòl que ha modificat el Par
tit Popular, però considera que
les reformes van en la direcció
correcta, ja que coincideixen
amb algunes de les propostes
que ja s'han anat aplicant a
Catalunya, com la cessió del 10
per cent del sòl als ajuntaments
per part dels promotors que
edifiquen.

Els promotors i empresaris
han vist amb bons ulls la me
sura i han expressat pública
ment la seva satisfacció per la
nova llei.

La Llei de mesures libera-
litzadores del sòl, aprovada a

principis de juliol pel Govern
espanyol, comportarà una mo

dificació en la qualificació del
sòl. Entre les mesures que ha
presentat el Partit Popular, la
més important passa per la
desaparició de la diferència
entre el sòl urbanitzable pro
gramat i el no programat.
Aquesta llei podria afectar a la
població d'Argentona si la Ge
neralitat de Catalunya, que té

la competència del sòl des del
1990, dóna llum verda a aques

ta mesura.
Actualment, la nostra po

blació compta amb més de 16
hectàrees de terreny qualifica
des com a urbanitzables no
programables. Aquesta exten
sió es divideix en tres zones.
D'una banda, a la zona nord
de la població hi ha el Cullell
Nord, a prop de Sant Sebastià,
amb gairebé dues hectàrees
de terreny. També a la mateixa

zona hi ha el Cullell, amb 10
hectàrees de sòl urbanitzable
no programable. I, finalment,
trobem a Can Cirés, a la zona
sud de la població, cinc hectà
rees més d'aquest tipus de qua
lificació.

Si la Llei de la liberalitza
ció tingués competència a
Catalunya, aquests terrenys

podrien rebre diverses qualifi
cacions com habitatge unifa-
miliar, residencial, comercial,
industrial, educatiu, sanitari-
assistencial, sòcio-cultural, re

Argentona
disposa de 16
hectàrees
de sòl urbanitzable
no programat

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

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

aquesta Proposició no de Llei,

però que s'hi podrien afegir el
PSC i ERC. Malgrat tot, Sala
va afegir que ja no hi haurà el
consens que hi va haver a l'an
terior Proposició no de Llei,
quan hi van votar a favor tots

els partits polítics del Parla
ment, tret de Convergència i
Unió. Segons Sala, "en aques
ta ocasió el PP tampoc vota
rà a favor perquè ara dóna
suport a aquest projecte ur
banístic".

Concepció Sala ha afirmat

que la Proposició no de Llei
està redactada en els mateixos
termes que l'anterior docu
ment, en els quals es qüestio
nen les versions contradictòri
es que la Generalitat ha donat
al llarg del conflicte.

Aquesta és la tercera Pro
posició no de Llei que presen
ta aquest grup al Parlament. La
primera es va fer a l'agost de
1994, i es demanava la revisió
de la resolució de Cullell de
1T1 de novembre de l'any an
terior. A més, la proposició
d'IC requeria que s'estudiessin
i analitzessin les contradicci
ons en les fonamentacions ju
rídiques de la Comissió d'Ur
banisme de Barcelona i de la
pròpia Conselleria. La segona
proposició, que es va presen
tar l'any passat, va arribar al
Parlament de forma conjunta

amb els Grups Municipals
d'IC-EV, PSC, ERC i PP. Con
vergència la va tornar a rebut
jar.

descriure la situació conflicti
va dels terrenys com un com
pàs d'espera.

IC presenta una nova

Proposició no de Llei
contra Cullell

El grup parlamentari d'Ini
ciativa per Catalunya-Els
Verds va introduir al Parla
ment, a principis de juliol, una
nova Proposició no de Llei so
bre el conflicte urbanístic de
Sant Jaume de Traià d'Argen
tona. La Moció, que es podria
discutir passades les vacances,
demana que es revisi la deci
sió que en el seu moment va
prendre l'exconseller d'Obres

Públiques i Política Territori
al, Josep Maria Cullell, d'incor

porar el Pla Parcial del Projec
te Urbanístic, que abasta més
de 300 habitatges d'alt estàn-
ding, al Pla General d'Urbanis
me d'Argentona. L'any 1993
Cullell va estimar el recurs que
van presentar els promotors de
la urbanització al Departament
d'Urbanisme i va incorporar de

nou el Pla Parcial del projecte
al Pla General d'Argentona.
Aquest fet va comportar que el
sòl passés a ser considerat
d'agrícola i forestal a urbanit
zable, vulnerant la voluntat del
municipi.

La regidora i portaveu
d'Iniciativa per Catalunya-Els
Verds d'Argentona, Concepció
Sala, ha afirmat que de mo
ment no s'ha afegit cap grup a
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El desviament de l'antic
Camí del Cros
entra en funcionament

El tram del desviament de la carretera de l'antic camí
del Cros d'Argentona, un altre enllaç entre la població i el
veïnat argentoní, ja ha entrat en funcionament.

La instal·lació d'uns murs de contenció laterals i la pa
vimentació de la via han estat les principals actuacions que
s'han fet en aquest tram, que es troba a l'alçada de l'ermita
del Cros. La via té una variació en el trajecte i es desvia per
darrere del camp d'una de les masies que es troben en aquesta
zona, a diferència de l'antic camí, que passava per davant
de l'ermita del Cros.

La desviació d'aquesta carretera permetrà la conserva
ció de l'ermita del Cros i alhora evitarà futurs actes vandà
lics en aquest edifici religiós, que ja s'havien donat altres
vegades. Davant aquests incidents, el consistori del muni
cipi es va plantejar la possibilitat de desviar el camí del Cros
i evitar que l'entrada a l'ermita fos tan accessible. L'Ajun
tament d'Argentona va mantenir contactes amb el pro
pietari del terreny, que es va encarregar del cost total de
l'obra.

L'esmena que va ser recolzada
al Parlament per IC i ERC,
amb l'abstenció del PP, va ser
retirada, a petició de CiU, per
elaborar-ne una altra de con
junta que es presentarà passa
des les vacances d'estiu.

Dies més tard la subdirec-
tora de Patrimoni Cultural de
la Generalitat, Carme Rubio,
va reafirmar el que va dir a
l'Ajuntament dies abans "l'au
topista va acabar abans de I'l
de gener del 95 i per tant el
finançament de I'l% cultu
ral no podrà ser possible per
què no entra dins la nova
llei". Tot i això, la subdirec-
tora de Patrimoni no va des
cartar que s'hagi pogut acon
seguir una subvenció per altres
vies.

del 1995 i per tant l'Ajunta
ment, segons la llei, no té dret
a cobrar cap aportació econò
mica pel pas de l'autopista.

Un cop fet l'anunci per part
de la Generalitat, el regidor a

l'oposició i diputat pel PSC,
Josep Clofent, va anunciar que
en els propers mesos es podria
començar a fer la redacció del
projecte d'ampliació del Museu
del Càntir d'Argentona. Aquest
pas va venir arran d'una pro
posició no de llei que va pre
sentar al Parlament. Segons
Clofent, les despeses del pro
jecte i les posteriors obres es
cobririen amb 1' 1 % cultural per
la compensació de la construc
ció de l'autopista B-40, tal i
com es va acordar en el ple de
l'Ajuntament d'Argentona.

dels quals 240 s'han destinat a
pagar les expropiacions. Tam
bé s'han destinat 30 milions a
mesures correctores de l'im
pacte en el medi ambient.

La longitud de la carretera
és de 2,5 quilòmetres; hi ha una
calçada de dos carrils de 3 me
tres d'amplada i disposa d'un
carril bici. A més, s'ha protegit
tot el marge dret de la riera amb
una escullera.

L'acte d'inauguració del
nou vial va ser presidit pel di
rector general de Carreteres,
Eduard Alabem, i els alcaldes
d'Argentona, Cabrera i Mataró,
Joaquim Casabella, Ramon
Boadas i Manuel Mas, respec
tivament. Malgrat que el gruix
de la inversió ha estat assumit
per la Generalitat, Alabem va
destacar la col·laboració dels
tres ajuntaments.

Confusió per

11% cultural

La proposta que va fer el
partit local d'IC-EV, que dema
nava a la Generalitat l'aporta

ció de 1T% del cost total de
l'autopista B-40 per destinar a
les obres de l'ampliació del
Museu del Càntir, està creant
certa confusió dins el consis
tori. El segon tinent d'alcalde
de l'Ajuntament, Jordi Pinart
(ERC), va anunciar, fa uns
mesos, que el Departament de
Patrimoni Cultural de la Gene
ralitat no farà cap aportació

destinada a l'ampliació del
Museu del Càntir perquè no
s'ajusta a la nova Llei de patri
moni cultural que va entrar en
vigor l'any passat. Aquesta llei
indica que tota infrastructura
acabada a partir de 1T de ge
ner del 95 rebrà com a com

pensació Y\% del cost total de
l'obra a mesures. La B-40 va
entrar en funcionament abans

La nova carretera que
uneix Argentona amb el veïnat

de Sant Miquel del Cros va
entrar en funcionament a
mitjan maig.

El vial que va pel marge
dret de la riera d'Argentona
permetrà connectar definitiva

ment la població amb el barri
del Cros. Aquesta carretera po
dria ser la darrera compensa

ció que fa la Generalitat de
Catalunya pel pas de l'autopis
ta B-40. La Direcció General
de Carreteres de la Generalitat
s'ha encarregat, durant prop de
cinc mesos, de l'agençament de
la via. A part de facilitar les
sortides i els accessos a l'auto
pista, la Generalitat es va com
prometre a adequar aquesta
carretera, que millora també
les comunicacions entre els
municipis d'Argentona, Mataró
i Cabrera. La via, a més, faci

lita el trànsit al polígon indus
trial de Sant Miquel del Cros
i, gràcies a la construcció d'un
pont sobre la riera, dóna accés
al polígon industrial del Pla
d'en Boet de Mataró. El nou

vial queda flanquejat per dos
giratoris a cada un dels seus ex
trems: la rotonda d'Argentona,
que connecta amb la carretera
C-1415, i el giratori del veïnat
del Cros, que permet la incor

poració del Camí del Mig.
El projecte inicial preveia

la construcció del pont a l'al
çada del carrer Ramon Beren
guer, de Mataró, però, arran de
les negociacions entre els
Ajuntaments d'Argentona i
Mataró, es va decidir que fos
traslladat fins a la ubicació ac
tual. Els costos de la modifi
cació de la carretera van a càr
rec del consistori de la ciutat
veïna, que hi ha aportat 10 mi
lions de pessetes.

El cost total de la carretera
és de 491 milions de pessetes,

La Generalitat clou la inversió
de la B-40 amb el nou camí del Cros
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creació de serveis d'atenció a la
infància i la joventut. L'objec
tiu és que Argentona pugui dis
posar d'aules pretaller per a tots
aquells joves i infants que ho
necessitin. L'Associació ha re
marcat que és una necessitat
imperiosa l'obtenció d'ajuts
d'aquesta mena de la Generali

tat i que és imprescindible la
implantació de pretallers.

L'APA es pregunta "què
passarà amb els nens conflic
tius que no puguin ser atesos
a l'escola i que encara no tin
guin l'edat per treballar".

La instància, en la qual
l'APA demana a l'Ajuntament
que faci els passos que calgui a
fi d'obtenir aquestes subvenci
ons, fa referència a la necessi
tat que té la vila d'aquests pro
grames d'atenció a la infància,
necessitat que ha estat reitera
da en diverses ocasions pels
pares, mestres i representants
del Consell Escolar Municipal.

Les subvencions que sol·li
cita l'Escola F. Burniol s'ator
guen dins el programa de la
Generalitat de Serveis i Establi
ment de Centres Diürns. Aques
tes van adreçades a ajuntaments
de menys de 20.000 habitants.

Aquests, després d'uns dies de
silenci, van contestar amb una
postura desfavorable respecte
als trasllats i a la nova aplica
ció de la reforma. A més, van
explicar que el trasllat en mas
sa dels mestres, des del punt de
vista pedagògic, podria com
portar greus conseqüències. El
claustre de mestres va enviar
una carta a la delegada territo
rial d'Ensenyament per fer-li
arribar la seva preocupació. El
comunicat també feia referència
a la visita de la que aleshores era
directora de l'Escola Francesc
Bumiol, Assumpta Zapata, amb
el cap de personal del Departa
ment d'Ensenyament de la Ge
neralitat. Segons els mestres, d'a
questa entrevista en va sorgir un
compromís verbal pel qual es
procurarà que siguin desplaçats
el mínim nombre possible de
mestres, que podrien ser un terç
dels que hi ha actualment.

Més subvencions

L'APA de la Burniol ha
sol·licitat a l'Ajuntament que
emprengui les accions corres
ponents per obtenir una sèrie de
subvencions destinades a la

sura pot ser perjudicial per al
bon funcionament de l'escola,
i va afegir que els representants
de l'escola estan contents de
comptar amb la col·laboració
del regidor d'Ensenyament
d'Argentona, Francesc Espa-
dero, que en tot moment ha res-
pòs molt bé a les peticions dels
pares i està fent gestions per
trobar una solució al problema.

El mateix Espadero de se
guida va reunir-se amb el se
cretari de la Delegació Territo
rial d'Ensenyament. El secreta
ri, un cop acabada la reunió, va
manifestar que l'escola està
molt ben dotada quant a mes
tres especialistes i que, per
aquest mateix motiu, la Gene
ralitat no té cap interès especi
al a traslladar els professors, si
no és estrictament necessari.
Per altra part, Espadero va vo
ler tranquil·litzar els pares afec
tats per la reforma de la llei i
va afirmar que el mes que ve
es tornarà a posar en contacte
amb el Departament d'Ense
nyament per conèixer quines
són les demandes de trasllat que
s'haurien produït i quins canvis
hi podria haver. El regidor va
finalitzar dient que els afectats
tenen tot el suport de l'Ajunta
ment d'Argentona.

Els mestres no es pronuncien

Dies més tard de l'anunci,
els pares, a través d'una roda de
premsa, van mostrar la seva
sorpresa pel fet que els mestres
del centre escolar no s'hagin
manifestat sobre els possibles
trasllats que hi podria haver.
L'APA va considerar que els
mestres haurien d'assumir la
seva responsabilitat, perquè ells
són els principals afectats.

La Junta Directiva de l'As
sociació de Pares d'Alumnes

(APA) de l'Escola Pública
Francesc Burniol va fer públic
un comunicat de premsa en el
qual mostra la seva preocupa

ció pel sistema de provisió de
places del funcionariat i per
l'aplicació de la reforma edu
cativa que ha dut a terme la
Generalitat. La llei indica que
entre un terç i la meitat dels mes
tres, en aquest cas de l'escola
Francesc Burniol, poden ser tras
lladats a una altra escola. Aques
ta mesura provocaria, segons
l'APA, el trencament d'un equip

pedagògic que ha consolidat
durant vuit 0 nou anys una lí
nia educativa singular i efici
ent, i un descens en la qualitat
de l'ensenyament que s'ha as
solit en els darrers anys. A més,
apunta, la reforma deixaria
l'educació sense cap garantia
d'estabilitat futura, ja que els
nous mestres que puguin venir
també seran provisionals. En el
comunicat, els pares demanen
el suport de totes les famílies
de l'escola a les accions que es
puguin fer en els pròxims dies.

El secretari de l'Associació
de Pares de l'Escola, Josep
Maria Fàbregas, va manifestar
a Ràdio Argentona que el tras
llat dels mestres és una qüestió
burocràtica que, si es porta a
terme, posa en perill la tasca
que s'ha fet fins ara. Fàbregas
també va afirmar que amb la
mobilització es vol aconseguir

que l'Administració apliqui
aquesta mesura de manera pro
gressiva, per tal que no afecti
l'actual sistema. El secretari de
l'Associació de Pares creu que
el tema arribarà a una solució
quan facin veure a l'Adminis

tració que l'aplicació de la me

Una nova llei podria desestabilitzar el funcionament de l'escola

L'APA de la Burniol es mostra
preocupada pel trasllat d'alguns mestres
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L'orografia del nostre terme, assentat a la falda de
la serra del Litoral, és prolífica en rieres, torrents i torren-
tets. Catorze torrents principals aboquen a la riera i
aquests a la vegada reben el cabal d'infinitat d'altres
torrentets.

Els torrents són vies de comunicació públiques,
tan públiques que a vegades la circulació és tan intensa
que es fa difícil saber qui ha de cedir el pas a qui. Els
antics carreters, malgrat no tenir un codi oficial, sabien
que tenia preferència el que anava a contracorrent de la
direcció de l'aigua.

Dintre del nostre nucli urbà, soterrats de ciment i
asfalt, hi ha dos torrents: el d'en Tossa i el d'en Gomis, dit
també de la Gustana. Els dos conflueixen amb el torrent
de Cirés quasi justament en l'aiguabarreig d'aquest últim
amb la RieraAbans havien format un petit aiguamoll amb
fang, joncs i unes basses i això va donar nom a aquell
camp; les Bassetes. Justament allà hi havia el primer camp
de futbol, el camp de les Bassetes! Els nostres avis, emu
lant el virtuosisme d'un Samitier, d'un Sagi-Barba, d'un
Platko o d'un Alcàntara, corrien esperitats rera una pilo
ta. Driblaven, xutaven, suaven i cantaven aquella cançó
que llavors estava de moda:

Quan engeguen els coets
en Zamora amb calçotets
i l'Alcàntara l'hi fa un xut
i en Zamora ja ha rebut

D'aquests dos torrents, artèries que foren del nos
tre poble, en tinc inesborrables records. Allà en el tor
rent d'en Tossa hi creixien plantes de regolta i la canalla
que no teníem cinc cèntims i que volíem ser com els
grans, anàvem a encendre trossets d'aquella planta que
deien era com fumar tabac. Si és que la tos que això pro
duïa no ens obligava a llençar-la, continuàvem pipant i
fent fum fins que el cap ens començava a donar voltes.
Llavors no coneixíem encara la paraula exacta per defi
nir l'acció, ara diríem que ens porràvem.

Del torrent d'en Gomis que passava i, alerta, pas
sa pel carrer Gran, en tinc molts records però principal
ment d'aquelles tones i tones de sorra, pedres i farda que
els aiguats arrossegaven i, alerta altra vegada, que la sor
tida que havia d'engolir tot això tenia més d'un metre
d'alt per més de dos d'ample.

M'esgarrifa pensar el que passarà quan aquestes
dues artèries que tenim amagades, camuflades, cenyides,
contracenyides i escanyades sota les construccions urba
nístiques, hagin de suportar en les seves capçaleres no
més que 70 o 80 litres per m2 en menys d'una hora.

Capçaleres que han sigut i continuen essent mal
meses i esborrades. Què passarà? Doncs, senzillament,
un desastre!

Desastre que té uns culpables, però igual com deia
aquell personatge d'en Pitarra en El ferrer de tall^ nosal
tres, fent com sempre de tapadora, direm o diran: Qui
en té la culpa? el manxaire!.

Dos torrents
especials

Lluís S. Morgan

d'Argentona, com Madà, Can
Cabot, Can Raimí 0 les Gines-
teres. Els pares lamenten que
després de tants anys de tenir
transport escolar ara es quedin
sense aquest servei que cobreix
zones de més de tres quilò
metres. Un altre punt del qual
es queixen els pares és que, a
més de quedar-se sense trans
port escolar, no tenen dret a
una subvenció per al menjador
per pertànyer al mateix muni
cipi.

D'altra banda, els alumnes
de l'Institut d'Argentona que
viuen a les urbanitzacions tam
poc tenen dret a transport es
colar, excepte els del veïnat del
Cros, on s'ha aconseguit dispo
sar d'un autobús per a despla
çar als alumnes.

El regidor d'Ensenyament
de l'Ajuntament d'Argentona,
Francesc Espadero, va mante
nir una reunió amb membres

de la Delegació Territorial i va
anunciar que aquests estan es
tudiant la situació, fet que aug
menta la possibilitat que el ser
vei no se suprimeixi. Espadero
també va tranquil·litzar els pa
res dient que el més segur és
que l'assumpte estigui resolt
quan s'iniciï el nou curs esco
lar, al setembre.

Els pares dels alumnes de
les escoles d'Argentona Fran
cesc Burniol i Bernat de Riu
demeia se senten molestos pel
nou Decret sobre el transport
escolar. Segons aquest decret,

publicat en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, els
alumnes de les escoles d'Ar
gentona que viuen en el mateix
municipi on estudien no tenen
dret al transport escolar, en vis
ta al proper curs. Aquesta me
sura no afecta els alumnes que
viuen al nucli urbà d'Ar
gentona, però sí als residents a
les diferents urbanitzacions

que hi ha als afores de la po
blació. Els qui estudien a l'es
cola de Sant Miquel del Cros
tampoc no es veuen afectats
per aquest decret, ja que no te
nen necessitat d'un transport
escolar perquè el col·legi es
troba al veïnat.

Una de les mares afectades
per aquesta mesura, Rosa
Poch, va afirmar que s'han de
buscar mesures per a solucio
nar aquest problema. Segons
Poch, des de fa catorze anys
funcionen a Argentona dos au
tobusos que presten servei a 90
nens de les dues escoles públi
ques i que fan dos trajectes per
les diferents urbanitzacions

Records^Els pares
dels alumnes
de les escoles
Riudemeia
i Burniol temen
que desaparegui
el transport escolar
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Flor, també va patir els efectes
de la pluja. El certamen, que
es va fer aquest any a la plaça
de Vendre, celebrava la seva
tercera edició. Els estands, un
total de cinquanta, van haver
de suportar una situació clima
tològica adversa, que va pro
vocar una poca presència de vi
sitants. Això va fer optar els ve
nedors per plegar abans d'hora
les parades que havien ins
tal·lat. En les dues anteriors
edicions, la Fira d'Art havia
tingut molt bona rebuda per
part dels vilatans d'Argentona,
però aquest any no va poder ser
així.

L'organització, aquest any,
volia que la fira obtingués la
seva pròpia personalitat i per
això la van plantejar perquè fos
diferent de les anteriors edici
ons. D'una banda, es va parlar
amb artistes d'un prestigi reco
negut a la comarca i amb
aquells que aportessin l'art d'al
tres cultures. En aquest sentit,
enguany hi han estat presents
un artista de Mèxic i un del
Brasil. D'altra banda, per fer la
mostra més àmplia, es va com
plementar amb una represen
tació d'artistes locals. El certa
men va presentar, a preus molt
més econòmics, una gran va
rietat d'articles artesanals, que
anaven des de l'escultura, els
quadres i la ceràmica fins a la
roba pintada a mà. Una altra de
les novetats va ser l'ampliació

del sector de la pintura i el di
buix, que van ocupar gran part
de la Fira d'Art. La tercera edi
ció de la Mostra de Pintura, Ce
ràmica i Escultura no va comp
tar amb cap pressupost; els par
ticipants només van haver d'a
bonar les mil cinc-centes pes
setes que costava l'estand.

L'organització va decidir
tornar-la a celebrar el 6 d'oc
tubre, coincidint amb la Festa
de la Pubilla Gegantera, que
aquest any se celebra a Argen

tona.

reguessin a buscar altres ma
terials com sorra, gespa i ma
tolls.

Lourdes Colomines, mem
bre dels Amics de les Tradici
ons, un cop acabada la celebra
ció de la diada, va valorar molt
positivament la voluntat que
van demostrar els carrers par
ticipants, ja que cap es va fer
enrere. Colomines, però, va la
mentar que no s'haguessin po
gut fer tots els actes previstos,
entre els quals hi havia la cer

cavila dels gegants trepitjant
les catifes.

La Fira d'Art també
passada per aigua

La Fira d'Art i Artesania,
un dels actes que es va fer pa
ral·lelament a la Festa de la

TALLER PROPI
Fem tot tipus de reparacions tant en joieria com en rellotgeria

Piles - corretges i petites reparacions al moment

30 anys d'ofici!

Carrer Gran, 51 - Tel. 797 16 23 - ARGENTONA

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA

del Molí va fer un immens
mural dedicat a la casa pairal
de Can Cabanyes.

Aquest any, però, un dels
inconvenients va ser la mala
temporada de les flors que va
provocar que els veïns recor-

La catifa del carrer Àngel Guimerà, tot i la pluja, va conservar un bon aspecte.

La pluja va ser el principal
protagonista de la sisena edi

ció de la Diada de la Flor. El
mal temps va malmetre bona
part de les catifes i també va
fer disminuir els visitants que
cada any es desplacen a la po
blació per veure els carrers
guarnits. Tot i això, però, un
sector de la població va sortir
a passejar amb paraigua per
veure les obres que aquest any
havien presentat els seus
convilatans. En total hi van
participar tretze carrers, i di
verses places es van apuntar a
la festa i van confeccionar la
seva pròpia catifa. Com cada
any, la varietat de colors de les
flors utilitzades va ser un dels
motius que va cridar més
l'atenció. La majoria de les ca
tifes representaven figures
linials i dissenys surrealistes,
com les que van oferir els car
rers Anselm Clavé, Lladó de
Dalt, Àngel Guimerà i Sant
Isidre. El carrer dels Rosers, en
canvi, va dedicar la catifa a la
música; una partitura amb no
tes musicals i un violoncel des
tacaven per sobre de tot. Els
veïns del carrer Sant Julià van
decidir retre homenatge al pa

llasso Charlie Rivel i van des
tacar, amb un mosaic floral que
representava la Font del Ferro,
la tasca de recuperació de fonts
que està fent el Col·lectiu de
Fonts d'Argentona. La plaça

La pluja aigualeix la Festa de les Flors
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L'estiu ja ha arribat. El tràfec quotidià, ara per un, des
prés per l'altre, queda trencat. Estem en plenes vacances.Tot-
hom les fa quan pot, no sempre quan vol... Molta gent es dis
persa dins els confins de la península, altres passen la ratlla i
van a l'estranger, àdhuc qui a ultramar, també qui no es mou
de casa, tot és qüestió de gustos i possibilitats. Desitjo per
tothom que els siguin profitoses i agradables. Per què de re
torn no som ben comunicatius i d'una manera planera, famili
ar, sense petulància de cap mena, no ens fem ressò del que
hem vist, d'on hem estat, de les nostres vivències, fent així un
xic partícips als nostres conveïns? Quin munt d'anècdotes
podríem assaborir!...

Visitava Andalusia, regió monumental, plena d'histò
ria i bellesa; en arribar a Algeciras, sense que hi haguéssim
pensat, ens trobem a tocar del penyal de Gibraltar que, altívol
i desafiant, ens atragué com un imant. I allà férem cap. Ens
valguérem del passaport per entrar, no valia el carnet d'identi
tat. Just a dins, i com si d'un pas a nivell de tren es tractés,
se'ns posà una ratlla, una barrera que ens privà el pas, era l'ae
roport. S'aixecaren dos avions que amb poca embranzida, quasi
verticalment, emprengueren el vol.Aquest aeroport consisteix
en unes grans i sòlides plataformes de ferro que per guanyar
terreny s'endinsen en el mar i que forçosament s'han de tra
vessar. La ciutat de Gibraltar, de la que es diu que els seus
fundadors foren els fenicis i cartaginesos, compta amb uns
30.000 habitants. Els geògrafs espanyols la defineixen com ciu
tat espanyola que pertany a la Gran Bretanya. La cobejança
d'aquest penyal es comprèn pel domini que tenia sobre l'es
tret de Gibraltar que és l'enllaç entre el mar Atlàntic i el Medi
terrani. Fou ocupat pels moros, discutit pels francesos i espa
nyols i motiu de moltes renyines i tractats des de l'any 1704.
L'any 1713 FelipV reafirmà elTractat d'Ultrecht i s'hi tornà el
1783- Més deixem-nos d'embolics i avancem cap a l'avinguda
principal on a banda i banda està plena de comerços, com
Andorra, Ceuta i tantes altres ciutats eminentment turístiques.
La ciutat és neta i cosmopolita, els avisos i anuncis són en an
glès, idioma oficial, si bé se'n senten a parlar tants que sembla
una Torre de Babel. Abunden les botigues de "souvenirs", la
moneda oficial és la lliura esterlina, però accepten la d'altres
països, això sí fent un canvi capciós. Entro en un banc i canvio
pessetes per lliures esterlines, així no t'enganyaran (vaig pen
sar). Ambaixades i consolats n'hi ha de varis països. Un vene
dor ambulant de "records" s'entossudeix a encimbellar-nos fins
dalt el castell fortificat, tota la muntanya està circumdada per
una carretera estreta enquitranada que et fe témer per si et
trobes amb un altre vehicle que baixi, cosa impossible perquè
després comproves que és direcció única. Hi ha diverses co
ves, algunes es poden visitar, altres estan intervingudes mili
tarment. La principal és la de Sant Jordi, plena d'estalactites.A
mesura que vas pujant la panoràmica és formidable i tot et fa
suposar que creure que Gibraltar torni a ser espanyol, per les
bones, és pura utopia. A més els gibraltarenys prefereixen ser
anglesos, si més no és la impressió que en vaig treure. Dalt de
tot, i en absoluta llibertat, hi campen les femoses mones gibralta-
renyes que pidolen aliments dels visitants. Sense deixar la car
retera baixem per l'altre costat.Tornem a Espanya. La moneda
que vaig canviar no la vaig fer servir. Intento canviar-la quan
sóc a casa. No ho aconsegueixo, desconeixen la moneda, eren
lliures esterlines gibraltarenyes i aquí no tenen cotització. Fou
possible altre hora a Londres, això sí cobrant-se uns drets de
canvi com si d'altra nació es tractés.

Vacances

Ferran Catà

Mirant enrera sense rancúnia^*

ticipar a la fira van explicar, sa
tisfets, l'experiència viscuda,
mostrant el seu interès per tor
nar l'any vinent. Malgrat això,
alguns van apuntar-se algunes
propostes que faran arribar a la
Junta organitzadora de la mos
tra perquè l'any vinent es mo
difiquin alguns petits detalls.
En aquest sentit, un expositor
del sector gastronòmic va dir
que al migdia no surt a compte
exposar els plats cuinats per
què hi ha molt poca activitat,

ja que la majoria de gent va a
dinar a casa, i que, en canvi, al
vespre és molt diferent, perquè
convida la gent a sortir de casa
i fer un tastet.

Aquest any el recinte ha
rebut visitants provinents de
poblacions de la comarca i fins
i tot de fora del Maresme. La
majoria dels assistents van co
incidir a afirmar que la fira era
molt bonica, però que la tro
baven petita. En aquest sentit,
el president de l'entitat va
apuntar que es plantejarà
ampliar-la quan la demanda de

botiguers faci impossible la
instal·lació de tots els estands
a la plaça Nova. Alguns visi
tants també van manifestar que
s'hauria d'ampliar l'oferta gas
tronòmica.

La inauguració del recinte
firal va comptar amb la presèn
cia del director general de Co
merç, Josep Buqué, i de diver
ses autoritats de la política lo
cal i comarcal.

La quarta edició de la Fira
Comercial i Gastronòmica
d'Argentona va assolir el pas
sat mes de maig un nou rècord
d'assistència. Més de 14.000
persones, segons l'organitza
ció, van visitar la Mostra que
va començar divendres amb la
inauguració del recinte firal i
va durar tot el cap de setmana.
Aquest nombre consolida la
fira com una de les més impor
tants de la comarca i sobrepas
sa la xifra obtinguda l'any pas
sat, quan la van visitar 11.000
persones. La Unió de Boti
guers d'Argentona (UBA) ha
mostrat la seva satisfacció en
vista d'aquestes dades.

El president de l'entitat co
mercial, Josep Castané, va de
finir el certamen d'èxit total.
Castané no amagà la seva sa
tisfacció en veure que més de
14.000 persones havien passat
pel recinte firal. A més, va
apuntar que s'havien venut

prop de 6.000 tiquets de les de
gustacions fetes en els estands
del sector gastronòmic de la
mostra. Per la seva part, l'al
calde d'Argentona, Joaquim
Casabella, que va destacar l'or
ganització de la mostra firal, va
afegir que el consistori conti
nuarà treballant perquè se ce
lebrin esdeveniments d'aques

ta mena.

Propostes per a l'any vinent

Els comerços que van par

El certamen va acollir 14.000 persones,

3.000 més que l'any passat

La Fira Comercial
i Gastronòmica
bat un nou rècord
de públic
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present el seu oferiment. Però,
a l'hora de la veritat, aquest

tenir present no ha servit de
res i el nostre oferiment no ha
estat res més que un predicar
al desert. Una pena. Una au-
tènticapenaperquè pensem que
el poble és de tots i tots tenim
l'obligacióde treballar perfer-lo
millor. Fruit d'aquest pensa
ment, va néixer la idea d'anar
denunciant Ple darrere Ple les
coses que poden millorar-se.
Veurem ara si l'equip de go
vern vol la nostra participació
o s'estima més tirar pel dret,
com ha fet sempre.

Nosaltres ens reafirmem en
la intenció de col·laborar per
fer millor la Vila d'Argentona
i, en aquest sentit, tomem a
oferir el nostre ajut en forma de
participació, no de servilisme.

El poble vol realitats i TOTS
NOSALTRES, no ho oblidem
mai, tenim el dret i el deure
d'aconseguir-les. Amb les nos
tres interpel·lacions sobre l'es
tat del poble tractarem d'asso
lir aquesta fita. Pensem que ha
estat una bona idea.

Argentona, 3 de juliol del
1996.

Grup Municipal
Socialista (PSC)

Malgrat la nostra partici
pació activa en tot el relacionat
amb el poble, poques vegades
hem aconseguit que se'ns tin
gués en compte en les nostres
observacions. És per això que,

des de fa un parell de Plens,
hem decidit participar en les
tasques de millora de la vila de
manera que no ens puguin gi
rar l'esquena, és a dir presen
tant, com ja hem fet, una
interpel·lació a cada Ple en la
que es parla de l'estat del po
ble. Ha estat una iniciativa
presa pel nostre partit a
Argentona perquè, pensem, el
poble es pot millorar molt du
ent a terme un petit esforç que
en cap cas, de moment, repre
sentaria realitzar despeses sig
nificatives. I hem pres aquesta
decisió unilateralment ja que,
malgrat que a l'equip de go
vern tot sovint se li omple la
boca amb la paraula partici
pació, a l'hora de la veritat
acostuma a passar de tothom i
tirar pel dret com si el poble fos
seu. Nosaltres hem ofert, en
més d'una ocasió, la nostra
col·laboració per contribuir a
tirar endavant el nostre poble.
Sempre, i això ho hem de reco
nèixer, se'ns ha donat les gràci
es i se'ns ha dit (ho recorda,
senyor alcalde?): Tindrem

Una bona idea

Grup Municipal
de Convergència i Unió

(CiU)

La Sala continua en
negociació i si bé encara
no s'ha arribat a un acord
definitiu, esperem que
aquest pugui ser efectiu
en breu.

També cal destacar,
com a nota d'interès, la
propera inauguració de la
connexió del carrer
Carrasco i Formiguera
amb el de Josep Solé. Una
realitat que ve d'antic i
que darrerament s'ha po

gut portar a terme.
I ja finalment i coma

plat previ a la festa major,
cal dir que l'Argimtona,

del 20 al 27 de juliol, ens
tornarà a visitar i delectar
amb el seu color jove i
internacional. Caldrà se
guir les evolucions dels

15 equips de cinc països
europeus que amb un to

tal de 400 gimnastes arri
baran a Argentona per a
fer-la possible. Procurem
per la nostra part que ells
també s'ho passin bé.

I arribats a l'agost, la
nostra festa major que
amb tanta cura hem pre
parat. Participeu-hi i vi
viu-la.

Tinguem tots una bona

Festa Major!

Bo i que alguns no cre
ien que aquest govern s'ar
ribés a menjar els torrons
del Nadal passat, el cert és
que el pacte signat amb
ERC ha complert el seu
primer any i marxa sòlid i
decidit a esgotar el que
resta de legislatura. En
l'acord, uns i altres vàrem
haver de cedir però érem
conscients que Argentona
necessitava una gover-
nabilitat estable i aquest
va ser, per sobre de tot, el
nostre compromís.

En un altre ordre de
coses i pel que fa als dar
rers temes que han copsat
l'activitat municipal, des
tacar-ne el que fa referèn
cia a Sant Jaume de Traià,

en el qual CiU ha recol
zat, tal i com ja havia fet
en ocasions anteriors, la
no construcció en aquell
indret. Això no obstant,
sense hipotecar, ni a favor
ni en contra, la ja propera
reforma del Pla General
d'Ordenació Urbana actu
alment en vigor.

En el terreny de la
vivenda social, s'ha ende

gat el projecte per poder
iniciar un seguit de pro
mocions a la nostra vila.
La primera d'elles, d'unes
30 vivendes al paratge de
Sant Sebastià, s'espera que
estigui enllestida a finals

de 1997 - principis de
1998.

Convergència
i UnióEl valor i la solidesa

dfun bon pacte

^Grups municipals
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formada per un tipus de
vivenda apta per a classe mit
ja baixa, amb l'excepció del
nucli inicial, de la part alta,
que compta amb vivendes de
tipus residencial, amb poca
àrea edificada.

Val a dir que els primers
residents van anar venent les
seves propietats, descontents
en no complir-se les expecta
tives que la promotora els
havia promès: àmplies avin
gudes, escàs veïnatge, preser
vació de l'entorn natural, etc.

És evident que res d'això

no s'ha complert i que la den
sitat de Sant Jaume és superi
or a la de l'antiga vila d'Ar
gentona i molt semblant a la
dels barris pròxims.

—Segurament aquest pe
tit recordatori pot fer-nos ado
nar que l'aprovació de la ur
banització que debatem en el
present ple, sembla una còpia
exacta de la situació en la que
es devia trobar el Consistori
argentoní en el moment d'a
provar Sant Jaume de Traià.
Dosrius és encara avui un
municipi relativament tran
quil i segur de la seva perso
nalitat. No deixem que la cons
trucció de la urbanització del
Turó de les Rovires ens unei
xi a Mataró d'igual manera
com es troba Argentona no fa
gaire anys. Mantinguem la
nostra independència, votem
en contra d'aquest projecte
urbanístic.

Extracte del Ple de l'Ajun
tament de Dosrius del 20
d'abril de l'any 2020.

Grup Municipal
d'Iniciativa - Els Verds

(IC-EV)

L'antiga vila d'Argentona,
avui veïnat de la Riera del
mateix nom, passà a formar
part del terme municipal de
Mataró l'any 1999, dos anys
després que s'aprovés la revi
sió del seu pla d'urbanisme;
l'últim planejament urbanís
tic que tingué aquella vila.

El definitiu canvi de qua
lificació del sòl de la zona de
Sant Jaume de Traià, que ser
ví per donar llum verda a la
seva urbanització, fou també,

el fet iniciador de la unió de la
ciutat de Mataró amb la vila
d'Argentona. D'ençà d'aques
ta unió urbanística, la inde
pendència municipal d'Argen
tona va anar perdent pes fins a
esdevenir un nucli absorbit
per la capital del Maresme.

Evidentment, la urbanit
zació de Sant Jaume fou un
fet determinant per a l'aniqui
lació d'Argentona com a ens
municipal independent, però
cal aclarir que els projectes
inicials d'aquesta urbanitza
ció no preveien, ni de bon
tros, la unió física amb el barri
de Cerdanyola de Mataró.
Foren les ampliacions poste
riors de l'esmentada urbanit
zació les que permeteren
aquesta unió i provocaren un
procés d'absorció irreversible.

És evident que la miopia
política dels governants ar-
gentonins va impedir veure

que el projecte inicial de Sant
Jaume era una enganyifa; ço
és, canviar la qualificació ur
banística dels terrenys i obte
nir permís per construir "qua
tre cases"; la resta fou bufar i
fer ampolles.

Avui el barri de Sant
Jaume de Traià té una pobla

ció de deu mil habitants i està

De Repicatruges a Cap Grossos

Grup Municipal
del Partit Popular

(PP)

Municipal) sap, en cada
moment, com actuar de la
millor manera possible i
conjugar els interessos i
necessitats dels seus vila

tans.
Tot el que hem dit fins

ara ho hem d'entendre en
consonància amb l'apar

tat c) que després expli
quem, i no des del punt de
vista únicament i exclusi
vament de si ens agrada o
no la urbanització del ter
reny de Sant Jaume de
Traià.

c) La Junta local del
PP creu que les resoluci
ons judicials són l'expres
sió de l'Administració de
Justícia del poble a través

de jutges i magistrats (di
ferent és estar d'acord amb
ells). I seguint el fil con
ductor, hem de dir que el
poble d'Argentona va per
dre, per resolució judici
al, la capacitat decisòria
urbanísticament en aquest
tema des del moment en
què els tribunals, en totes
aquelles instàncies davant
les quals s'ha presentat el
tema, han donat la raó a la
promotora. Per tant no
més ens queda la possibi
litat d'encapçalar l'actua

ció de la qüestió d'aquest
projecte urbanístic i fent-
ho segur que aconsegui
rem més que amb l'oposi
ció radical al projecte.

Avui, en l'espai reser
vat al nostre partit, parla
rem d'una decisió que pot
ésser "vital" per a tots:
Ajuntament, grups muni
cipals, veïns i, en definiti
va, per al poble d'Argen
tona. Parlarem de Sant
Jaume de Traià.

La Junta local del PP,
després de les deliberaci
ons oportunes, acordà dir
sí al projecte d'urbanitza
ció de Sant Jaume de
Traià. I diu sí per diversos
motius:

a)La Junta local creu,
perquè així s'ha conven
çut, que l'actual projecte
d'urbanització no s'assem
bla gens a aquell projecte
antic que gairebé pretenia
la realització d'una mena
de "guetto" i a més sense
tenir cura del medi ambi
ent i natural de la zona.
Punts ara totalment a l'in
revés. Tenim ple conven
ciment que el projecte és
d'un urbanisme conserva
dor i respectuós del medi
ambient i favorable a una

bona qualitat de vida i no
de qualsevol manera.

b)La Junta local creu
que un Ajuntament ha
d'ésser dipositari de l'au
tonomia local que ja pre
veu la Constitució espa

nyola i l'Estat i per això
fóra bo que quelcom tan
imporant com el tipus o
model de vila que volem

el puguem decidir des
d'Argentona. Això sem
pre serà així si l'Ajunta
ment (no diem Govern

El perquè
de Sant Jaume de Traià

Grups municipals ^
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que podria tenir Argentona en els
propers anys. Aquesta sala, a
part d'altres serveis, com la me-
gafonia i l'aire condicionat, dis
posarà d'un estudi d'emissió i
gravació que utilitzaran Ràdio
Argentona i la futura televisió
local, encara que Televisió
d'Argentona també farà les se
ves retransmissions. Al costat de
la Sala de Plens hi haurà el des
patx de l'alcalde, una altra sala
de la qual no se sap encara la fi
nalitat, i quatre més que seran
més petites i que es destinaran a
diferents regidories. Una de les
principals novetats de l'edifici és
la supressió de les barreres ar
quitectòniques en tots els lloc on
ha d'accedir el públic, excepte a
la planta sotateulada, on no ha
estat possible perquè el tipus
d'arquitectura només permet
construir-hi unes escales. Aques
ta planta, però, no està adreçada

al públic.
D'altra banda, fonts del con

sistori van explicar que si final
ment les instal·lacions de l'antic
Ajuntament no es poguessin
inaugurar per la Festa Major
d'estiu, la nova data d'obertura
seria l'Onze de Setembre.

L'Ajuntament d'Argentona
vol inaugurar per la Festa Ma
jor d'estiu l'antic edifici que ha
via ocupat anteriorment. Des de
fa vuit mesos, a l'edifici s'hi es
tan fent les obres de remodelació
que han portat un canvi en l'es
tructura interna. L'arquitecte de
l'obra, Agustí Pageo, va confir
mar el mes passat que a l'agost
es podria perfectament inaugu
rar aquest edifici, ja que queden
pocs dies per finalitzar les tas
ques. Les obres, que tenen un
pressupost de quasi 50 milions
de pessetes, 24 dels quals cor
responen a subvencions, han es
tat adjudicades a l'empresa
Urcotex.

Les obres han afectat sobre
tot la Sala de Plens i una planta
sotateulada, que no existia.
Aquesta planta s'ha guanyat grà
cies a la remodelació de la teu
lada, que s'ha hagut de fer nova.

La remodelació de l'edifici
ha comportat l'ampliació de la
Sala de Plens, que tenia una ca
pacitat per a 90 persones i pas
sarà a tenir-ne per a 80 persones
assegudes i entre 40 i 50 dretes.
A més s'ha adequat l'espai per
què pugui ocupar els 17 regidors

S'enllesteixen
els treballs de
remodelació de
l'antic Ajuntamentaquests canals de comu

nicació. El PSC-PSOE,
lamentablement, no va
dignar-se a contestar.

Els darrers esdeveni
ments en l'afer de Sant
Jaume de Traià, i que en
el moment en què llegiu
aquest escrit poden haver
canviat, com són "l'as-
sombrós" canvi d'opinió
del PP (d'oposar-se a la
construcció a donar un sí
sense concessions) i la

petició de CiU per parlar
del tema quan es debati el
nou Pla General d'Urba
nisme. Tot això fa que des
aparegui la unanimitat po
lítica en contra del pro
jecte. Aquest era un dels
puntals de l'oposició a un
flagrant atac a la nostra
sobirania municipal. Per
ERC cal tornar a altres
sistemes i mobilitzacions
i, un bon inici per desper

tar aquest gran gegant que
és la societat civil, caldria
reactivar el CACAU.

Per finalitzar recordar

que el dia de la Diada la
Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament d'Argentona
rendirà un merescut ho
menatge, amb la presen
tació d'un llibre de la seva
vida i trajectòria, a Josep
Cal vet i Mora. Un con-
vilatà que hauria d'enor
gullir-nos a tots per la seva
empenta en la història ca
talana.

Grup Municipal
d'Esquerra Republi

cana de Catalunya

(ERC)

Rumb nord
i a tota vela

Hi ha grups de l'oposi
ció que parlen de pèrdues
de brúixola i de pactes que
s'esquerden. Nosaltres
preferim parlard'objectius
assolits i de fites a millo

rar.
Articles com el publi

cat per un partit en el dar
rer Cap de Creus passa
ran a les hemeroteques
com a exemples d'argu
ments utilitzats per una
oposició en un procés agò
nic i mancat de recursos,
que no ha entès el seu nou
rol i que pensa que la crí
tica destructiva és mitjà i
fi de la seva existència.
No necessitem més co
mentaris.

La "rumorologia" in
teressada ha parlat de la
salut del pacte CiU-ERC.
Recomanem als interes
sats un repàs a l'article
d'ERC del darrer Cap de
Creus. Només afegir que
el nostre compromís està
escrit en l'Acord Marc de
Govern, i és en aquest
document on vàrem con
jugar els programes per
fer-ne un d'únic. Una de
les prioritats d'aquest
Acord va ésser no descar
tar la col·laboració amb
altres grups. Fidels al Pac
te, l'Equip de Govern va
intentar establir una via
de comunicació amb els
grups de l'oposició. Tam
bé era una forma de can
viar la crispació que sem
blava existir per un diàleg
constructiu. Només el PP
i IC van respondre d'una
manera que possibilitava

-Grups municipals
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Articles de fumador i de regal
Premsa i Papereria

ESTANC - BARTOMEU

Últimament s'ha parlat a nivell general de si les
farmàcies han de tenir o no servei d'urgències les 24
hores del dia. Jo no entraré en aquesta discussió
perquè no tinc elements ni a favor ni en contra i crec
que s'haurien d'estudiar en cada situació en relació a
la demanda, necessitats dels usuaris...

El que sí que crec que s'ha de denunciar i això
passa al nostre poble, és el que podríem dir-ne manca
de compromís, servei i competència de les nostres
farmàcies. Quantes vegades ens hem trobat d'anar a
buscar-hi un medicament i no el tenen. Resulta que fa
poc que l'han venut!

Jo no m'ho explico. Fa uns anys que només en
teníem una i podíem sentir a dir: és clar com que
només n'hi ha una, fan el que volen. Quan vam saber
que al poble en tindríem una altra vam dir: Ara sí que
anirà bé. Per allò de la competència (?). Però la realitat
quina és? Que tot continua igual. Sí que és veritat que
quan vas a buscar un medicament i no el tenen, a la
tarda, per exemple, ja el pots tornar a buscar. Però
quantes vegades hem hagut d'anar a Mataró a buscar el
medicament perquè a cap de les dues farmàcies no el
tenen?

Medicaments que no són a un preu astronòmic.
Medicaments, sovint bàsics i que valen entre

300 i 400 ptes. Desconec quins són els sistemes
d'organització i funcionament de les farmàcies, però
s'hauria d'assegurar el servei al consumidor.

Sovint em pregunto perquè no es poden tenir
medicaments de repuesto i perquè sovint hem d'anar
dues vegades a la farmàcia per aconseguir el medica
ment necessari. I esperem que no el necessitis urgent!

Apostaria perquè les persones que poden fer
canviar aquest funcionament prenguin part en aquest
problema.

Tenim
farmàcia?

M. Rosa Masó

Coses d'aquí..-

es declara una gran amant del
teatre, vol ser actriu.

Pel que fa a la pubilleta, l'es
collida va ser Judith Mustarós.
La pubilleta, de 9 anys, va que
dar emocionada per tot l'enrenou
i només es va limitar a dir que
estava molt contenta. Mustarós
va manifestar que el que més li
agrada és fer puntes de coixí, el
patinatge i la informàtica.

Montserrat Frisol, membre
organitzadora del Certamen de
la Pubilla d'Argentona, va des
tacar que tant les candidates com
els candidats van demostrar un
alt nivell en els exàmens. Frisol,
que va manifestar que la festa ha
tomat a arrelar, va apuntar que
l'any que ve, amb tota seguretat,
es farà l'elecció de l'hereuet.

Durant el transcurs de la Fes
ta, que es va celebrar a la plaça
Nova d'Argentona i que va aple
gar unes 400 persones, es va fer
un recordatori a Miquel Mateu i
Bassó, anterior president del Fo
ment de les Tradicions Catala
nes, entitat organitzadora de

l'elecció de la pubilla, pubilleta
i hereu.

La població d1 Ar^entona ja
té hereu. Es tracta de l'estudiant
Pau Vila i Gensana, que va ser
escollit dissabte al vespre, en el
transcurs de la vint-i-sisena edi
ció de la Festa de la Pubilla. Un
cop acabada l'elecció, Vila en
cara no havia digerit la sensació
de ser el primer hereu d'Ar
gentona. El jove va manifestar
que no esperava ser elegit i es
va limitar a comentar que repre
sentarà tan bé com pugui el mu
nicipi d'Argentona. -

El títol de pubilla d'Argen
tona va recaure en la candidata
Aurora Rovira i Barcos, que es
va presentar conjuntament amb
les també argentonines Maria
Lluïsa Alcalde i Sílvia Cantos.
La nova pubilla va manifestar
que no esperava sortir escollida,
però que a partir d'ara intentarà
seguir la bona línia que han por
tat l'anterior pubilla i la seva
dama d'honor, Olga Ortiz i Mar
ta Llimona, respectivament.
Rovira va afegin Intentaré re
presentar la vila d Argentona
com els seus vilatans esperen
de mi. La noia, de 17 anys, que

Els elegits Pau Vila, Judith Mustarós i Aurora Rovira.

Aurora Rovira i Judith Mustarós

són les noves pubilla i pubilleta

Pau Vila
és el primer hereu
d'Argentona
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sa al carrer.
Després dels parlaments,

l'emissora va presentar un ví
deo publicitari que s'emetrà a
les televisions locals, i que
resumeix tots els objectius
que s'ha fixat Ràdio Argen
tona. També es va projectar
l'estudi d'audiència, a partir
d'una enquesta que ha elabo
rat l'emissora, per primer cop

en catorze anys.

L'enquesta

Ràdio Argentona va ela
borar l'estudi d'audiència,
amb l'assessorament del De
partament d'Estadística de la
Facultat de Ciències Econò
miques de la UAB, seguint
els criteris que permetessin la
màxima fiabilitat de la infor-

tona ha de continuar tenint un
pes específic en el poble.

El catedràtic Miquel de
Moragas, durant la seva inter
venció, va destacar la impor
tància de les emissores mu

nicipals i la funció que han de
desenvolupar. Moragas va
afirmar que el principal ob
jectiu d'una ràdio són els in
formatius ja que ofereixen,
amb notícies, un servei als
vilatans que les grans emis
sores no cobreixen.

El director de Ràdio Ar
gentona, David Carmona, va
destacar que aquesta nova

etapa és fruit de mig any de
treball. Carmona va definir
que l'emissora vol ser pre
sent en tot el que succeeix a
la vila i per això la Ràdio
serà testimoni del que pas

Bernat de Riudemeia, 6 - Tel. 797 02 69

ARGENTONA

RESTAURANT
Dirección: Hnos. Lara

El Celler
cT Argentona

manifestar que la proposta
de l'emissora és un repte
molt important i per això la
regidoria en tot moment ha
donat suport perquè es pu
gui desenvolupar. Pinart va
destacar que Ràdio Argen-

El catedràtic Miquel de Moragas va intervenir en la presentació de la nova etapa de Ràdio Argentona.

important va ser que més de la meitat dels vilatans escol
ten entre dos i quatre cops per setmana la ràdio. A banda

de l'estudi d'audiència, la ràdio també va presentar una
nova programació que es completarà a mitjan setembre i

en la qual inclou una ampliació d'horaris i programes.

L'antic Ajuntament va ser
la seu de la presentació de la
nova etapa de Ràdio Argen
tona. La nova etapa se centra
en una programació compac
ta de catorze hores diàries de
producció pròpia. A Tacte de
presentació, on hi van assis
tir unes 150 persones, hi va
intervenir l'alcalde d'Argen
tona, Joaquim Casabella, el

regidor de Mitjans de Comu
nicació, Jordi Pinart, el cate
dràtic de Teoria de la Comu
nicació de la Universitat Au
tònoma de Barcelona Miquel
de Moragas, i el director de
l'Emissora Municipal, David
Carmona. Aquesta nova pro
gramació, que es va comen

çar a emetre el 3 de juny i que
s'enllestirà a partir de la se
gona setmana de setembre,
potencia els informatius, els
programes esportius, les ter
túlies, entrevistes i debats, i
la presència al carrer de
l'equip de l'emissora.

El regidor de Mitjans de
Comunicació, Jordi Pinart, va

Ràdio Argentona va iniciar, el passat 30 de maig, una
nova etapa en l'emissora. Un dels principals objectius va
ser l'elaboració d'una enquesta, que es feia per primer cop,
per conèixer les inquietuds i mancances que troben els ar
gentonins en l'emissora. Entre els resultats, la dada més

El 56% dels argentonins escolten Ràdio
Argentona almenys dos cops per setmana
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(Gràfic 3).(Gràfic 1)

Informació local
5783%

Coses de la vila
12'29 %

Música
2289%

Debats/Tertúlies
7'28%

No
4404 %
y

Què ha d'oferir una emissora municipal?'seolta Ràdio Argentona'

setmana disminueix substan
cialment. Per localitzacions,
gairebé un 15% dels oients
sintonitzen la ràdio a la feina
i un 12% al cotxe; majori
tàriament, però, la ràdio s'es
colta a casa.

Els programes més escol
tats, per temàtiques, són els de
caràcter informatiu (informa
tius i magazines), que sumen
un 49%. La resta queda repar
tida entre els programes musi
cals especialitzats en clàssica,
blues, jazz, romàntica, anys 60
i 70, soul i disco, i els de con
tingut cultural dedicats a la li
teratura, a la informació del
cinema, al teatre 0 bé a les ex
posicions d'art.

per zones, s'observa que al
centre és on s'escolta més
l'emissora, mentre que al
Cros és on s'escolta menys.
Per edats, la corba d'audièn

cia és l'habitual;
augmenta d'a
cord amb l'edat:
com més edat,
més audiència.

La franja horà
ria de la tarda és
la que té més
oients, el

47'83%; la se
gueixen el matí i la nit, amb
percentatges similars. D'altra
banda, els dies feiners és
quan hi ha més volum d'o
ients, mentre que al cap de

La ràdio
s'escolta

més a casa

a la tarda
i entre setmana

què ha d'oferir una emissora

municipal (Gràfic 3), l'aspec
te més destacat pels en
questats va ser la informació
local, amb un resultat del
57*53%, se
guida de la mú
sica, les coses
de la vila, els
debats i les ter
túlies.

D'altra ban
da, el 98*61%
dels enquestats
valoren positi
vament que hi hagi Ràdio
Argentona, i més d'un 40% ha
participat a la ràdio en direc
te, telefònicament 0 col·la
borant. Analitzant l'audiència

Ràdio Argentona destaca, amb el 42,36%, per sobre d'altres emissores d'àmbit estatal.    (Gràfic 2)

Cad.DIAL Ràdio BCN 350%
175%

R

QuiníTmissor^scolt^jiabitualment^
mació que se'n podia derivar.
De les 8.600 persones censa-
des a Argentona, l'emissora
agafà com a univers factible
les d'edats compreses entre
12 i 80 anys, distribuïdes en
quatre blocs segons la piràmi
de d'edats i en quatre zones:
centre, nord (Molí, Cementi
ri, Ginesteres, Can Ribot, Can
Ribosa...), sud (zona residen
cial) i Madà i Sant Miquel del
Cros. Es van realitzar 412 en
questes i, un cop reajustats els
paràmetres poblacionals, va
sortir una mostra de 361 en
questes vàlides: quasi un 5%
de l'univers factible, que dóna
una fiabilitat màxima. Aques
ta elevada mostra permet ob
tenir informació real de la
població.

Els resultats

Un cop fetes les enques
tes, un dels resultats més sor
prenents que se'n van derivar
va ser que més de la meitat
dels argentonins, un 56% dels
enquestats, van declarar que
escolten Ràdio Argentona al
menys dos cops per setmana.
Aquesta dada és l'anomena
da quota d'audiència (Gràfic
1). Una altra de les dades in
teressants és que l'emissora
municipal és la més escolta

da a la nostra població (Grà
fic 2), amb una quota d'ona
del 42%. En aquest cas, Rà
dio Argentona destaca per so
bre d'altres cadenes d'àmbit
nacional. A la pregunta de
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tenint en compte que vivim en
una zona força aïllada d'Argen
tona i de Mataró i no hi ha vi
gilància. Estic segur que dins
el casc urbà d'Argentona hi ha
més problemes de drogues que
a Sant Miquel del Cros.

- També esteu completa
ment aïllats pel que fa al
transport públic urbà. Man
teniu alguna mena de nego
ciació amb l'Ajuntament
d'Argentona per solucionar
el problema?

Fins ara, el transport pú
blic urbà a Sant Miquel del
Cros ha estat nul. La promesa
que tenim de l'alcalde és que
molt aviat hi haurà una línia
d'autobusos que comunicarà

fent les tasques de vigilància,
va ser força efectiu, ja que era
molt responsable i complidor
en la seva tasca.

-Hi ha problemes de de
linqüència actualment en el

barri?
Els vam tenir, però ara es

tem força tranquils. El Cros és
i no ha estat mai un barri con
flictiu i, per sort, tampoc pel
que fa a les drogues.

-Esteu organitzats per
evitar actes de vandalisme

dins el barri?
No. Per sort el nostre jo

vent no s'ha decantat pel camí
de les drogues. En aquest sen
tit, hem tingut una gran sort,

ments la vigilància de Sant
Miquel del Cros per part de
la Policia Local?

Vénen a vegades, donen
una volta, uns baixen del cot
xe i altres no. A la reunió que
vam tenir amb els regidors

Jordi Pinart i Antoni Julià,
l'únic que els vam demanar és
que s'apliquin els acords que ha
pres la Comissió de Govern so
bre aquest tema.

- Creuen en la figura del

policia de barri?
Sí. Va existir-hi però

l'exalcalde Jordi Suari va ser
qui va treure el policia del ve
ïnat de Sant Miquel del Cros.
Per cert que, durant l'any que
va estar un agent de la policia

José Antonio Sànchez acompanyat pel president de la nova Junta, Ernesto Corbacho, als patis del Cros.

Joaquim Casabella, i diversos regidors per poder tirar en
davant els projectes més urgents. Els integrants de la nova
junta desmenteixen que les relacions entre la gent del bar

ri i del poble siguin dolentes 0 inexistents. A més, es consi
deren d'Argentona i participen sovint dels problemes quo
tidians que afecten a la vila.

-Quins són els objectius
priori taris que s'ha marcat la
nova Junta de l'Associació de

Veïns de Sant Miquel del
Cros?

Com a problemes més im
portants que volem solucionar
ens hem marcat algunes qües
tions. La primera fa referència
a les zones verdes, una altra di
rigida a fer una campanya de
vacunació i una zona on els
animals puguin fer les seves
necessitats. També considerem
força important negociar amb

l'Institut Català del Sòl (IN-
CASOL). Això es va discutir
al ple del mes de juny i fa refe
rència a la construcció de 156
habitatges unifamiliars al veï
nat. De moment, però, s'està a
l'espera que l'Ajuntament
d'Argentona iniciï les conver
ses amb el Departament d'Ur
banisme de la Generalitat.

-Per què es volen cons
truir aquestes cases al veïnat

del Cros?
Aquesta seria la segona

fase dels pisos que hi ha al barri
i són, de fet, els habitatges que

la immobiliària que va edificar
els pisos del Cros no va fer. La
primera fase la formaven els
400 habitatges, però només
se'n van construir 316, que són
els que hi ha actualment. Des
prés, al 1986, on s'havien d'ai
xecar aquests blocs de pisos es
va requalifícar com a zona ver
da, molt a prop d'on ara hi ha
les actuals vivendes...

-Com està en aquests mo-

Millorar les relacions amb l'Ajuntament d'Argentona,
aconseguir que els autobusos interurbans passin pel barri

0 oferir alternatives lúdiques als joves, són alguns dels ob
jectius que s'ha proposat pels propers quatre anys la nova
Junta de l'Associació de Veïns de Sant Miquel del Cros. De
moment, ja s'han iniciat les converses amb l'alcalde,

JOSÉ ANTONIO SÀNCHEZ vocal de la nova Junta del Cros

El Cros no és un barri conflictiu

Entrevista
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Regidoria de Medi Ambient

Hem entrat de ple en la temporada estiuenca.
El risc d'incendis forestals ens afecta molt directa
ment donada la quantitat important de boscos que,
per sort, encara tenim. La protecció dels mateixos
és un objectiu prioritari i que hem de ser capaços
de mantenir-los i respectar-los, sumant els nostres
esforços a fi que les generacions futures en pu
guin gaudir.

Des de l'Ajuntament s'ha elaborat un Pla Bàsic
contra els incendis forestals, el qual contempla tots
els camins forestals bàsics i els llocs on es pot fer
aprovisionament d'aigua i tot això s'està coordi
nant amb la Policia Local, Bombers, ADF i Creu
Roja Local.

Cal dir, no obstant, que, encara que el Pla té
prevista la coordinació de les actuacions, és fona
mental la col·laboració dels ciutadans especialment
en les tasques de prevenció i, així mateix, d'auto-
protecció.

La zona d'Argentona és considerada com d'alt
risc d'incendi i és molt important que tots els vila
tans coneguin quines són les decisions que cal
prendre en el moment de fer front a un incendi,
en el benentès que la serenitat és la millor arma
per superar la situació més difícil. Hi ha moltes
normes que si s'apliquen adequadament poden re
sultar determinants per salvar una gran part del
patrimoni amenaçat i evitar danys personals.

Si bé s'ha fet una àmplia divulgació de les me
sures més significatives a adoptar seria aconsella
ble que tothom conegués les recomanacions del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de
la Generalitat de Catalunya, que han estat publica
des sota el títol de "Mesures d'Autoprotecció a les
Urbanitzacions Davant els Incendis Forestals".

En tot cas cal que en cap moment oblidem que
en cas d'incendi forestal cal actuar amb rapidesa i
que cal fer, immediatament, entre d'altres, les se
güents accions:

1.-Trucar ràpidament als bombers (085) i a la

Policia Local (797 13 13).
2.- Comunicar que hi ha un incendi als habi

tants del voltant.

3.- Si el foc és petit, atacar-lo per a la seva base,
llençant-hi terra o colpejant-lo amb branques d'ar
bre.

Pla de prevenció
contra els incendis forestals

nyor que és alcalde d'un poble

la primera obligació que té és
la convivència entre els seus
ciutadans. La segona, és no
crear un clima que es pugui in
terpretar d'enemistat i odi pel

simple fet que els habitants de
Sant Miquel del Cros l'únic
delicte que vam tenir va ser
poder comprar amb molt de
sacrifici un habitatge aquí.
Aquesta associació té l'espe
rança d'eliminar tot el mal que
s'ha anat fent en les relacions
entre les persones indirecta

ment.

-Un grup de veïns de
Sant Miquel del Cros es van
presentar l'any 1991 com
una candidatura represen
tant del veïnat. No s'han
plantejat tornar a repetir
l'experiència a les municipals

de 1999?
Com a associació, no ens

ho hem plantejat, ara, a títol
particular d'aquest tema cadas

cú tindrà les seves pròpies ide
es.

-Quina és la situació que
viu el jovent al barri? Fan al
guna mena d'activitats du
rant la setmana?

Aquí els joves no han tin
gut mai res i continuen sense
tenir res. Durant la setmana no
fan res i el que no té feina tam
poc pot ocupar el temps. En
aquest sentit, l'associació té la
intenció d'obrir els locals que
hi ha al veïnat i esperem que
puguem fer, amb el regidor de
Joventut, un programa d'acti
vitats en col·laboració amb el
Centre Parroquial.

-Un cop acabada la vos
tra etapa com a junta, d'aquí
a quatre anys, quins objec
tius us agradaria haver resolt

al barri?
Cadascun de nosaltres té

molts objectius i metes per as
solir. Voldríem tenir la sensa
ció d'haver servit al barri, ha
ver ajudat a la convivència
amb el poble d'Argentona i
marxar amb la sensació d'ha
ver complert.

Argentona, el veïnat del Cros i
Mataró. Esperem que amb la
nova carretera que s'ha fet fa
poc es pugui dur a terme la idea
i que es puguin unir tots dos

nuclis de població.

-Com són les relacions

que mantenen en aquests
moments amb l'Ajuntament
d'Argentona?

Son fluïdes i cordials. Ara
mateix no tenim cap queixa
dins les possibles discrepànci
es que puguin haver-hi, però
malgrat això, són bones. De
pas, també volem destacar que
les relacions amb el Centre
Parroquial d'Argentona són
molt bones.

-Es consideren més de
Mataró que d'Argentona?

Aquest és un tema que
sempre ens toca. Nosaltres ens
sentim d'Argentona a tots els
efectes legals. Formem part
d'Argentona i, per tant, hem de
pertànyer al poble. No fem
vida al poble, és cert, però tam
bé és cert que molta gent que
viu a la vila no fa vida, ni tre
balla, ni compra a Argen

tona.

-A vegades s'ha donat la
imatge que la relació entre la
gent del Cros i d'Argentona
era inexistent 0, en tot cas, no
molt bona. Quina és la rela
ció que mantenen a nivell
ciutadà amb la gent que viu
al casc urbà?

Aquesta és la imatge que
algú ha volgut donar interes
sadament. Aquesta persona és
irresponsable per haver pro
nunciat una frase que arrosse
guem des de fa vint anys. Jo
no he tingut mai proble
mes amb la gent d'Argen
tona, perquè he participat en
tots els problemes que afec
ten al poble i també en les fes
tes.

Qui va dir això, i no va ser
molt encertat a part de fer molt

de mal al veïnat de Sant Mi
quel del Cros, va ser Jordi
Suari. Ha estat nefast i pel Cros
també. Em sembla que un se
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Construcció i rehabilitació
de tot tipus d'habitatges

Ronda Exterior, 22 • 08310 ARGENTONA • Tel. 756 06 26 - mòbil 909 33 01 41

CONSTRUCCIONS
JAUME MATEU, s.l.

Tingueu cura dels vostres animals de companyia, procureu
que no embrutin els jardins i els carrers de la vila; recolliu
i dipositeu al contenidor de les defecacions.

ARGENTONA LA FEM NETA ENTRE TOTS
Regidoria de Parcs i Jardins

Ell no pot
fer-ho,

tusí!

del Comitè local d'ERC Josep
Calvet i Móra, va ser escollit
per majoria absoluta, en subs
titució de Vicenç Català, l'any
passat, durant el decurs d'una
assemblea que el partit va fer
a Argentona. Amb l'elecció del
nou president també es va cre
ar el Comitè Polític del partit.
Amadeu Burguera i Xavier
Bravo van ocupar els càrrecs
de coordinar i secretari del par
tit, Esther Merino va ser reele
gida com a tresorera, i Jordi
Pinart, actual segon tinent d'al
calde de l'Ajuntament, va ser
nomenat representant del Grup
Municipal.

desmentir els rumors que
apuntaven una dimissió per
problemes amb el partit local,
va reiterar el perquè de la seva
dimissió, especificant que era
per motius de feina, ja que li
impedeix dedicar tot el temps
que caldria a la presidència
d'ERC. Colomines només va
mostrar el seu desacord amb la
política que està duent el seu
partit en l'àmbit nacional i va

afegir que el principal culpa
ble del malestar que hi ha en
el si d'ERC és el seu secretari
general, Àngel Colom.

Colomines, que portava
només uns mesos al capdavant

costat a les idees del partit".
Arias va afegir que el seu par

tit continuarà fent un segui
ment de la política que està
portant a terme ERC arran del
pacte amb CiU a Argentona.

Arias és el tercer president

de la secció local d'ERC a
Argentona des de la seva crea
ció, l'any 1991. Vicenç Català
va exercir de president durant
quatre anys, fins que l'any pas
sat es va escollir Maties Colo
mines, que ha abandonat el
càrrec un any abans de finalit
zar el període. El proper Co

mitè Polític del partit es reno
varà d'aquí a dos anys.

Colomines deixa
la presidència

L'expresident d'ERC, Ma
ties Colomines, va presentar a
finals de juny la seva dimissió
com a cap d'aquest partit.
Colomines, que va fer oficial
la seva decisió en el transcurs
de l'assemblea d'ERC que va
tenir lloc a principis de juliol,
va al·legar que deixava el càr
rec únicament per qüestions
personals. Dies més tard,
l'expresident republicà, per

La secció local d'ERC
Josep Calvet i Móra va esco
llir, el passat mes de juliol,
Josep Arias com a nou presi

dent del partit d'Argentona i
Xavier Paguera com a nou se
cretari, en substitució de Ma
ties Colomines i Xavier Bra
vo, respectivament. Dins el
nou Comitè Polític, Esther Me
rino i Amadeu Burguera es
mantenen en els seus càrrecs
de tresorera i coordinador de
les tasques municipals, respec
tivament. La funció de Burgue
ra és coordinar les persones
que representen Esquerra Re
publicana en els diferents con
sells creats per les regidories
de l'Ajuntament d'Argentona.
El regidor Jordi Pinart també
forma part del Comitè Polític
de la secció local d'ERC, tal
com exigeix la llei. El nou pre
sident, Josep Arias, va expli

car que el seu mandat continu
arà emmarcant-se dins dels ob
jectius generals del partit. Mal
grat això, Arias va declarar que

^s'intentarà consolidar molt
més el partit local i la seva
militància i, alhora, am
pliar-la o comptar amb sim
patitzants que puguin fer

Josep Arias és el nou president d'ERC
en substitució de Maties Colomines

L'expresident dimiteix per motius de feina
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PLAÇA DE VENDRE, 1 BIS
TEL. 797 03 63
08310 ARGENTONA

EL PETIT REBOST
On hi trobareu
de tot i força...
Amb qualitat i bé de preu,

com sempre.

Polígon Industrial Cros, Nau n.! 3 - 08310 ARGENTONA (Barcelona)
Tels. 757 95 94 - 757 94 87 - 757 96 78 (Contest.r autom.) - Fax 798 31 59

ESCORXADOR
D'AVIRAM

MAGATZEM
D'OUS

Reg. en D.G.S. 10.635-B

NIF. A-58/336496

fixa de pas dels autobusos, però
la companyia garanteix que l'au
tobús passaria cinc vegades al
matí i cinc a la tarda.

La companyia Barba ha dei
xat clar que la línia que cobreix
Argentona cada mitja hora no
patirà cap modificació de recor
regut ni d'horari. Barba ha ar
gumentat aquesta decisió dient
que no es pot deixar de banda la
parada que hi ha a l'entrada de
Mataró. Els autobusos que pas
sin pel Cros, abans de sortir de
Mataró, a l'alçada de la gasoli
nera del d'ARA, es desviaran
per l'antiga Ronda Exterior, fins
a arribar al Cros. Pel que fa al
trajecte en direcció a Mataró, un
cop sortís d'aquest veïnat argen-
toní es desviaria cap a l'Avingu
da Ramon Berenguer. Per la
seva banda, l'alcalde d'Argen
tona, Joaquim Casabella, ha
afirmat que la iniciativa és
molt positiva per als veïns de
la zona que no disposin de cot
xe, ja que podran arribar a
Argentona sense cap proble

ma.
La proposta de fer arribar

la línia d'autobusos fins al Cros
va sorgir després de diverses
reunions que han mantingut la
nova Junta de l'Associació de
Veïns del Cros i l'Ajuntament.

tobusos encara no s'ha fet arri
bar a l'Ajuntament d'Argentona,
però una de les primeres dades
que ha pogut conèixer aquesta
revista és que el servei de reco
llida de passatgers al veïnat del
Cros el farien els vehicles que
van cap a Òrrius, Dosrius i

Canyamars, i viceversa. Si així
fos, no hi hauria una freqüència

Parada al Cros

El veïnat del Cros podria
disposar d'un servei d'autobús
després de les vacances d'estiu,
segons van confirmar l'Ajunta
ment d'Argentona i l'empresa
d'autocars Jordi Barba, que es
faria càrrec del servei. L'estudi
que duu a terme l'empresa d'au

Els usuaris creuen que s'hauria de millorar la qualitat dels autobusos.

Alguns veïns d'Argentona
que són usuaris habituals dels
autobusos de l'empresa Barba
que fan el trajecte fins a Gra
nollers, s'han queixat del mal
estat dels vehicles. Segons
aquests veïns, alguns dels auto
cars que l'empresa té destinats a
aquesta línia tenen les finestres
travades i les portes no s'obren
bé. A més, els usuaris també es
queixen de la manca de puntua
litat dels autobusos, sobretot
quan plou, i que els aparells d'ai
re condicionat degoten i deixen
els seients molls, amb la qual
cosa la majoria de gent no s'hi
pot asseure. Els caps de setma
na els autobusos passen cada
hora per anar a Argentona des
de Mataró, i l'espera és molt més
llarga. Fins i tot han afirmat que
el servei d'autobusos els ha dei
xat plantats en alguna ocasió.

El propietari de l'empresa
d'autocars, Josep Barba, assegu
ra que els autocars s'envien cons
tantment a reparar i fins i tot a
comprar algunes de les peces de
recanvi a països estrangers. Bar
ba atribueix la manca de puntu
alitat als problemes de trànsit
que hi ha a certes hores al centre
de Mataró, si bé ha admès que
l'empresa està fent tot els esfor
ços per tal de millorar el servei.

Veïns d'Argentona es queixen
del mal estat dels autobusos
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El Club de Bàsquet Argentona
organitza les primeres
12 hores de bàsquet al carrer

A principis del mes de juliol el Club Bàsquet Argentona
(CBA) va organitzar a la plaça Nova de la vila les prime
res dotze hores de bàsquet ininterrompudes. L'entitat es
portiva va començar la Minimarató a les vuit del matí amb
una sèrie successiva de partits que van durar fins a les
vuit de la tarda. L'organització va dividir en dos grups, els
blancs i els blaus, als més de 120 jugadors que van apun
tar-se durant tot el dia. El guanyador de la jornada de
bàsquet al carrer va ser per l'equip blanc que va derrotar
per la mínima als blaus, pel resultat de 641 a 640.

Al llarg del dia es van fer diverses activitats paral·le
lament als partits. El concurs de triples de la línia de 6.25
va ser un dels actes més concorreguts de públic. El gua
nyador va ser l'exjugador del Club Bàsquet Argentona
Xavier García Guixà, que va anotar en la primera sèrie un
resultat de 7 a 10 triples i en la final, juntament amb cinc
participants més, 5 de 10.

Un cop acabat l'acte, l'organització va valorar positi
vament l'esdeveniment esportiu. A més van anunciar que
en la propera edició, que es farà l'estiu vinent, s'organit
zaran les 24 hores de bàsquet al carrer.

La Fira del Caçador i del Gos
d'Argentona convoca 10.000
visitants

La cinquena edició de la Fira del Caçador i del Gos
d'Argentona es va cloure amb un èxit de públic -10.000
persones segons els organitzadors-. La Fira, que es va
celebrar al paratge de Can Cumalada, va començar amb
el Campionat de Tir al Plat. La Societat de Caçadors
d'Argentona, organitzadora de la mostra, va expressar la
seva satisfacció per l'èxit de públic i va afegir que cada
any anem millorant la fira.

La jornada del segon dia es va centrar en la final provinci
al del Campionat de Gossos i Caçadors en Cacera Reial de
la modalitat de Sant Hubert, prova que va determinar els
finalistes que disputarien el Campionat Estatal. Un dels
actes que va aplegar més públic va ser la prova del Cam
pionat Estatal de Gossos d'Agility, on es veu l'habilitat
que tenen els cans participants en un recorregut ple d'obs
tacles.

La Fira va tenir una demostració de tir amb arc i una
cursa de trineus destinada als gossos nòrdics. Com cada
any, el paratge de Can Cumalada d'Argentona es va om
plir de parades de compra-venda de gossos i de tot tipus
d'articles relacionats amb la cacera.

^Coses de la Vila

FOTO D'ALFONS GÜELL CEDIDA PER J. CLAVELL.

EL CENTRE PARROQUIAL D'ARGENTONA
Arriba l'agost i un dels indrets on hi ha més activitat és el Centre Parroquial d'Argentona.

Per això aquest número l'hem volgut centrar en un dels llocs històrics de la població. Com és
obvi, l'estructura de l'església i la parròquia no han canviat gaire, però sí que hi ha detalls
interessants a destacar de l'entorn. La que avui és una pista de bàsquet, abans eren els horts

del mossèn Antonio Griera. Darrera d'aquest camp de cultiu podem apreciar una casa que

s'anomena Can Custà. Amb la trista arribada de la Guerra Civil, l'edifici va acollir el comitè
antifeixista i un cop instaurada la dictadura la casa va ser el col·legi de les monges "azules".

Més tard es va construir el bar del Centre i també es va fer la nova entrada del cinema-teatre,

que va comportar un millor agençament de la sala.

* El pas del temps
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Miquel Biada, 68
Tel. 757 46 22
Fax 757 40 30
08302 Mataró

Gran, 56
Tels. 797 10 13/756 04 99
Fax 756 04 99
08310 Argentona

Disposem de la més extensa selecció en torres,
pisos i cases a Argentona, Vilassar i Cabrils.

dut cap partit d'aquesta
temporada, no van donar
opcions als Bocs i es van
treure l'espina que duien
clavada de l'any passat,
quan els argentonins van
guanyar la final.

Després de guanyar als
Bocs, els Falcons van arri
bar a la final, que van per
dre davant els Reds de Ter
rassa.

L'Argentona Bocs no ha
pogut acomplir el somni
d'arribar per tercer any con
secutiu a la final de la Lliga
Catalana de Futbol Ameri
cà. A principis de maig, els
argentonins van caure der
rotats a les semifinals que
es van fer a Salt. Els Bocs
van perdre 18 a 0 davant
els Falcons de Salt. Els gi
ronins, que no havien per

Els Bocs perden la semifinal
i no aconsegueixen revalidar
el títol

Dediquen un carrer
d'Argentona al pintor
Miquel Massot

L'Ajuntament d'Argentona ha decidit dedicar un carrer
al pintor Miquel Massot i Tetas, que va viure a la vila, al
passeig Baró de Viver, en una casa que encara existeix,
Can Massot.

Massot va néixer a Barcelona el 1883 i va morir a París
el 1968. Va ser ajudant i col·laborador del pintor Josep
Maria Sert, que va iniciar la decoració de la Seu de Vic.
Entre les seves obres destaca l'única pintura mural que hi
ha al Palau de la Música Catalana (1910).

El carrer Miquel Massot i Tetas estarà ubicat a la ur
banització que hi ha previst fer a Can Barrau, on a més hi
haurà altres carrers que estrenaran noms. Aquests se
ran: Colon, Font de la Pastanaga, Can Barrau... La urba
nització també comptarà amb una ronda, la ronda de Po
nent.

23 Carles Torrent, també
del Club Ideal Olímpic, que
va entrar a set segons del
primer. Valls va aconseguir
la tercera posició de la cur
sa i el segon lloc en la seva
categoria; va quedar a 13
segons del guanyador de la
prova. La resta de corre
dors que van acabar la cur
sa, un total de 35, van en
trar a quatre minuts del pri
mer classificat.

El dia anterior Manel
Valls va participar en una
prova especial que es va
fer a Lleida amb un recor
regut de vint quilòmetres,
en la qual va aconseguir la
vintena posició.

El corredor argentoní
Manel Valls, del Club Espor
tiu Ciclista de Mataró Desi
gual, va aconseguir la ter
cera posició del certamen
Gran Premi Ciclista Interco
munitats. A la cursa de 140
quilòmetres que es va fer
entre les poblacions d'Igua
lada i Tamarite de Litera,
d'Osca, hi van participar
130 corredors. La prova se
la va adjudicar el ciclista
Raül Alonso, del Club Ideal
Olímpic de la Federació
Catalana de Ciclisme. Alon
so, de la categoria "élite",

va fer un registre de quatre
hores i vint minuts. Per dar
rere seu va quedar el sub-

El ciclista Manel Valls
queda tercer al Gran Premi
Intercomunitats

El Museu del Càntir accedeix
a Internet

Una de les novetats que presenta aquest any la festa
major d'estiu, Sant Domingo, és l'accés a la xarxa mundi
al d'Internet del Museu del Càntir d'Argentona i de la Fira
de Ceràmica i Terrissa. L'accés permet visualitzar, amb
nou pàgines Web, tot tipus d'informació que arribarà ar
reu dels cinc continents amb tres idiomes: català, caste
llà i anglès. La informació s'ha dividit en dos apartats. El
primer va dedicat a la Fira i explica tot allò que hi fa refe
rència, com ara els expositors, els actes de la festa de
l'atuell, 0 com serà el càntir d'enguany. L'altre apartat par
la del Museu i explica quines peces hi ha, la seva proce
dència i quin interès tenen. Les informacions del Museu i
la Fira van acompanyades de fotografies i relleus a color
per tal de fer el text més amè.

Per accedir a la informació del Museu del Càntir i de la
Fira s'haurà d'entrar a la següent adreça d'internet:

http://webs.adam.es/a19/càntir
El director del Museu i tècnic de Cultura de l'Ajunta

ment d'Argentona, Oriol Calvo, va manifestar que un dels
principals objectius d'aquesta iniciativa és promocionar a
escala mundial la Fira de Ceràmica i Terrissa, que fa dos
anys que va convertir-se en internacional. Precisament
aquest any el certamen tindrà més representació de paï
sos estrangers com: Alemanya, Portugal, Hongria i, per
primer cop, França.

Segons Calvo, l'accés a Internet s'ha fet perquè té un
cost relativament baix i també per la capacitat de portar
informació de la Fira i del Museu arreu del planeta.

Coses de la Vila^
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La temporada de teatre:
bona, bonica i barata

Per segon any consecutiuArgentona ha comptat amb
una temporada de teatre, música i dansa de caràcter
professional, un servei que pocs altres municipis de la
comarca i del país són capaços d'oferir, situant
Argentona com un dels municipis capdavanters en ofer
ta estable d'espectacles, superant en públic poblaci
ons importants com Badalona o Granollers.

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Argentona vol

mantenir i millorar aquest servei de programació dels
millors espectacles de país i ja estem preparant la pro
pera temporada, a partir del mes de febrer de l'any vi
nent. Esperem poder oferir millores al públic, sobretot
pel que fa a equipaments tècnics i condicionament dels
diferents espais de programació.

Regidoria de Cultura
Ajuntament d'Argentona

La temporada de Teatre,
Dansa i Música clou amb una
entrada de 1.700 espectadors

La temporada de Teatre, Dansa i Música d'Argentona
va finalitzar el passat 22 de juny amb l'obra de teatre L'om
bra, de Toni Alba. Els resultats de la temporada, que aquest
any ha inclòs la música, han estat molt beneficiosos, se
gons ha manifestat l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament
d'Argentona. La segona edició va finalitzar amb l'assistèn
cia de 1.700 espectadors, dos-cents menys que l'any an
terior. Els principals motius de la baixada de públic podria
haver vingut originat perquè l'any passat es van portar es
pectacles de renom, com l'Amparo Moreno, Dagoll Dagom
o Comediants.

Tot i això, l'organització va preveure una mitja de 200
espectadors i les expectatives es van superar.

L'espectacle que va tenir millor entrada va ser l'obra
Rubianes 15anos, de Pepe Rubianes, a la qual hi van as
sistir més de 500 persones, i el concert del Quartet
Acadèmia va ser l'acte amb menys assistència, 100 per
sones. Encara que un ampli ventall d'espectadors van pre
senciar les Stupemdams, l'Orquestra Simfònica del con
servatori del Liceu, la companyia Nats nus Dansa, la Txell
Sust i l'August Tharrats Blues Trio i L'Ombra de Toni Alba,
fonts de l'organització van declarar que les Dones d'en
Jake va ser l'espectacle que més va decebre pel que fa al

nombre de públic.
El pressupost total del certamen ha tingut unes despe

ses de quatre milions de pessetes, però, gràcies a l'apor
tació de subvencions per part de la Generalitat i la Diputa
ció i l'entrada que s'ha aconseguit a la guixeta, l'Ajunta
ment només aportarà una quantitat inferior al milió de pes
setes.

Pesquen una tonyina de 230
quilos a la costa de Mataró

Un grup d'aficionats a la pesca esportiva, en el qual hi
havia dos argentonins, van capturar, el passat diumenge
12 de maig, una tonyina de més de 200 quilos a 12 milles
de la costa mataronina.

Les dimensions de l'animal va sorprendre als mateixos
pescadors de l'embarcació, que van suar de valent per po
der treure la tonyina de l'aigua.

Els aficionats, que pertanyen a la tripulació del Consuelo,
provenen, a part d'Argentona, d'Òrrius, Vilassar de Mar i

Cabrils. Els pescadors van utilitzar l'arronsa, bromejant, una
tècnica de pesca que es fa servir per a peixos de grans
dimensions. Aquesta tècnica consisteix a arrossegar l'ham
lligat a una corda d'uns 600 metres de llargada, mentre es
va tirant esquer a l'aigua per atreure la presa. Aquest siste
ma de pesca només es pot fer servir els mesos de maig i
juny, quan les tonyines van a pondre els ous.

El patró del Consuelo, Pere Díaz-Guerra, va manifestar
que això és el millor trofeu que pot rebre un pesca
dor.

Segons Díaz-Guerra, fa més de vint anys que pesca i
mai li havia passat una cosa semblant. Fonts de la tripula
ció asseguren que és la tonyina més gran pescada a Mataró.
El patró va explicar que en diverses ocasions l'animal es va
escapar més de cent metres, i que van haver de repetir
l'operació per poder-lo lligar a l'embarcació, fet que va dei
xar tots els components, cinc en total, sense forces. Un cop
van arribar a Mataró, la tonyina va haver de ser retirada del
vaixell amb l'ajuda de la grua del port. En un principi els
pescadors van parlar de la possibilitat de vendre la tonyina,
ja que, tenint en compte l'època, se'n podien arribar a pa
gar fins a 200.000 pessetes. Però al final van decidir tros
sejar el peix i repartir-se'l.

?Coses de la Vil
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Desitja vendre o llogar
el seu pis, torre, local o nau industrial?
sicasa li ofereix
professionalitat, eficàcia i rapidesa.
Assessorament immobiliari i fiscal
gratuït per als nostres clients.

Carrer Gran, 43 - Tel. 756 11 54 / 756 11 46
Fax 756 11 46

08310 ARGENTONA

Plaça de l'Església, 7 -Tel. 753 19 08 / 753 14 62
Fax 753 36 12

08348 CABRILS (Barcelona)

Compra-venda de terrenys,
pisos, torres i naus industrials

gabinet d'arquitectura

20 anys d'experiència
immobiliària al vostre servei

sicasa
Serveis Immobiliaris Cabrils, S.L.

v BRILS
BRERA
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EUROTRANGESTION S.L INTERNACIONAL •

També oferim la venda de lots a particulars.

Sant Sebastià, 37 - P.O. BOX 040 - 08310 ARGENTONA
Tel. 756 10 08-Fax 756 06 58

...JUNY 1995: Jean-Louis

Saget submergeix a l'oceà

Atlàntic una collita de

10.000 ampolles serigra-

fïades de Pouilly-Fumé

1994, que seran venudes

per subscripció des del

dia de la immersió, i reti

rades de les seves "bode

gues submarines" per una

degustació l'any 2000.

Recordem la història dels "VINS DEL MAR",
esdeveniment màgic, a l'oceà, el dijous 16 de juny de

1994
Sempre hem cregut en la teoria que el moviment del Mar era favora
ble a l'envelliment dels vins. Jean-Louis Saget decideix, el maig de
1990, submergir a 10 metres de profunditat a l'oceà 800 ampolles,
segellades a la cera de tres denominacions d'origen de "Loire"
(França), de l'excel·lent mil·lèsima de 1989. (Touraine blanc, Pouilly-
Fumé blanc, i Coteau-du-Layon)...

...Juny de 1994, quatre anys més tard, per primera vegada es recu
llen precioses ampolles, fruit d'aquesta apassionant aventura, per sot-
metre-les a la degustació d'un grup d'experts tastavins i de consumi
dors amants d'aquest preuat líquid que és el vi. En aquest esdeveni
ment, no només es tasten "Els Vins del Mar", sinó que es realitza una
comparació de les mateixes ampolles que durant aquests quatre anys
s'han conservat a les bodegues, i amb les condicions habituals de guar
da. Però, no hem fet res d'això així com així. Tot està basat en "Els
Vins del Retorn de les índies",... En l'inventari de les sentines d'un

vaixell enfonsat el 1789, permeté descobrir el 1986 veritables nèctars
que daten d'abans de la revolució Francesa, "Quelcom se'ns queda al
pap", deia Jean-Louis 'Saget, abans de submergir els seus vins, "mai
podrem saber com eren aquests vins al principi". L'objectiu, doncs,
era verificar la hipòtesi de l'addicció de complexitat en els vins gràcies
a l'envelliment òptim, aportada pels moviments del Mar, a les marees,
i a la constància de les temperatures regulars.

de

PROMOVINS
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