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O • Entesa per Argentona

Un centenar d'argentonins, entre ells Jordi Pinart
(ERC), Concepció Sala (IC-Els Verds) i Mateu Pinol,
han format una nova llista de cara a les municipals
del 99, que encara no té un cap definit.

O L'institut comença curs amb un barracot més

El nou mòdul reforça la situació de provisionalitat de
l'equipament abans que es comenci a construir el
futur IES a finals d'any.

I U Campanya humanitària a Bòsnia

L'alcalde, Joaquim Casabella, i el regidor de Sanitat,
Antoni Julià, visiten l'hospital de Tesanj que s'ha
arranjat amb fons econòmics argentonins i de tretze
municipis catalans més.

\ A* Tema central: quatre dècades de gegants

La colla argentonina festeja 40 anys de vida.
Els homenatjats, els senyors de Burriac,
estrenen ball acompanyats de 1.200 geganters.

I O Festa Major i Fira de la Ceràmica i la Terrissa

El mal temps, protagonista d'unes festes que
assoleixen de tota manera una gran xifra de visitants.
Es presenten dos avantprojectes pel trasllat del
Museu del Càntir.

AAE\ Centre Parroquial remodela el seu espai

La nova sala guanya comoditat amb la instal·lació
d'un nou pati de butaques. A més, disposa d'aire
condicionat, cortinatges nous i so digital.

Aó Esports: bona estrena del FC Argentona a

segona regional
Els de Carles Moliné comencen amb dues victòries i
una derrota a la nova categoria. Correas, Ito i Pocho
són els tres únics reforços.
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Argentona solidària amb Bòsnia
Estic segur que la majoria d'argentonins no estan assabentats de la col·laboració del

nostre ajuntament en els projectes de solidarització per Bòsnia Herzegovina. L'any
1997 vam adoptar l'acord de donar el nostre suport econòmic al projecte de recons

trucció de l'Hospital General de Tesanj (Bòsnia).
L'Hospital General està situat al centre del municipi de Tesanj i cobreix les necessitats

de quatre municipis: TESANJ, TESLIC, MAGLAJ i DOBOJ.
Actualment, en aquesta àrea hi viuen més de 22 mil refugiats. La població està forma
da per bosnians, croats, i una petita part de població sèrbia que ha decidit quedar-se

i conviure pacíficament amb la resta de la població.
Fins l'any 1992, en començar la guerra, només hi havia un ambulatori que cobria les
necessitats de tota aquesta regió. A partir del 92 es va presentar la necessitat d'oferir a
la població un servei mèdic més complet i amb més capacitat per atendre els ferits de
guerra. Això es va aconseguir amb l'obertura de l'Hospital General de Tesanj l'any
1994. L'any 1996, després dels acords de DAYTON, el nombre de ferits va disminuir,
però va augmentar la població de refugiats i desplaçats, com també el de pacients que
demanaven una assistència mèdica molt més àmplia i completa. Durant la guerra,
l'hospital va patir molts danys materials pels bombardeigs, però malgrat el mal estat
de les instal·lacions va seguir funcionant i donant els serveis mínims.

els exercicis 97-98 comença la nostra participació en el projecte de rehabilitació
l'Hospital General de Tesanj, junt amb altres ajuntaments i administracions.

e I'l al 4 d'octubre d'enguany ens vam desplaçar a Bòsnia convidats pel seu alcalde
el director de l'hospital amb motiu de la inauguració. Van ser uns dies d'intensa
tivitat, muntant equips de treball per tractar diversos temes com són sanitat, cultura,

romoció, serveis socials, etc. Tots aquests ajuts es fan a través del Fons Català de
ooperació al Desenvolupament, en aquest cas a Bòsnia. Enguany l'ajuntament ha
t una aportació econòmica destinada al projecte número 433 que consisteix en la

ehabilitació de la planta del laboratori galènic de TUZLA, a Bòsnia.
s voldria transmetre a tots l'agraïment de l'alcalde de Tesanj i del director de l'hos

pital per la col·laboració del poble d'Argentona, així com manifestar-vos que van
ser unes persones que en tot moment van fer-nos agradable l'estada al seu país.

L'alcalde, Joaquim Casabella.

Enguany l'ajuntament ha fet una aporta

ció econòmica destinada al projecte de

rehabilitació de la planta del laboratori

galènic de TUZLA, a Bòsnia.

Carta de l'alcalde

L'entesa d'uns vilatans
Un nou rival polític ha nascut per competir en les pròximes eleccions municipals de
l'any vinent. Es tracta de l'Entesa per Argentona. La nova formació es va presentar en
societat el mes d'agost per aprofitar la publicitat que genera la Festa Major d'Argentona.
El missatge d'aquest grup polític es basa en oferir un projecte alternatiu a l'actual
govern. Un centenar de persones li han donat suport, entre ells dos regidors (Concepció
Sala i Jordi Pinart) i l'exsocialista i exregidor Mateu Pinol. La creació de l'Entesa no ha
aixecat nerviosisme entre la resta de partits. Al contrari, tots han coincidit a valorar-ho
com un signe de pluralitat; però sense voler, la maquinària política de cara a les
pròximes eleccions ha començat a funcionar. Se'n poden extreure conclusions. La
presència de Pinart i Sala a l'Entesa deixa entreveure que tant ERC com IC-Els Verds
no aniran als comicis. La figura de Mateu Pihol en aquesta nova formació ha distanciat
els socialistes que no són partidaris de fer cap coalició abans de les eleccions. CiU i
ERC han deixat de banda el paper que juga Pinart. Tots dos partits han remarcat que el
pacte és fins al final, i després ja es veurà la posició que adopta la principal força
d'Argentona (CiU). Qui sí que no tindrà gaire competència i haurà de fer pocs càlculs

serà el PP. Pocs militants o simpatitzants optaran per l'Entesa.
Prudència, aquest potser serà l'adjectiu que descriu les reaccions per la creació del
nou partit. De ben segur que el to i l'estratègia política començaran a bullir quan se'ns

tirin al damunt les municipals.

La creació de l'Entesa no ha aixecat

nerviosisme entre la resta de partits. Al

contrari, tots han coincidit a valorar-ho

com un signe de pluralitat.
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Ja era hora que hi hagués una reacció en aquest
poble tan acomodat! Ho dic perquè he llegit al
diari quelcom sobre aquesta Entesa que s'està
organitzant al poble per veure si pot haver-hi una
mica de moviment a l'ajuntament. I no és perquè
no m'agradin les cares dels que hi ha, ja que al
guns són amics meus, sinó perquè em sembla que
no s'estimen prou el poble, o almenys de la ma
nera que a mi m'agradaria que s'estimessin
Argentona. Trobo que van prometre moltes coses
que no han fet o que de moment no han acabat,
com ara la Sala, la Font Picant, l'Institut, el Casal
dels Joves, el Mercat, el nou Museu del Càntir,
l'Ambulatori. I de les que no van dir però que
haurien d'haver previst amb tants anys com por
ten a la Casa Gran, la principal que ens estan ve
nent el poble i cada vegada ens queden menys
boscos... i que cada vegada hi ha més fums i més
sorolls als carrers i menys aigua a les fonts.
Jo no sé si aquests nois de l'Entesa seran capa
ços de fer-la arribar a cap i d'entendre's com ho
varen fer aquella colla que es va ficar a l'ajunta
ment a les primeries de la democràcia; ja sabem
que ara tot és més complicat perquè els temps
han canviat molt i perquè ara mana la pela, però
em faria molta il·lusió que arribessin a bon port.
Jo de ben segur que els votaré i unes quantes de
les dones del Casal també. Ah! I de passada, els
demanaria que ens aconseguissin un local de reu
nió nou amb més possibilitats, que allò alguns
dies sembla un galliner i ens ha quedat estret, i si
pogués ser al costat dels joves, millor. Ens com
prometem a convencé'ls que beure i fumar no
serveix de res, al contrari: mata les cèl·lules bo
nes i adorm la il·lusió per la vida i si segueixen
així ens quedarem sense els futurs relleus per a
les properes enteses argentonines. Però això és
una altra història...

Xaviera Puntí

Ja era hora!

els païm bé ens fan més persones.
Endavant Marta, aixeca els ulls (si pots) i contem
pla aquell que també fou criticat i destruït, no no
més de paraula sinó també d'obra crucificat, però
mai no han pogut amb Ell perquè és viu per sem
pre. Ell és la força, la vida, el perdó, TAMOR, el
Déu Pare-Mare que no ens acull a canvi d'una
llista de mèrits sinó que ens accepta tal com som
i ja en té prou amb la nostra agraïda confiança.

Manoli Vargas

Ells en són els primers perjudicats ja que es per
den els costats positius, bells i bons de les perso
nes. Quina llàstima! Malgasten temps en saber i
valorar (jutjar) la vida dels altres i no coneixen
res en profunditat d'ells mateixos, aleshores la seva
vida esdevé hipòcrita, ja que molts encara es cre
uen virtuosos o col·laboradors d'un món millor.
Quin contrast amb tu, Marta, que amb un petó
del teu fill en tens prou per esdevenir la dona més
feliç del món. Conec el teu fill, i et felicito per
aquest tresor que et dóna coratge per lluitar i al
hora et redimeix com a totes les mares, solteres o
casades.
Dius que els errors es paguen cars. És cert, tan

mateix són els millors mestres de la vida, que si

L'escrit de la Marta Carcia en la publicació ante
rior és una resposta valenta ben representativa de
tantes mares solteres envers les persones que acos
tumen a exercir la crítica destructiva. Crec que hi
ha moltes maneres de matar, i una d'elles és la
crítica malintencionada.
Els entesos en conducta humana diuen que el cri-
ticador-a no ho fa pels suposats defectes d'aquell
que critica sinó per alimentar la pròpia negativi-
tat, frustració, complexos, etcètera. Necessiten
consol i així s'enganyen ells mateixos en l'auto-
convicció que hi ha persones molt pitjors que ells
i ho proclamen per reafirmar-se en la idea.

Fer les coses
malament

Des de la mort del meu marit, quan passava pel
davant de la porta de Can Doro i veia l'armariet
on es posen les esqueles dels difunts em venia
mareig de veure com estava de brut. Després de
dues queixes i d'un trist incident, ja que amb una
propaganda es va tapar l'esquela d'una difunta,
la qüestió es va voler arreglar: es va netejar i pin
tar sense posar-hi ni porta ni candau. És de pre

veure que aviat tornarà a quedar en la mateixa
situació d'abans: ja torna a estar ple de propa
gandes diverses. PER FAVOR! Una mica més de
respecte als difunts. (Això ho dic per les persones
que hi posen papers) Hi ha altres llocs més adi
ents per les propagandes.

Encarnació Oller

En el Cap de Creus del juny vaig signar una carta
titulada Algú està perdent els papers, referida a
Can Baladia. Avui es pot dir ben clarament que
aquest algú ja els ha perdut. Tot un munt de coses
han passat des d'aquella carta: més queixes, pan
cartes -que no són bones per a ningú- i abun
dants notes periodístiques que tot i no ser sempre
del tot exactes, són l'exponent d'un mal fer i un
mal reclam publicitari.
S'ha decretat el tancament immediat -el 22 de
juliol, per raons de tipus legal- de les activitats
com a restaurant de CAN BALADIA i, tot i que no
és la primera vegada, no s'executa. Potser és que
mai es va pensar en fer-ho complir. Signar un
manament quan hi ha voluntat de no portar-lo a
la pràctica, té jurídicament un nom molt concret
i pot ser punible. A més, algú podria considerar
aquest fet com una certa invitació institucional a
la desobediència ciutadana i això seria molt do
lent. Quines raons morals i no només morals pot
tenir l'ajuntament per castigar altres infraccions
si unes i reiterades de tanta consideració es pas
sen per alt.
El nombre d'arguments i al·legacions presentats a
l'ajuntament sobre CAN BALADIA per un con
junt de veïns i ciutadans d'Argentona hauria de
fer posar vermell de vergonya tot el consistori.
L'ajuntament ha fet i està fent un paper molt gal
dós en tot aquest tema. I tot plegat des de fa més
d'un any. Potser és certa aquella dita que qui té
la cadira llogada no seu quan vol.
Tothom té dret a fer negocis -és ben cert- però de
manera clara, neta i lleial i, si no és així, ja hi ha
qui té poder per a vetllar-ho en nom de tots.

Pere Albós i Tormo

Papers perdutsEndavant^ Marta

Cartes dels lectors



Entesa per Argentona, gestada aquests últims mesos, integra un centenar d'argentonins de diverses tendències ideològiques,

entre ells dos regidors de l'actual ajuntament: el soci de govern, Jordi Pinart (ERC), i la membre de l'oposició Concepció Sala (IC-

Els Verds). La presència dels seus caps de llista fa suposar que tant Esquerra com Iniciativa no concorreran amb les seves sigles

a les pròximes eleccions municipals. Entesa aposta pels interessos de la majoria de la població.

nova llista i garanteix que es respectarà
el pacte fins al final, perquè van signar
un acord amb Esquerra i no només amb
Pinart. Esteve, en tot cas, afegeix que des

prés de la celebració dels comicis ja es
replantejarà la relació amb el regidor.

Els altres partits. Des del principal grup
de l'oposició, el Partit dels Socialistes, el
regidor Josep Arenas ha valorat positiva
ment la formació d'Entesa. Sobre la par
ticipació de Mateu Pinol (excompany de
partit i de consistori), Arenas ha comen
tat que això demostra els plans que Pinol
tenia des de feia temps. El número dos
dels socialistes ha afegit que si Pinart fi
gura a la llista vol dir que en un futur la

liderarà.
El Partit Popular també ha vist amb bons
ulls la nova agrupació política de la vila.
El regidor del PP, Federico Urena, s'ha ale
grat que un grup tan-nombrós d'argento-
nins s'hagin unit sota unes mateixes ide
es. De tota manera, Ureha s'ha mostrat
poc convençut que Jordi Pinart sigui ca
paç de desenvolupar alhora els dos pa

pers que actualment té assignats.

Mateu Pinol. Pinart considera que això
no ha d'afectar la seva actual situació
perquè l'acord marc signat amb Conver
gència a les darreres municipals era per
quatre anys i per la seva part aquest ter
mini es respectarà. En canvi, Sala no ha
volgut fer declaracions pel que fa a la seva
inclusió a la nova llista.

Reacció de CiU. Des del govern, el por

taveu de Convergència i Unió, Josep
Maria Esteve, ha manifestat que la gestió
de l'actual equip dirigent ha afavorit un
clima polític bo que ha repercutit en l'in
terès de la gent per la política. Tot i això,
Esteve ha alertat sobre la possibilitat de
fragmentació que suposarà aquesta alter
nativa. Segons el regidor convergent, la
intenció inicial dels partits d'esquerra era
formar una olivera però els va mancar el
suport dels socialistes. Josep Maria Este

ve ha afegit en aquest sentit que tant Es
querra com Iniciativa han decidit unir
forces després de les escissions al si dels
seus partits. El primer tinent d'alcalde ha
tret transcendència al fet que el soci de

govern Jordi Pinart participi en aquesta

Gestació de l'alternativa. El nou partit va
néixer a principis del mes d'agost, des
prés de setmanes de converses entre vi
latans del més diferent color polític, amb
la intenció d'elaborar i oferir un projecte
alternatiu a l'actual govern. A principis
del mes de setembre es va fer públic el

nomenament d'Antoni Soy com a porta
veu d'aquest grup, i el passat dia 18 ja es
va donar a conèixer el nom amb què
aquesta formació anirà a les pròximes
eleccions municipals de l'any 1999: En

tesa per Argentona.
Els membres d'Entesa continuen treballant
en la definició del programa electoral que
pretén, segons Soy, evitar el desinterès per
la política que existeix entre els argento-
nins a través d'una nova manera d'enfo

car les coses: buscant una participació
més activa de la població. La primera ver
sió del programa del grup es podria pre
sentar abans que acabi l'any.
La llista, que en un primer moment va
estar recolzada per uns 70 vilatans, comp
ta actualment amb gairebé 100 integrants.
Les reunions que duen a terme periòdi
cament fan que aquest nombre hagi anat

incrementant-se sessió rere sessió. Antoni
Soy deixa clar que Entesa per Argentona
defuig de qualsevol sigla política i té la
intenció de defensar els interessos i les
necessitats de la majoria de la gent del
poble, per damunt de condicionaments
polítics, econòmics i socials aliens al

municipi.

Pinart, Sala i Pinol entre els membres.
La nova agrupació compta amb persona
litats conegudes de la vila, del món so
cial i polític. Destaca la presència a les
seves files de dos regidors del consistori
actual: el soci de govern, Jordi Pinart

(ERC), i la portaveu d'Iniciativa per Cata
lunya-Els Verds, Concepció Sala, mem
bre de l'oposició, a més de l'exregidor

Entesa^ el nou partit
Neix una formació política a la vila^ una olivera sense el PSC
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Rosa Masó

Argentona
es mou

Amb la celebració del centenari de LLAÇ
D'AMISTAT s'han mogut moltes coses.
S'han mogut sentiments, hi ha hagut re
trobaments que han fet feliç a molta gent.
Hi ha hagut records, intercanvis, abraça
des entre persones de generacions dife
rents i potser també d'inquietuds diver
ses, però hi han estat presents.

Aquestes vivències estan propiciant nous
contactes futurs, noves expectatives i il·lu
sió per properes activitats. Hi ha hagut
respecte, tolerància, participació i il·lusió.
També el FC ARGENTONA ha celebrat
el setanta-cinquè aniversari amb diferents
actes. Jo voldria ressaltar l'edició del lli
bre FC ARGENTONA (1923-1998). Un
llibre en què podem copsar la participa
ció de molta gent amb aportacions diver
ses. També la moguda de records hi ha
estat molt present: vivències, opinions
personals, recull fotogràfic i participació
popular.
I el Centre Parroquial? Déu n'hi do la
moguda que porten: xerrades, concert,
cinema, festes... i ara, per complemen
tar-ho, inauguració de la reformada sala
d'espectacles on tots podrem gaudir de
les millores que s'hi han fet.
I encara més! Moguda, il·lusió i partici
pació d'un grup molt ampli de persones
que actualment estan treballant de cara
al futur del nostre poble. Un grup format
per un centenar d'argentonins anomenat
Entesa per Argentona: L'ENTESA.
Evidentment estem de sort. ARGENTONA

ES MOU!

Coses d'aquí

2 Consell Comarcal, per ti-
< rar endavant projectes ur

banístics costosos, com
ara el torrent de Vera
d'Argentona.
Jordi Pinart només tindrà
vuit mesos per treballar
en aquest àmbit. El re
gidor argentoní ha mani
festat que s'ha de ser
realista i reconèixer que
no es podran dur a terme
massa coses. Aquest és el

tercer canvi que es produeix en aquesta
cadira, des que ERC la va aconseguir en
les eleccions municipals de l'any 1995.
Tot i que en un primer moment Jordi Pinart
no volia acceptar aquest càrrec, finalment
s'hi va veure obligat ja que no hi havia
cap més candidat per ocupar-lo.

LI regidor argentoní i
soci de govern, Jordi Pi
nart, s'ha convertit en el
tercer conseller d'Esquer
ra Republicana de Cata
lunya dins el Consell
Comarcal del Maresme,
en substitució del mas-
noví Francesc Rossell. La
proposta va arribar quan
Rossell va presentar la
dimissió pel setembre

després d'haver-se mos
trat en desacord amb els criteris del par
tit. A Pinart, com a nou conseller comar
cal, encara no se li ha adjudicat cap res
ponsabilitat específica, tot i que intenta
rà treballar i aprofundir en qüestions ur
banístiques. El nou conseller comarcal
intentarà aconseguir ajuts, per part del

Pinart, conseller d'ERC al Maresme

2 nat pel president del
^ Consell, Joaquim Rey. El

regidor argentoní ha vol
gut deixar clar que la
idea que ell estigués al
Consorci de la comarca
se li va proposar molt
abans de l'enrenou que
va provocar la renúncia
de Batlle i també abans
que ell no fos el represen
tant de CiU al Consell
Comarcal.

Esteve ha explicat que la seva tasca al
Consorci Hospitalari serà defensar els in
teressos dels habitants de la comarca, dins
un consell d'administració en el que hi
ha representants de l'Ajuntament de Ma
taró i de la Generalitat de Catalunya.
El Consorci Hospitalari del Maresme ges
tionarà el nou hospital que s'està cons
truint a Mataró i que s'acabarà en els pro

pers mesos.

tl primer tinent d'alcal

de i regidor d'Argentona,

Josep Maria Esteve (CiU),
va renunciar a mitjan se
tembre al seu càrrec de
portaveu de Convergèn
cia i Unió al Consell Co
marcal, després d'un any,
per cedir-lo al company
de partit Albert Batlle,
després que aquest pre
sentés la dimissió com a
portaveu del govern del
Consell. Batlle va acusar de corrupte
l'equip de govern de Malgrat de Mar (PSC)
en un diari comarcal i tot i retractar-se
públicament de les seves paraules, la de
manda socialista de dimissió va poder

més.
Josep Maria Esteve, però, no deixa el Con
sell Comarcal perquè ara en serà el re
presentant al Consorci Hospitalari del
Maresme, després que hagi estat desig-

Esteve (CiU) deixa
de ser portaveu
El regidor argentoní, nou representant
del Consell al Consorci Hospitalari



d'Argentona. El regidor d'Ensenyament,
Francesc Espadero, espera que aquest si
gui el darrer mòdul que s'hagi d'instal·lar.
Això significaria que el nou centre de se
cundària ja estaria llest pel proper curs.
De totes maneres, Espadero veu amb es
cepticisme aquesta possibilitat encara que
no descarta que bona part del nou edifici
estigui enllestit. Quan s'inauguri el nou
institut, aquest tindrà capacitat per a uns

700 nois i noies.

Lluita contra el vandalisme. L'inici del
curs escolar ha coincidit amb al posada
en funcionament d'un projecte gestat des
de l'Ajuntament argentoní i amb la col·la
boració dels responsables dels centres
escolars i de les APA's. Es tracta de la co

missió de seguretat que té com a princi
pal objectiu intentar que no es repeteixin
actes vandàlics com els que van succeir
a finals del curs passat, al magatzem del
Futbol Club Argentona, que es troba just
al costat dels terrenys de l'institut. En
aquella ocasió, un grup d'estudiants de
l'IES van entrar al magatzem i van produir
destrosses valorades en gairebé 100.000

pessetes. La comissió s'encarrega que
això no torni a succeir i ho fa treballant
en els àmbits de la prevenció i la forma

ció de joves.

L'Institut d'Argentona afronta una de les

seves darreres etapes en els terrenys del
costat del camp de futbol. A finals d'a
quest any està prevista la col·locació de
la primera pedra del futur institut de la
vila i s'espera que pel curs 1999-2000
estigui enllestit bona part del nou edifici
del centre de secundària. Tanmateix,
aquest curs els alumnes encara s'hauran
de conformar amb la mateixa situació
temporal en què els barracots són la base
principal de l'IES d'Argentona. El cons
tant augment d'estudiants argentonins que
cursen secundària -aquest any n'hi ha
470- ha obligat als responsables munici
pals a demanar al Departament d'Ense
nyament de la Generalitat més barracots
per poder donar cabuda a tots els alum
nes. És per aquest motiu que quinze dies

abans de l'inici del curs es va instal·lar

un barracot nou (aquest té capacitat per
a una cinquantena d'alumnes, està divi
dit en quatre aules i aquestes estan desti
nades als estudiants de batxillerat). Tan
mateix, la Generalitat no va fer arribar el
mobiliari del mòdul fins la vigília de l'inici
del nou curs de secundària, el dia 16 de
setembre. La instal·lació d'aquest nou bar
racot, que s'ha sumat al que ja es va
instal·lar l'any passat i que va habilitar-se
com a menjador, ha posat punt i final als
problemes d'espai que tenia fins ara l'IES

Un barracot més
per a l'Institut
A pocs mesos de l'inici oficial de les
obres del futur IES, l'augment d'alumnes
ha obligat a instal·lar un altre mòdul

Mateu Pinol

De nou^
amb vosaltres

Fa un temps, bastant de temps, vaig es
criure en aquesta mateixa columna un
article que titulava Acomiadament. Així
va ser, exactament, el mes d'agost del
1995 a la revista núm. 19. Amb pena,
però amb d'altres il·lusions, m'acomia
dava dels lectors i afrontava una nova
tasca com a regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament d'Argentona. I no va ser un
acomiadament definitiu, ja que era cons
cient, com tots vosaltres, que la vida dóna

moltes voltes i sempre, com ara succe
eix, podem tornar als orígens. Només que,
en aquest cas, el retorn ha estat més aviat
que el que calia esperar i després d'uns
dolorosos fets que no haurien d'haver-se
produït mai. Però a la vida no tot són flors
i violes. De tota manera, tot el negatiu
que ha succeït es veu compensat amb
aquest retorn, malgrat que no serà a cada
número com abans pel nou funcionament
de la revista. Sigui com sigui, jo des del
mateix lloc que llavors continuaré dient
la meva amb la mateixa sinceritat, clare

dat i respecte.
Torno, doncs, a ser entre vosaltres. I ho
faig amb la il·lusió que ho feia aleshores.
La comunicació és fonamental per poder
aconseguir una convivència com cal. És

impossible que puguem entendre'ns si no
som capaços de parlar encara que no
coincideixin els nostres punts de vista. Jo,

des d'aquesta columna, aniré comentant
tot allò que cregui que s'ha de comentar.
Penso fer-ho amb el cor a la mà, des de
la meva perspectiva i, com no podria ser
d'altra manera, acceptaré totes les críti
ques. L'únic que pretenc és col·laborar a
fer que aquest estimat Poble sigui cada
dia millor per a tots. És una tasca difícil,

complicada, feixuga... ens trobarem amb
molts problemes, però estic totalment
convençut que és un fi que podem, entre

tots, aconseguir.
Penso que val la pena!

Ho veig així

en
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Passat i present

Em deia un fan de les meves cròniques
(em sembla que és l'únic que tinc) que
m'hauria d'allargar més parlant dels nos
tres carrers i places, suposo que vol dir
parlar-ne en pretèrit talment com resa la
columna: Records.
És tan agradable recordar aquell veïnat,

aquella plaça, aquell carrer, fins i tot
aquella casa de la que a vegades em sem
bla sentir-ne la veu explicant-me, fil per
randa, els treballs, les alegries, les suors i
les penes d'aquella gent que l'habitava.
Quantes anècdotes, quantes fesomies,

que ningú no pot veure, i que jo veig com
reflectides en un miratge i es barregen les
de cada casa amb les de cada època i
formen com un calidoscopi gegantí de
figures, de veus, de músiques, de can

çons...
Que bonic és recordar els xiulets harmo
niosos dels carreters i que trist és compa
rar-los amb els monòlegs nerviosos o
depressius de la gent que ara passa pel
carrer. I és que els carrers han canviat, ja
no hi ha convivència, només sorolls de
cotxes, de motos, algun crit de gent im
pacient i quan algú, amb tota la bona fe
del món, vol canviar això, també falla:
exemple, el carrer dels Rosers que l'han
fet per a ús exclusiu de poques persones
i n'ha quedat un carrer de vianants, sen
se vianants, un carrer amorf, i sense saba.
Suposem que li donaran alguna utilitat i
temps a venir les seves cases explicaran,
a qui tingui orelles, la seva història.
Parlar del present no és el meu fort, dei
xeu-me que en les pròximes columnes
us parli del passat, és més romàntic i aju
da a conèixer la idiosincràsia dels pobles
i així faré content al meu corresponsal i
és que el passat no ofèn a ningú, en can
vi parlar del present pot ferir susceptibili
tats: és com treure els drapets al sol, i tant
perillós com llogar de secretària una be

cària morena i grassoneta.

Lluís S. Morgan

Records

Un moment de la visita.

Casabella, ha explicat que cal anar fins a
Bòsnia per comprovar el que han arribat
a patir els seus habitants. De tota mane
ra, Casabella ha insistit en què tot i els
problemes amb què s'ha trobat la gent,
el que està clar és que tenen la intenció i
les ganes de tirar endavant. L'alcalde ha
volgut remarcar que els argentonins s'han
de sentir orgullosos de col·laborar en ini
ciatives com la de la reconstrucció de
l'hospital, i que amb l'ajut de tothom Bòs-
nia-Herzegovina tornarà a la normalitat.

Tusla, nou objectiu humanitari. La
remodelació de l'equipament sanitari de
Tesanj s'ha dut a terme en dues parts. Pri
mer va arreglar-se la part que va resultar
afectada pels bombardejos i després se
n'ha construït una de nova dins el mateix
edifici. L'Ajuntament d'Argentona conti
nuarà l'ajut al poble bosnià. En aquest
sentit, de moment, ja ha donat un milió i
mig de pessetes de l'actual pressupost per
a la rehabilitació d'una planta del labo
ratori genètic situat a la localitat de Tusla
i, gràcies a les converses mantingudes
durant el seu viatge, s'està perfilant la pos
sibilitat de dur a terme intercanvis amb
estudiants de medicina.

L'hospital bosnià arranjat.

U na representació de l'Ajuntament

d'Argentona formada pel batlle, Joaquim
Casabella, i el regidor de Benestar Social,
Antoni Julià, van tornar el passat 4 d'oc
tubre del viatge de quatre dies a la po
blació bosniana de Tesanj. El motiu de la
visita era assistir a la inauguració del nou
hospital d'aquesta localitat. Als dos polí
tics argentonins els van convidar les au

toritats de la zona ja que Argentona és un
dels 14 municipis catalans que han col·la
borat econòmicament en les obres de re
construcció d'aquest hospital.
La proposta d'arranjar les zones més afec
tades per la guerra civil de Bòsnia Herze-
govina va sorgir de l'Ajuntament de San
ta Perpètua de la Mogoda.
Pel cas de l'hospital de la localitat de
Tesanj, a 200 quilòmetres de Sarajevo, la
vila argentonina ha aportat tres milions
de pessetes que han servit per remodelar
la quarta planta d'aquestes instal·lacions.
En concret, l'ajut econòmic ha permès ar
ranjar el servei d'urgències, les habita
cions i la Unitat de Cures Intensives. Du
rant tres anys, el consistori d'Argentona
ha participat en aquest projecte impulsat
pel Fons Català de Cooperació i Desen
volupament. L'alcalde argentoní, Joaquim

Argentona
per Bòsnia

L'alcalde Casabella i el regidor Julià
visiten l'hospital de Tesanj,

remodelat amb diners argentonins



de moment l'ajuntament no ha rebut cap petició formal per
part de l'empresa promotora r que, per tant, l'equip de go
vern encara no ha discutit aquest tema.

Natura, en contra. L'entitat de medi ambient Natura d'Ar
gentona ha mostrat la seva oposició al projecte del camp de
golf. Pels ecologistes hi ha diferents motius que fan descar
tar la construcció d'unes instal·lacions d'aquest tipus a la
vila. Així, el manteniment d'una àrea de jardí d'ús intensiu
provocarà, segons Natura, que s'hi aboquin grans quanti
tats de pesticides, herbicides i adobs que poden contaminar
el subsòl de la pròpia zona del camp de golf. De la mateixa
manera, aquests productes incidiran en les zones agrícoles

i naturals properes i a l'aqüífer a curt i mig termini. Mirant
més al futur, l'entitat argentonina argumenta que un camp
de golf gairebé sempre disposa d'unes instal·lacions impor
tants de club i restaurant per als usuaris, i en una segona
fase, d'habitatges de luxe per als associats. L'argument de la
pèrdua d'una zona agrícola de qualitat que forma part de
les terrasses d'al·luvions de la riera d'Argentona és el darrer
que l'entitat Natura fa servir en un comunicat que va fer

públic el passat mes de juliol.

La construcció d'un camp de golf al costat del veïnat de

Madà, ara per ara, sembla bastant inviable. De moment,
l'ajuntament no té cap intenció de tirar-lo endavant i enca

ra no ha estudiat la proposta.•
Segons publicava el diari El Punt, una empresa promotora
de Barcelona tenia la idea d'instal·lar un camp de pitch and

putt a Argentona. Segons les previsions d'aquesta empresa,
que està disposada a invertir 115 milions de pessetes en el
projecte, les obres haurien de començar a finals d'any.

D'aquesta manera, la inauguració del pitch and putt es po
dria fer l'estiu que ve. El regidor d'Urbanisme, Jordi Pinart,
ha comentat que hi ha gent que s'ha precipitat ja que s'està
parlant de construir un camp de golf en un terreny qualifi

cat com a agrícola. A més, a l'entorn d'aquest equipament
existeixen molts problemes relacionats amb l'aigua i el medi

ambient. Per tal que es pogués començar a pensar seriosa
ment en la construcció d'aquest camp de pitch and putt,

abans la Generalitat hauria de requalificar el terreny que
actualment és agrícola. Posteriorment, l'ajuntament hauria

de donar la llicència de construcció. Per a Pinart, aquesta
no és una bona idea ja que hi ha molts problemes, com ara
l'abastament d'aigua. Pinart també ha volgut matisar que

El camp de golf, poc viable

10

un Sant Jaume sostenible. Pels encarre
gats de l'estudi, l'objectiu és fer possible
el desenvolupament harmònic de la zona
des del respecte al medi i a les persones.
Així la proposta d'Oleguer Soldevila pas
saria per emprar el 71 per cent de la su
perfície, gairebé tres quartes parts, com a
parc corredor. Aquest espai serviria entre
d'altres coses per potenciar la biodiver-
sitat i connectar zones forestals. Es res-

ra, han elaborat un nou projecte de cons
trucció que rebaixa encara més el nom
bre d'edificacions que fins fa poc es con
templaven, conservant, millorant i respec
tant alhora l'entorn natural.

Un gran parc corredor. L'empresa Eco-
Estudi ha elaborat un informe a petició
de Soldevila per poder construir amb to
tes les garanties amb la fita d'aconseguir

Lis promotors de Sant Jaume de Traià,
lluri S.L., amb Oleguer Soldevila al cap

davant, han iniciat una nova campanya
per urbanitzar aquesta zona del poble,
que continua sent agrícola, forestal i de
valor paisatgístic en la revisió del Pla
General d'Argentona. Els implicats, que
mantenen un pols judicial amb l'ajunta
ment i la Generalitat de Catalunya per
poder edificar al marge esquerre de la rie

L'intocable
Sant Jaume
Oleguer Soldevila
presenta un projecte
amb menys habitatges
i més zones verdes
però l'ajuntament
es manté ferm a Traià
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transport facilitarà la vigilància pels car
rers cèntrics de la vila i potenciarà la co
ordinació d'actes esportius com la cursa
popular o d'altres on hi assisteix molt de
públic i es tallen algunes zones. Les mo
tos són unes Piaggio Hexàgon 180, l'uti
litari més modern que actualment hi ha
al mercat. Disposen de sirena i llums per
fectament incorporats en els fars.

Més espai. L'augment.del número d'a
gents de la policia argentonina ha fet ne
cessari disposar de més sales als baixos
de l'ajuntament per poder desenvolupar
les seves activitats. És per això que la bri

gada municipal d'obres s'ha hagut de tras
lladar al local que té l'ajuntament al car
rer Carreras Candi. Ara la policia ha gua
nyat dues habitacions més i una mica més
de garatge.

/\mb la finalitat d'apropar-se més a la

gent del poble, la Policia Local d'Argen
tona ha tirat endavant un nou servei per
als vilatans: les unitats de zona o de bar
ri. Aquesta activitat la porten a terme als
carrers més cèntrics i comercials de la vila
dos agents que patrullen a peu, amb
moto, o amb cotxe, bàsicament de dilluns
a dissabte en torns de matí i tarda. Un
tercer policia assumirà aquestes mateixes
funcions al veïnat de Sant Miquel del

Cros.
Aquesta nova funció del cos de seguretat
local ha estat possible gràcies a l'amplia
ció de la plantilla que es va fer el passat

mes d'agost en què es van incorporar tres
agents més: Miquel Aragón Cuesta, Eli
sabet Gonzàlez Lagar i Jordi Romero.
Elisabet Lagar s'ha convertit en la prime
ra dona que forma part de la plantilla de

la policia argentonina.
La nova agent té una
llarga experiència en el
món policíac que ha

aconseguit sent agent
de la Policia Local de
Calella.
D'altra banda, Jordi
Romero va deixar el cos
a mitjan setembre per
anar-se'n als mossos
d'esquadra per la qual
cosa la seva plaça ha
quedat vacant i s'espe
ra que es cobreixi abans
que acabi l'any. L'agent
que el substitueixi serà
el que farà el servei al

Cros.

Dues motos modernes.

Per realitzar aquest ser
vei de zona la policia
local ha adquirit dues
motocicletes noves, les
primeres de la història
del cos. Aquest tipus de

La policia^ més a
prop dels vilatans
El cos de seguretat local incorpora tres
nous agents i dues motos per posar en
marxa les unitats de barri

tauraria l'indret i es crearia un parc d'in
terès geogràfic. Un estany d'una hectà
rea de superfície, ubicat al centre de la
zona, seria una altra de les propostes.
Aquest garantiria el reg agrícola, que amb
la posada en funcionament del projecte
es potenciaria intensivament aconseguint,
fins i tot, la denominació de producte
ecològic. Aquest parc també tindria un
marcat caràcter educatiu: amb escoles
relacionades amb la natura.
D'altra banda, pel que fa a la urbanitza
ció, que ocuparia el terç del terreny res
tant, comptaria amb carrils bici, un siste
ma de clavegueram separatiu, un siste
ma per recuperar l'aigua de la pluja i un
enllumenat de baix consum, entre mol
tes altres iniciatives. Els habitatges que s'hi
construïssin (prop de 200) respectarien
també escrupolosament les normes d'es

talvi energètic.

L'ajuntament, no cedeix. L'anunci dels
promotors de Sant Jaume de Traià ha dei
xat perplexs alguns regidors del consisto
ri argentoní. El soci de govern i responsa
ble d'Urbanisme, Jordi Pinart, assegura
que aquesta proposta només s'entén pel
benefici econòmic i que només volen
confondre la població. Pinart ha tornat a
reiterar que el govern no vol urbanitzar
el marge esquerre de la riera. La resta de
grups municipals coincideixen amb el
regidor d'ERC, a excepció del PP.
El regidor del PSC, Lluís Viladevall, ha dit
que la postura continua sent la de no edi
ficar. En la mateixa línia, la portaveu d'Ini-
ciativa-Els Verds, Concepció Sala, ha de
clarat que les urbanitzacions a la llarga
són una despesa pel municipi i ha afegit
que la sostenibiIitat d'Argentona passa per
no construir-hi res en aquella zona. En
canvi, des del Partit Popular, el regidor
Federico Ureha ha manifestat que amb
la instal·lació de la urbanització es mi
llorarà el medi de l'entorn d'aquesta, i que
si s'autoritza la construcció, el seu grup

hi donarà suport.
Recordem que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem
ja van donar la raó a l'ajuntament en
aquest contenciós amb els propietaris de

Sant Jaume de Traià i que ara s'està pen
dent de la resolució del Tribunal Consti

tucional.

Soldevila es resisteix
a llençar la tovallola.



Argentona va ser durant tres dies (10,12 i 13 de setembre) la capital del regne dels gegants. 1.200 geganters, vinguts de tots els

racons del país, des d'Alcoi, Cassà de la Selva, o Sant Julià de Lòria, van participar en els festejos dels quaranta anys de vida de

la colla local, dels senyors de Burriac i dels capgrossos argentonins. Balls populars, cercaviles, música tradicional i molta xerino-

la van guarnir una sonada efemèride que va col·lapsar els carrers de la vila. Els homenatjats van estrenar un nou ball després de

rebre nombroses i efusives felicitacions pel seu aniversari. Tal com va passar per la Fira, també es va haver de tancar les portes

al trànsit rodat a l'interior de la població per donar cabuda a la gran afluència de gent que es va voler sumar a la celebració

gegantera. El senyor i la senyora de Burriac, acompanyats de la seva filla, la Blanca, i dels seus fidels capgrossos, van tenir

l'homenatge que es mereixien dos símbols, dos personatges que no han parat de voltar des d'aquell 1958 que els va veure néixer.

vant un públic entregat. Més tard, els pa
tis del Centre Parroquial van ser l'esce
nari d'un multitudinari sopar de germa
nor per als geganters participants de la
jornada central de l'efemèride. Amb la
panxa plena, molts van fer cap al ball
popular que s'havia programat avançada

la nit a la plaça Nova, i que amenitzava
l'orquestra Titànic. I el diumenge, el dia
de tancament dels actes de l'aniversari
dels gegants argentonins, va continuar la
bona festa. D'entrada, als patis del Cen
tre, esmorzar de germanor per agafar for
ces. Al migdia, va tenir lloc una demos
tració de balls de gegants que va fer les
delícies del nombrós públic assistent a la

s
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bocaven a la plaça Nova on cap a les vuit
del vespre es va rebre a la comitiva
gegantera amb música tradicional. Les
cercaviles van col·lapsar la població que
en bona previsió havia tancat el pas als
vehicles desviant-los per rutes alternati
ves com se sol fer per la Fira de la Cerà
mica i la Terrissa.

Nou ball. El senyor i la senyora de Burriac
van centrar òbviament tota l'atenció de
la jornada. Tots els seus homòlegs van
expressar-los l'enhorabona pels seus 40
anys i tot seguit els gegants argentonins
van estrenar el seu ball d'aniversari da

LJn programa atapeït. Els actes de la

celebració es van iniciar el dijous dia 10
de setembre al vespre amb un acte al Saló
de Pedra de l'antic ajuntament. El pintor
Francesc Martí va fer la donació a la Co
lla de Geganters d'Argentona d'un oli
especialment dedicat a commemorar
aquest quarantè aniversari. El quadre pre
senta com a elements centrals: els tres
gegants (el senyor i la senyora de Burriac,
i la geganteta) del grup local, un càntir i
una casa que simbolitza la vila.
La festa pròpiament dita va esclatar el
dissabte 12, l'endemà de l'11 de Setem
bre. Pels volts de les sis de la tarda a la
plaça Nova es van citar els 1.200 gegan
ters
l'oc
pla
la
ton
gut

L^ANIVERSARI
Els senyors de Burriac celebren 40 anys de matrimoni (1958-199f
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Gran celebració a la plaça Nova amb gegants d'arreu del país.
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tes molt assenyalades i sempre dins el
poble. Amb el temps, van començar a do
nar-se a conèixer arreu del país, amb vi
atges constants a gran part de Catalunya,
Andorra, País Valencià, l'Aragó i Navarra.
Van tenir una filla, la Blanca de Burriac,
una bufona geganteta que és un altre dels
orgulls de la Colla.

i el Còrsec, un pirata i capità de lladres,
famós a tot el Maresme. A més, hi ha els
dos Xarbotaires, que porten un càntir de
fusta en el cimal d'un pal on encenen
bengales -que representen l'aigua- durant

la festa.
El matrimoni de gegants argentoní, els
Burriac, inicialment sortia només, en da

1958, en plenes Festes de Sant Domingo,
els gegants argentonins, els senyors de
Burriac (que representen els amos feudals
del castell del mateix nom) han vist créi
xer i molt el moviment geganter a la vila.
Un grup reduït de persones que no arri
bava a la desena van constituir aleshores
la colla local a la que aviat es van incor
porar alguns dels responsables del Club
de Bàsquet d'Argentona. Al 1959, l'ac
tual president de la Colla, Joaquim Pere-
joan, ja portava les regnes de l'entitat. En
el col·lectiu geganter argentoní també hi
han tingut cabuda des del principi, a més
dels gegants, els capgrossos. Exemples en
són els dos senyors de Barcelona (un re
cord dels estiuejants de la capital), i les
dues bruixes: la bruixa Bona de la Pinta
d'Or a la que se li atribueix la virtut d'allu
nyar les tempestes i de profetitzar el bé, i
la Dolenta, la de la creu de vell a la ca
putxa, desdentada i rostre pervers que
sembra el mal arreu on va.
També s'ha de destacar dins el grup de
capgrossos: la jove Timboreta, filla d'uns
pagesos d'Argentona que feia puntes de
coixí; el Sarraí Bei de Burriac, un terrible
malvat; en Mir, el promès de la Timboreta;

Colles convidades

La concentració gegantera més nombrosa de

l'estiu a la comarca del Maresme va quedar
integrada per representants de tots els Països
Catalans: Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya, Argentona, Argentona el Molí, Alcoi
(País Valencià), Alcarràs, Anglès, Badalona,
Barcelona-Gegants del Pi, Barcelona-Plaça
Nova, Barcelona-Les Corts, Caldes d'Estrac,
Castellterçol, Cassà de la Selva, Dosrius, El Mas
nou, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet-Sant
Josep, Malgrat de Mar, Masquefa, Mataró-
Cerdanyola, Mataró-Escola la Llàntia, Mataró-
lluro, Mataró-Sant Simó, Móra d'Ebre, Quei-
xans, Riudoms, Roda de Ter, Rubí, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Julià de Lòria, Sant Pere de
Riudebitlles, Sant Pere de Vilamajor, Sant Pol
de Mar, Santa Perpètua de Mogoda, Teià,
Vilanova del Vallès, Vilassar de Mar.

Els homenatjats senyors de Burriac amb la Geganteta.

GEGANTER
acompanyats de gegants de diferents indrets dels Països Catalans



manera, volíem que estiguessin tots arre
glats per la celebració del quaranta ani
versari però, com que hi ha molt poca
gent que es dediqui a això, va ser impos
sible. Cal pensar que arreglar els gegants
argentonins no és gaire barat perquè tots
són de cartró-pedra i aquest material, a
diferència de l'actual fibra de vidre, és

molt car de restaurar.

Amb quins diners compteu per subven
cionar les despeses de la colla?
L'ajuntament patrocina la colla. Com a
entitat, estem integrats dins de la regido-

ria de Cultura i presentem un pressupost.
Quan fem sortides, que sovint arrosse
guen fins a tres-centes persones, l'ajunta
ment les subvenciona. Algunes vegades
cal posar diners de la nostra butxaca, però
també en algunes ocasions ens paguen
per participar a les festes majors.
Com que hi ha molt bon ambient, les tro
bades que fem sempre inclouen algun
àpat que paga la colla organitzadora de

l'acte.

Jaume Clavell i Ferran Catà van ser els propulsors de la Colla Gegantera d'Argentona.

Gràcies a l'esforç econòmic del poble^ que va respondre a la crida d'aquests argen

tonins, els gegants van fer-se realitat ara fa 40 anys. En Quim Perejoan és president

de la Colla d'Argentona des d'en fa 39, una colla de 35 membres. Entre tots porten el

senyor i la senyora de Burriac, la geganteta i els quinze capgrossos.

l'Associació de Geganters de Catalunya i
en cas que en una sortida hi hagués al
gun incident, tant entre els que el porten
com per part d'algú del públic, aquest el
cobriria una assegurança. Recordo una
vegada per les Festes de la Mercè à Bar
celona que amb el greix del tramvia al
passeig de Sant Joan, el geganter va re
lliscar, va caure i va trencar-se el nas de
la geganta. El portador no es va fer res
perquè, a part d'aguantar l'equilibri, tam
bé s'aprèn a caure amb el gegant.

Són molt diferents els gegants de fa 40
anys als d'avui?
Per començar, abans els gegants només
sortien per la festa del Corpus. Nosaltres,
però, desafiant el règim, sempre fèiem
alguna sortida més. Anàvem fins a Bar
celona, sempre patint, és clar. Molts po
bles tenien gegants i els tenien guardats.
Ara, les tradicions han tornat a posar-se
de moda i això, sens dubte, ha compor
tat el renaixement dels gegants i que gai
rebé cada cap de setmana sortim a fora.
En l'aspecte físic, procurem que els ge
gants s'assemblin tant com sigui possible

als primers. Les restauracions constants
-cal tenir en compte que els gegants d'Ar

gentona són de cartró-pedra i aquest ma
terial es fa malbé amb facilitat- fan que
l'aspecte dels gegants hagi variat lleuge
rament. Posar i treure la roba i rentar-la
també ha provocat que aquesta s'hagi
hagut de canviar. La restauració és total

ment necessària.

Com va anar la campanya de recollida
de diners per arranjar els capgrossos?
Els argentonins són molt participatius amb
els gegants. Gràcies a la campanya en
degada durant la festa major, els capgros

sos s'han començat a restaurar. De tota

Com van anar els actes de celebració del

40 aniversari?
Molt bé. De fet, des d'aquell dia, els ge
gants hem fet un parell de sortides i arreu
tothom comenta molt la festa que va ha

ver-hi a Argentona. I és que van venir 38
colles, fins i tot d'Alcoi i Sant Julià de Lò
ria, a Andorra. Volíem que vinguessin uns
gegants belgues, però no va ser possible.

Tothom està capacitat per portar un ge

gant?
Tot és qüestió d'equilibri més que de for
ça. Es comença amb els capgrossos, des
prés s'aprèn a portar la Blanca, la gegan
ta petita, que pesa uns 35 quilos. Quan
es domina la situació i ja se sap caminar
i ballar bé amb la geganteta al damunt,
deixem portar el senyor de Burriac, que
pesa uns 65 quilos, perquè s'aprengui a
agafar equilibri. El darrer pas és portar la
geganta, la senyora de Burriac que, amb
el càntir massís, el braç reforçat que
l'aguanta i el contrapès que duu per no
caure, pesa 96 quilos. No quedem cap
dia per assajar. Qui vol aprendre a portar
els gegants ho fa durant les cercaviles,
primer vigilat per quatre membres que el
segueixen en tot moment i després, quan
ja domina la situació, tot sol.

Comporta algun perill portar els gegants?
Nosaltres recolzem el pes a l'espatlla i al
cap i, per evitar que la gent prengui mal,
sempre hi ha un grup de persones que
acompanya el portador. D'aquesta mane
ra, si cau, són uns quants a aguantar el
gegant. De tota manera, és evident que
val més que el gegant pateixi algun mal
que el portador es trenqui alguna cosa.
És més fàcil arreglar el gegant que el

geganter, això està claríssim. De tota ma
nera, la nostra colla està agrupada dins

President de la Colla Gegantera d'Argentona des de fa 39 anys

Joaquim Perejoan:
Els gegants estan de moda
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Som un poble ric, en la mesura que el

teixit productiu és actiu. Però aquesta

riquesta no es tradueix suficientment en

contrapartides en els serveis públics.

Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

15Estem mancats de serveis públics bàsics
/Argentona necessita un canvi, un canvi considerable. Aquesta és una evidència en
la qual la majoria de la població hi està d'acord. Ho venim constatant cada vegada
que parlem de la vida local amb la gent que viu al nucli central del poble, amb els que
viuen al Cros o/i amb els que viuen a qualsevol de les urbanitzacions. És un sentiment

generalitzat.
Els vilatans d'Argentona no estem satisfets de la política municipal. Som un poble ric,
en la mesura que el teixit productiu és actiu. Però aquesta riquesa no es tradueix
suficientment en contrapartides en els serveis públics. Ni de lluny. Estem mancats de

serveis bàsics d'ordre educatiu, cultural, esportiu i del transport.
La nostra vila està passant a ser, progressivament, una ciutat-dormitori d'habitatge car
amb l'inconvenient que tampoc tenim ben resoltes les comunicacions. El servei pú
blic de transport no correspon al desitjable per una vila que podria estar ràpidament
connectada amb els centres de decisió de l'entorn, des del comerç, fins a la universi

tat, passant pel lleure.i
Estem en un moment especialment important per tractar de corregir els defectes a què
ha conduït la inèrcia de la política municipal, portada a cap pels qui donen suport a

la dreta de sempre.
Els socialistes us invitem a participar en la vertebració d'una proposta de govern mu
nicipal que permeti reequilibrar el territori, facilitar la igualtat d'oportunitats a tots
els vilatans i millorar veritablement la qualitat de vida dels argentonins.
Durant aquest mandat municipal, que finalitza el proper mes de juny, hem defensat,
des de l'oposició, les nostres propostes. Estem convençuts que a Argentona li cal un
canvi i no volem desaprofitar l'oportunitat de les properes eleccions municipals per a

fer-lo possible.
Som els vilatans els qui hem de definir quin model de poble volem i traduir els seus
objectius i prioritats en un nou programa transformador i engrescador que retorni el
prestigi al nostre ajuntament, davant del poble i davant les institucions. I decidir els
millors candidats i candidates per portar-lo endavant, amb la col·laboració de tot

hom. Ara és l'hora.

En el Segon Aplec Comarcal de CDC,

Jordi Pujol va descriure el canvi de rumb

de l'estratègia que fins ara manté el par

tit en les seves relacions amb el govern

de l'Estat espanyol.
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Comitè Executiu Local de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)

La força de Convergència Democràtica
11 passat 27 de setembre va tenir lloc a Premià de Dalt el segon Aplec Comarcal de

Convergència Democràtica de Catalunya amb molt d'èxit de participació, ja que va
reunir més de 1.200 militants i simpatitzants de tot el Maresme. Entre ells hi van
assistir el secretari General deCDC, Pere Esteve, el conseller Antoni Subirà, el porta
veu del Parlament, Ramon Camp, i sens dubte el nostre Molt Honorable Sr. Jordi

Pujol, president de la Generalitat.
El president, en el seu parlament, va descriure el canvi de rumb de l'estratègia que fins
ara manté el partit en les seves relacions amb el govern de l'Estat espanyol. Va ser
molt ferm i decisiu i va ressaltar que en aquest moment de canvi, nosaltres hi hem de
ser, amb tota la prudència que es vulgui però també amb tota l'exigència. Amb aquestes
contundents paraules, el president va tenir una ovació molt forta per part de tots els

assistents.
També va lliurar el carnet de militància a 110 nous afiliats de la nostra comarca.
Finalment tot cantant els Segadors i amb un ambient d'eufòria, s'arribà a la cloenda

dels actes previstos.
Des d'aquí també volem convidar a tots els militants i simpatitzants a la segona Arros
sada que organitzem aquest 25 d'octubre. L'any passat va tenir molt d'èxit, enguany
esperem superar-lo. Tindrem entre nosaltres la companyia del conseller Felip Puig.

Animeu-vos.



V ist de lluny, sembla que a Argentona, pel que fa a edificis i instal·lacions destinats

a donar servei a la població, estem força ben servits.
Tenim Casal de Joves, Casa de Cultura, Centre d'Assistència Primària, Mercat Munici
pal, Institut d'Ensenyament Secundari, Museu del Càntir i un edifici de generoses
proporcions per als grans espectacles que es diu Sala Argentona. I també tenim ce
mentiri, perquè l'ajuntament bé ha de poder donar l'últim servei al ciutadà.
Si hem de fer honor a la veritat, potser caldria concretar que el cementiri municipal ja
fa anys que s'ha quedat petit i se n'ha de fer un de nou, però, per la raó que sigui, i
malgrat la urgència, aquest nou cementiri encara no té el projecte aprovat.
Tampoc és exacte dir que tenim Casal de Joves (o la mena de succedani que s'ha

projectat); tot i que té més sort que el cementiri, ja que almenys està en construcció.
També està en procés de construcció, per part de la Generalitat, el Centre d'Assistèn
cia Primària. Intuïm que s'inaugurarà poc abans de les properes eleccions munici
pals, la qual cosa no vol pas dir que entri en funcionament tot seguit, ja que primer
s'haurà d'aclarir quin cos sanitari se'n farà càrrec, si el Consorci Sanitari de Mataró o

l'ICS.
De Mercat Municipal ja sap tothom que en tenim, és clar que també tenim un projec
te per fer-ne un de nou; projecte que, segons els seus usuaris, ha quedat petit abans de
començar a construir-lo. Sembla que trigarem a veure un Mercat Municipal nou.
El que també sembla que triga és el trasllat del Museu del Càntir (tothom sap que ha

d'anar a l'actual Casa de Cultura, i aquesta a la Velcro, però, algú sap quan?).
D'Institut d'Ensenyament Secundari sí que en tenim, seria faltar a la veritat dir que no
(després del que ens ha costat!). També tenim partida pressupostària de la Generalitat
per a la seva construcció definitiva: ara és només un edifici provisional.
De la Sala Argentona... (edifici en estat semiruïnós segons un informe encarregat pel

propi ajuntament ara fa dues legislatures) ja en parlarem un altre dia.
No sabem si és que els argentonins tenim mala sort o és que necessitem un altre

govern municipal.

El Centre d'Assistència Primària està en

construcció. Intuïm que s'inaugurarà poc

abans de les properes eleccions muni

cipals, la qual cosa no vol pas dir que

entri en funcionament tot seguit.

Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-
Els Verds (IC-EV)

Inventari (o Argentona vila provisional)16

11 Partit Popular de la vila d'Argentona des del seu inici en aquesta legislatura es va

proposar de manera clara no defensar ni ideals personals ni de cap tipus que no fos
quelcom per millorar el nostre poble. Vam crear un programa electoral per portar-lo

a terme, però a la vegada teníem una idea molt clara que aquest programa o projecte
es veuria ampliat amb el dia a dia d'una manera molt senzilla: escoltant els proble
mes que ens farien arribar els ciutadans, les idees que ens proposessin les entitats,
aprofitant el consens amb altres forces polítiques, negociant temes amb la resta d'ad
ministracions, recolzant el comerç i la indústria del poble,... i de totes les maneres
que fossin possibles per fer cada dia una mica millor el nostre poble.
Molt ens hem de penedir veient que l'equip de govern actual en cap cas ha tingut
clara aquesta línia de millorar i aprofitar la col·laboració de tots, s'han tancat en
banda i no han deixat que ningú els donés suport i col·laboració. El Partit Popular ha
defensat sovint, amb intervencions al ple, l'arranjament de les nostres places i que
s'omplissin de jocs per als nostres fills, amb una resposta gens satisfactòria, perquè
encara que públicament han dit que arranjarien la Font del Mig, i en breu posarien
il·luminació nova a la plaça dels Enamorats, queda molt per fer; jocs per als nens, la
Font Picant, papereres i bancs (esperem que els que tenen no esperin a les eleccions
per posar-los). Un equip de govern que no connecta amb l'esperit dels vilatans, no és

bo. Convé un canvi.

El Partit Popular ha defensat sovint l'ar

ranjament de les nostres places i que

s'omplissin de jocs per als nostres fills^

amb una resposta gens satisfactòria.

Grup Municipal del Partit Popular (PP)

L'equip de govern governa d'esquenes al poble
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Rosa
Vila

quanta; el cinema i la seva corrua de grans
estrelles eren el gran entreteniment dels nos
tres pares, s'estava acabant l'època del ra
cionament i de l'estraperlo, alhora que co
mençava la de les grans emigracions; hi ha
via feina per qui en volgués fer, aquí i a Ale

manya.
La nostra generació, anys amunt, anys avall,
en definitiva ha estat l'època de la materia
lització d'alguns dels grans descobriments de
la història de la humanitat: el plàstic, la coca-
cola, el sis-cents, els texans, les reunions i el
ciclostil. I la nostra missió -com la d'altres

congèneres d'any més, any menys- està en
reconvertir-ho en disseny, en cuba-libres, en
prèt-a-porters, en e-mails... En fi...per molts

anys i que sigui per bé!

anys

17

pena celebrar-ho... ara que hi som.
Segurament quan surti aquest Cap de Creus
ja haurà passat el 18 d'octubre, que és quan
es reuneixen un grapat d'argentonins que si
més no tenen en comú haver nascut durant
l'any 1948. Es podia haver celebrat pujant a
Burriac, fent la travessia nedant des de l'es
pigó al port de Mataró o amb un concurs de

truites de productes de la terra, però es va
triar la manera més clàssica possible, que,
segons diuen els organitzadors, és la que sol
englobar més participants: missa a dos quarts
d'una i després plegats, tot xino-xano, amb

les bones cames que se suposa que encara
tenim, cap a dinar a l'Hotel Solé, passant de
llarg altres alternatives més actualitzades, i
un fi de festa amb un lluït ball de cinquanti-
nes i cinquantins, amb els acompanyants dis
posats a multiplicar per dos el preu de teca i

dansa (6.500 ptes.). Vam ser més gent que en
anys anteriors i és que, segons diuen, el 48
va ser un any especialment fecund.
Les possibles causes? Sembla que les cir
cumstàncies sociohistòriques van tenir força
a veure en aquesta proliferació: la penitèn
cia forta de la postguerra anava perdent viru
lència a mesura que s'acostaven els anys cin-

Ens estranya que des de la regidoria no

es prengui amb més fermesa el

reconeixement de la família com el

principal agent educatiu.
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Els agents educatius: firaires o marxants?
^eguint la línia del darrer article en què lloàvem el paper que ha jugat el Patronat del   ^
Museu del Càntir en tot el procés de canvi d'emplaçament, avui hem de parlar del
trist paper que el regidor d'Ensenyament ha encomanat al Consell Escolar Municipal:
a hores d'ara encara no s'ha reunit per oficialitzar l'inici del curs escolar. Però la
regidoria sí que s'ha posat a treballar: ha organitzat una fira (un terme potser mal
trobat quan ens hem de referir a un tema poc consumible com és l'educació) i prope
rament es proposa crear un altre consell, el Consell Municipal d'Educació.
Sens dubte que es tracta d'una manera de fer política però creiem que cal potenciar el
Consell Escolar Municipal, per exemple informant de les possibles (??) noves edicions

de la "fira" (o Mostra, si es tracta de mostrar i no pas de vendre).
El paper del Consell Escolar Municipal no s'esgota quan cadascuna de les escoles,
APAs, guarderies i IES han exposat els seus problemes i quimeres, el Consell ha
d'esdevenir un òrgan que conegui la realitat i s'avanci als problemes futurs: hi haurà
escoles per als futurs nous vilatans?, es pot potenciar més l'itinerari educatiu entre les

escoles de la vila i l'Institut?
Finalment cal fer una reflexió serena: ens estranya que des de la regidoria no es prengui
amb més fermesa el reconeixement de la família com el principal agent educatiu,
malgrat que és difícil posar-la en un estant de fira (potser no ven gaire recordar la

responsabilitat dels pares envers l'educació dels fills i filles).

Secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), Josep Calvet i Mora
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del Museu del Càntir a la Casa de Cultu
ra continua el seu procés d'adjudicació.
El Jurat estudia les propostes de dues em
preses que han presentat avantprojectes
per a la reubicació de l'equipament. Una
d'elles serà l'elegida perquè abans que
acabi l'any redacti el projecte definitiu i
el gener ja puguin començar les obres.

Es preveu que per la Festa Major ja esti

gui inaugurat.

seva principal característica, pintat en
blau sobre fons blanc representant mo
tius campestres. La costosa elaboració

d'aquest càntir, que s'ha de fer en un pro
cés de doble cocció, farà apujar-ne el
preu al voltant de les 2.000 pessetes. El
Patronat confia superar les vendes d'en

guany i n'ha encarregat 12.000 peces.

El Museu, per la Festa Major. El trasllat

ça aquest any i va quedar reduïda a arte
sans de França i Portugal. Dos clàssics,
la paradeta d'Hongria i la d'Alemanya,
van fallar a última hora per problemes im
previstos. De tota manera, la valoració de
la Fira, en paraules del màxim responsa
ble, Oriol Calvo, "és bona. En aquesta
ocasió destacaria que s'ha pogut veure
una notable pujada en la qualitat de la
ceràmica artística. Per contra, les vendes
del càntir no han anat com nosaltres hau
ríem volgut". Calvo, d'altra banda, es

mostra satisfet pel resultat d'unes enques
tes que enguany s'han fet entre els dife

rents expositors per valorar l'organització
del certamen i de les vendes aconsegui
des, entre d'altres aspectes. "Un tant per
cent molt elevat dels firaires, per no dir
la pràctica totalitat, han donat una bona
nota a la nostra Fira, i alguns han ressal
tat les grans vendes que han fet".

El càntir del 99. La junta del Patronat del
Museu del Càntir ja ha triat l'atuell de la
pròxima Fira. Es tracta de la reproducció
d'un càntir català de ceràmica decorada
de l'estil de cintes o faixes, datat entre els
segles disset i divuit. La decoració és la

Ni les inclemències meteorològiques dels dos primers dies van poder restar a la Fira i a la Festa Major poder de convocatòria.

Fidels a la tradició, els amants de la terrissa i la ceràmica van tornar a deixar petita la vila per fer un cop d'ull a les produccions

dels artesans del fang. Les vendes del càntir de Sant Domingo d'enguany, el de Ninodaguia (Galícia), van estar per sota de les

habituals: 6.880 exemplars. Les festes d'estiu van tenir una gran participació popular i cal destacar-ne l'espectacle piromusical

Aqua de la companyia Botafoc.

6.880 càntirs venuts. L'atuell de Nino-
daguia no va tenir l'èxit del Pitxell del
Moixó de l'any anterior, amb unes ven
des considerablement inferiors. El primer
atuell gallec de la història del certamen,
molt auster i simple, no va arribar als
7.000 exemplars venuts. No obstant, els
porrons de Ninodaguia, passada la Fira,
es continuen venent amb bon ritme a la
Casa de Cultura i les xifres arriben gaire
bé als 7.500. Enguany menció a part me
reix la venda dels càntirs d'anys anteriors
que ha arribat als 1.921 atuells, un nom
bre molt superior al d'anteriors edicions.

Absències destacades. La representació
d'expositors de l'estranger va baixar for-

Fira, es va calcular una participació de
prop de 25.000 persones. L'endemà va
tornar a ploure però el bon temps de les
jornades següents va ajudar a equilibrar
la situació i poder repetir l'afluència

d'anys anteriors.

Accident lleu. A la primera jornada, la
Fira també es va veure afectada per un
petit incident al carrer Torras i Bages, quan
un cotxe es va precipitar contra una de
les paradetes de ceràmica. Tot i les adver
tències que prohibeixen el pas del trànsit
rodat pels carrers del centre, un vehicle
va entrar i va xocar contra un dels estands,
provinent de Talavera de la Reina, provo
cant petits desperfectes materials.

L'aigua, protagonista. La Fira va captar

un any més tota l'atenció d'Argentona i
els seus visitants. Cent mil persones es
calcula que van passar enguany per la
vila, seduïdes pel reclam d'un muntatge
que es consolida com un dels més im
portants de Catalunya. Terrissaires i cera
mistes procedents d'arreu del país i de
fora de les nostres fronteres van tornar a
envair el carrer Gran des d'una punta a
l'altra per oferir els més diversos produc
tes relacionats amb el seu art. En la jor
nada inaugural es va témer el pitjor quan
la pluja i el mal temps van fer acte de
presència. De fet, la xifra de públic assis
tent a l'estrena va baixar respecte l'any
passat. Tot i això, en aquest primer dia de

ESTES CAPEGEN EL TEMPORAL
Unes 100.000 persones passen per la Fira de la Ceràmica i la Terrijsa i la Festa Major^ tot i la pluja dels dos primers dies

gar força personal. Els més petits van
poder gaudir del muntatge Circlum de

la companyia Vatua l'Olla, que va re
córrer diferents carrers del poble amb

gatzara i xerinola de tota mena.
Tornant a les actuacions musicals, men
ció a part mereix el concert estrella de
les festes d'enguany, el concert de rock
d'Argentona. Davant gairebé 2.000
persones van tocar els Obrint Pas (grup

d'Skà) i els argentonins Insurrectes, com
a teloners, i com a plat fort els Ja t'ho

diré. Els rockers mallorquins van entu
siasmar els assistents en el penúltim dia

de celebracions.

de focs, i la Nit Boja, com no podia ser
d'altra manera, també van tenir una

gran acceptació.
L'esport també va tornar a tenir espai
dins les jornades festives. La dinovena
edició de la Cursa Popular, amb 350

participants, va coronar com a guanya
dor el marroquí Adhere Jevari en cate
goria masculina i a la mataronina Núria
Lladó en la femenina. La Pedalada Po
pular va reunir una vuitantena d'aficio
nats a la bicicleta que van fer un recor
regut de 10 quilòmetres que passava
pel Cros i la Velcro.
El clàssic Matí Esportiu també va aple

Lis organitzadors han valorat molt

positivament els actes de la Festa Ma
jor, tenint en compte la pluja dels pri
mers dies. Les celebracions han estat
marcades sobretot per la gran partici
pació popular. Els balls, amb música
de tot tipus i formacions reconegudes
com la Meravella, la Tràfic i la Cirasol,
han omplert cada nit els emplaçaments
on es realitzaven. Sens dubte, l'espec
tacle més atractiu va ser el Piromusical

Aqua, a càrrec de la companyia Bota-
foc, una magnífica composició de dan
sa i pirotècnia que va fer les delícies
dels argentonins. El tradicional castell

La Festa Major^ molt participativa
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La Creu Roja d'Argentona torna a fer

una crida als vilatans perquè partici
pin més activament en les campanyes
de donació de sang per la gran im
portància que tenen avui dia. El pas
sat 12 de setembre, la campanya va
tenir un nivell de donants més baix
del normal, amb 38 persones. Argen
tona, considerada una de les pobla
cions més solidàries en aquests tipus
d'accions, presentava una mitjana
d'entre 80 i 90 donants per sessió de
recollida. Els responsables de Creu
Roja d'Argentona atribueixen el des
cens a la coincidència d'aquesta últi
ma data amb la celebració de l'ani

versari dels gegants en què va assistir
molt públic. La pròxima campanya es
farà el 12 de desembre a la sala del
primer pis de l'ajuntament al matí i a

la tarda.

Baixa la xifra de
donants de sang

hectàrea de terreny forestal. El vent
va ajudar força aquest cop, ja que va
evitar que les flames arribessin a les
cases de la zona. L'evolució de l'in
cendi es va poder seguir des de dife
rents punts d'Argentona donada l'al
çada en què es troba aquest turó i la
bona visibilitat que es té des de la vila.
Alguns veïns van denunciar que el
turó de Cerdanyola és freqüentment
visitat per vehicles tot terreny i mo
tos, i que cada any es crema aquesta
zona pel que l'ajuntament hauria de
preveure-ho.

Sis mesos de presó
per a un insubmís
argentoní

L'Audiència de Barcelona ha con

demnat a sis mesos de presó i deu
anys d'inhabilitació el jove argentoní
Salvador Cases Mayoral. Cases es va
declarar insubmís quan s'havia d'in
corporar al servei militar ara fa tres
anys. Al·ludint motius de consciència,
l'argentoní va enviar un document en
què es negava a fer el servei militar, i
també la prestació social substitutòria,
fet pel qual el seu cas va passar als
tribunals. La vista oral es va celebrar
el juliol passat, i en el seu transcurs
Cases va manifestar que considerava
l'exèrcit una institució masclista i re
pressora. L'insubmís va explicar da
vant el jutge el seu pensament anti
militarista i va declarar que es desti
naven molts diners a l'armament que
podrien anar a parar a altres sectors
més necessitats. L'advocat mataroní
Pep Manté ha portat la defensa del
jove i durant la vista oral va fer es
ment d'una sentència anterior del Tri
bunal Suprem que absolia un jove
insubmís pels mateixos motius. Tot i
així, l'Audiència de Barcelona ha de
cidit condemnar l'insubmís argento
ní. Salvador Cases ha estat vinculat

en els darrers anys en un gran nom
bre d'institucions ecologistes, solidà
ries, pacifistes i antimilitaristes.

Foc al turó de
Cerdanyola
LJ n petit però espectacular incendi

es va declarar el passat mes de juliol
al turó de Cerdanyola, a prop del tor
rent de Vera d'Argentona. Dos hidro
avions, de vigilància-atac, 10 vehi
cles procedents de diferents parcs de
la comarca, diversos helicòpters i
efectius de les policies locals de
Mataró i d'Argentona van actuar amb
rapidesa en les tasques d'extinció del
sinistre. El foc va cremar menys d'una

La Diada amb
pluja i sense el PP

L^om és tradicional, el monòlit de

Rafael Casanova, a la plaça del Molí,
va ser l'escenari de l'acte institucio
nal de l'Onze de Setembre a Argen
tona. Una trentena de persones, en
tre representants polítics i d'entitats de
la vila, van fer, tot i la pluja, les seves
respectives ofrenes florals al monu
ment de l'històric dirigent català. Per
motius laborals i personals, els regi
dors del PP no hi van poder assistir.
L'acte es va tancar amb el cant de
l'himne nacional de Catalunya: e/s

Segadors.

Parada
d'autobús a la
plaça del Molí
La plaça del Molí comptarà amb una

parada d'autobús que substituirà la
que hi ha al carrer General Llauder,
que actualment està tancat al trànsit
per unes obres que allargaran aquest
vial fins a la urbanització del turó de
Sant Sebastià. Des la regidoria d'O
bres de l'ajuntament ja s'han iniciat
els treballs d'instal·lació de la glorie
ta i es preveu que entri en funciona
ment ben aviat. El regidor Santi Mora
ha assegurat que la plaça del Molí era
l'espai idoni, tot i que alguns veïns
s'han mostrat en desacord ja que con
sideren que augmentaran notable
ment les molèsties a la zona. En aquest
sentit, Mora ha dit que s'estudiarà la
millor manera d'evitar-les.
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poder llegir totalment els escrits de ca

ràcter artisticoliterari. Els poemes i textos

estan escrits, majoritàriament, per gent
d'Argentona, tot i que també n'hi ha de

la resta de la comarca. Se n'ha fet una

tirada de 200 exemplars que es venen a
vint duros al Centre Parroquial.

L'Associació Altaveu ha tret al mercat el
primer número de la revista Amarat. Des

prés d'haver publicat un número zero, ara
fa un any, amb força repercussió, tot i que
estava fet amb pocs recursos i presentat
en format fotocòpia, l'associació va de
cidir canviar d'impremta i de format i se
guir elaborant la capçalera. Així la revis
ta que s'ha posat a la venda és un tríptic
Din-A3 que destaca pel seu original i in
novador disseny. Sovint s'ha d'anar
donant la volta a la publicació per tal de

SURT AL CARRR L MUMR01
D LA RVISTA AMARAT

LS 06RS DL CASAL
D JOVS/ MDAVANT
tl passat mes de setembre va començar la segona fase de les obres del Casal de
Joves, una fase que ha de deixar enllestit l'equipament. El regidor de Joventut, Felip
Castells, no s'ha volgut arriscar a pronosticar una data d'acabament dels treballs però
s'ha mostrat optimista després d'uns mesos en què les obres han estat aturades i han
provocat mobilitzacions d'alguns grups de joves. Amb un pressupost de prop de sis
milions de pessetes, la segona fase concretarà els locals d'assaig, la sala polivalent i
els despatxos dels tècnics de Joventut i de Serveis Socials, tot a l'antiga Velcro.

donada pels alumnes de l'Institut d'Argen
tona, que també van demanar un curs de

mecànica. Tanmateix, el consistori no
disposa ara per ara de les instal·lacions
apropiades, encara que espera poder-lo
posar en funcionament l'any vinent. Els
mòduls de garantia social tenen la matei
xa durada que un curs escolar normal i
s'hi alternen les classes tècniques amb les

pràctiques. Fins al mes de març aquestes
pràctiques es realitzaran a les dependèn

cies de l'antiga escola del Cros. A partir
de l'abril, però, aquestes es faran en em
preses d'Argentona i rodalies.

L^esprés de l'èxit de l'any passat dels

mòduls de garantia social de cuiner i cam
brer i de jardiner (un 70 per cent dels
alumnes treballen actualment amb con
tracte), la Regidoria d'Ensenyament d'Ar
gentona ha decidit tornar-los a posar en
funcionament. Aquest programa té com
a objectiu insertar social i laboralment tot
aquest col·lectiu de joves que es troben
en situació d'atur. Enguany s'ha creat un
nou curs de formació. Es tracta del mò
dul d'aprenent d'instal·lador d'habitatges,
en què es tocaran les especialitats de llum,
aigua i gas. Aquesta proposta va venir

S60N AM^^ DLS MDULS \—)
D 6ARANTIA SOCIALFerran Catà

El tramvia
Aquest any en fa 70 que es va inaugurar
el servei de tramvies entre Mataró i Ar
gentona. Des de l'estació de la RENFE,
passant pel carrer Lepanto, plaça Santa
Anna, Riera, carrer Argentona, plaça Gra
nollers (on hi havia les cotxeres, seu de
la companyia), cap als salesians i a 100
metres el desviament que servia per do
nar pas el que pujava al que baixava,
prosseguint per la carretera vella i traves
sant la riera gràcies a un pont del qual

avui no en queden ni els vestigis, s'arri
bava a la plaça Nova, final de trajecte.
Alguns arribaven fins a l'Hotel Solé o a

Cap de Creus.
Tots els argentonins estiguérem vinculats
amb el seu servei, jo mateix els quatre
últims mesos de l'any 1930 i el primer
mig any del 1931 diàriament el vaig uti
litzar. Les anècdotes que podria contar
viscudes o oïdes durant aquells trajectes!

Un grup d'entusiastes que s'anomenen
Amics del Tramvia aconseguiren després
de molts esforços, i quan havien estat re
tirats del servei, l'adquisició d'un d'ells,

que emplaçaren a la plaça Nova, consti
tuint un monument emblemàtic que mar
ca el pas d'una època. Cal fer constar el

to festiu i el caire familiar que imperà
entre usuaris i empleats. Tots, absoluta

ment tots, foren excel·lents. Permeteu-me
recordar els factòtums de la companyia
germans Barbena atents amb tothom àd

huc per facilitar-te l'abono d'Argen
tona. Com a conductors o cobradors hi
treballaren, recordo, l'Esteve Ametller, en
Bosch de ca l'Ametlla, en Joan Guardia,
en Claudi Carbonell... i com no? deixeu-
me incloure-hi l'inefable NIN (en Florenci
de la pipa), bastaix de can Fortí, que no
es cansava d'empastifar els rails amb qui
trà per la seva conservació. A tots ells,
i als qui la meva mala memòria no em
permet anomenar, rebin en aquesta efe
mèride l'agraïment i recordança dels

argentonins.

Mirant enrera
sense rancúnia



Tenim pati de butaques nou. Chapeau!
Visca el Cinema! Visca el Teatre!...
L'hort del rector s'ha institucionalitzat
com a espai cultural i mossèn Salvador
Cabré, rebufa!, un espai a l'aire lliure no
més per la cultura. A l'estiu tot és gresca,
anar de marxa. El parc infantil s'ha arran
jat. Renoi quin ritme portem! A més el
poble hi ha participat, tot rodó, inexpli
cable (la qualitat dels actes, la forta calor
que ha fet sortir la gent de casa...) Això
passa a l'estiu? i que amb l'eufòria tot no
sigui flor d'estiu. El Centre no ha d'ésser
una productora d'espectacles i actes cul
turals. Els ha de crear, fer vida associati
va, que l'esplai Xip-Xap continuï en la
seva tasca. Els de la junta han de fer pos
sible que tinguin els seus espais. El tre
ball amb els infants i joves, cultivant els
valors humans tan mancats en la nostra
societat, ha de ser la premissa. Si l'entitat
té vida pròpia, benvinguts els nous i re
formats espais. El poble està al nostre
costat, les seves aportacions ho confir
men. Siguem creatius i oberts.
Donant vida pròpia i interior al Centre
Parroquial, hi hauran els relleus per ha
ver-hi els canvis generacionals, per ser
una entitat que va néixer el 25 de juliol
del 1914 i camina vers el 2000.

Visca la cultura!

Pep Alsina

Reemprendre
la tasca

del Centre Parroquial suposarà la conso
lidació de la seva programació cultural.
El cinema continuarà sent un dels eixos
bàsics, amb dues sessions d'estils com
pletament diferents: un allunyat dels cir
cuits comercials (cinema alternatiu i de
culte) i l'altre de seguiment de les estre
nes més taquilleres.

Memorial Molist. El Centre manté la seva
aposta també pel teatre. De fet, el passat
3 d'octubre va estrenar el primer cicle de
representacions dedicades a recordar la
figura de Domingo Molist, fundador del
grup de teatre argentoní Tramoies i du
rant uns quinze anys president del Cen
tre Parroquial. S'han programat cinc re
presentacions, entre elles: Els Pastorets,
un muntatge infantil i Terra baixa d'Àn

gel Guimerà.
A més d'aquest homenatge, el Centre
Parroquial ha reforçat l'àrea teatral amb
la creació d'uns tallers destinats a la for
mació dels joves en aquesta faceta artís
tica, tot aprofitant el remodelat espai de
la sala.

Temporada de clàssica. El Trio Hoboken
(dues flautes i un violoncel) va ser la for
mació encarregada d'estrenar la tempo
rada musical 98-99, una nova iniciativa
que van posaren marxa el passat 15 d'oc
tubre els responsables del Centre i que se
suma així a l'oferta teatral i cinematogrà
fica de l'entitat. La música clàssica és la
protagonista d'una temporada que s'allar
garà fins al mes de maig.

tl Centre Parroquial va inaugurar el pas

sat 17 setembre la remodelació de la seva
sala d'espectacles que ha consistit, a grans
trets, en la modernització del pati de bu
taques i en la instal·lació d'aire condi
cionat. Els treballs de reforma també han
passat per l'enrajolament del terra, el pin
tat del sostre, la col·locació de cortinat-
ges nous i la ignifugació de l'estora del
local, a més del canvi del so: abans Dolbi,
i ara Digital. En total el Centre ha invertit
uns 8 milions de pessetes en unes obres
d'acondiciament que van començar a
mitjans del mes d'agost.
En l'acte d'estrena de la sala es va pro
jectar la darrera producció del director
català Josep Maria Forns titulada Sub-
judice i protagonitzada per Sílvia Munt i
Jordi Dauder. Van assistir-hi un centenar
de persones, entre elles l'alcalde Joaquim
Casabella, els regidors Francesc Espadero

(Ensenyament i Promoció Econòmica) i
Felip Castells (Joventut, Esports i Festes),
i diferents presidents i membres d'enti
tats de la vila. El 27 de setembre es va fer
una jornada de portes obertes per mos
trar el nou aspecte de la sala a la resta de
la població que ho desitgés.

210 seients d'alta qualitat. La renovació
dels seients, més alts i més còmodes, i la
redistribució de l'espai, més gran entre
fila i fila, ha obligat a reduir l'aforament.
Fins ara hi havia una capacitat per a 238
espectadors asseguts, que ha passat a ser
de 210. La remodelació, en qualsevol cas,
ha deixat molt i molt satisfets als res
ponsables del Centre Parroquial que han
agraït els ajuts econòmics populars i han
destacat l'èxit de la posada en marxa d'un
sistema pel qual els argentonins han par
ticipat activament en el finançament del
projecte. Segons aquest sistema els vila
tans deixen 25.000 pessetes al Centre que
es retornaran en tres anys, amb la com
pensació extra d'un val gratuït de 5.000
pessetes en entrades per les activitats de
l'entitat argentonina.
Tota aquesta reforma de l'espai escènic

El Centre "estrena"
sala d'espectacles
L'espai escènic de l'entitat argentonina
compta amb nou pati de butaques i aire
condicionat^ entre altres millores
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Dos espeleòlegs argentonins, Manel Ca-

sabella i Núria Martínez, van formar part
del grup d'excursionistes de Granollers i
Mataró que, a principis d'octubre, va
aconseguir per primera vegada baixar
1.122 metres de fondària sota terra. La fita
es va realitzar a la cavitat de Gouffre
Berger, al massís de Vercors, a 60 quilò

metres de Grenoble (França).
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Li passat dia 9 d'agost, a les instal·lacions

del Casino d'Argentona i amb motiu de
la Festa Major se celebrà la final del setè
torneig Open Vila d'Argentona, amb una
bona representació argentonina. Els se

mifinalistes van ser Josep Fajas i Arturo
Cortada. El sotscampió, Juandi Vilaseca,
guanyador en altres edicions d'aquest
campionat, va perdre aquesta vegada

davant el també argentoní Francesc
Teixidó, per dos sets a zero.

nombre de socis es troba al voltant dels
170, quan en finalitzar la passada cam

panya n'eren una seixantena.

Les noves incorporacions. Per afrontar
una temporada que sens dubte serà molt
més dura que l'any passat, el F.C. Argen
tona ha dut a terme algunes incorpora
cions per tal de reforçar el primer equip:
Correas, jugador que ja havia sortit de
l'Argentona, Ito i Pocho. Un dels juga
dors de la temporada passada, Jordi Pi,

ha deixat el futbol.

tl Futbol Club Argentona ha tornat en

guany a la segona regional, després de

deu anys de no ser-hi present.
L'onze argentoní ha tingut un comença
ment de temporada fulgurant i promete
dor, que li va permetre sumar els sis punts
en els dos primers encontres. El Cabrils,
en la primera jornada, i el Pineda de Mar,
en la segona, van ser les víctimes d'un
conjunt que va demostrar que no ha per
dut la inspiració que el va coronar cam
pió la temporada passada. A més, les dues
victòries van tenir un regust èpic: en el
primer cas, perquè es va assolir a camp
contrari i contra un rival acabat de bai
xar de la primera regional; i en el segon,
perquè els de Moliné van disputar més
de la meitat del partit amb dos jugadors
menys, per les expulsions de Pepe i
Pocho. Amb aquests punts l'Argentona se
situava colíder de la categoria, al costat
del Santvicentí i del PSV Independent.

Derrota davant de 170 socis. Precisament
va ser el Santvicentí l'equip que, en la
tercera jornada, va posar el punt i final a
la històrica ratxa de l'Argentona. Els

quadribarrats feia més d'un any que no
perdien un sol partit de lliga, i, de fet, si
el resultat final dels encontres sempre fos
just, encara s'hagués pogut allargar algu
na jornada més aquesta esplèndida tra
jectòria. I és que els de Moliné no es van
merèixer perdre el partit, que va acabar
amb el resultat de 0-1 i que catapultava
el Santvicentí al liderat en solitari de la

categoria.
Tot això passava en el camp municipal

de l'Argentona, que enguany està enre
gistrant un molt bon ambient. Els vilatans
estan donant força suport a l'equip i el

Debut prometedor
El F.C. Argentona comença amb bon peu
el camí per l'estrenada segona regional
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L'argentonina Mònica Ventura, amb una

instantània que reflecteix un moment de
la xeringada de la Festa de l'Aigua cele
brada el passat mes d'agost al camp de
bàsquet del Centre Parroquial, ha estat la
guanyadora del Concurs de Fotografia
organitzat pel Centre. En segon lloc ha
quedat el mataroní Enric Alasà amb un
retrat de la primera fila de la cobla que
va oferir un concert a la darrera festa de
la sardana. El tercer guardó ha estat per
Giorgio, un italià que viu a Dosrius amb
una original fotografia en relleu de la fes
ta de l'escuma.

Concurs de
Fotografia
del Centre

LI passat 4 d'octubre es va tancar la
mostra fotogràfica que ha servit per com
memorar els cent anys d'història de la
coral argentonina Llaç d'Amistat. Molts
argentonins es van acostar a la Casa de
Cultura per veure l'exposició d'instan
tànies que han fet els fotògrafs Pep Padrós,
Alfons Güell, i diversos membres de la
Coral.

L'urant la passada Festa Major es van

fer les presentacions oficials de dues obres
més que parlen d'Argentona. La primera
Argentona i els argentonins. Conceptes
bàsics de l'escola de saber viure bé d'Es
teve Albert i Corp, recull textos d'aquest
dosriuenc, gran coneixedor de la vila que
n'explica les seves excel·lències. El segon
treball, 75 anys de futbol. F.C. Argentona
(1923-1998) de Xavier Lorente i Xavier
Amat, repassa fil per randa la història de
l'entitat esportiva més antiga de la vila,
amb fotografies, anècdotes i testimonis
dels seus protagonistes amb motiu del seu

setanta-cinquè aniversari.

Presenten dos
nous llibres
sobre Argentona

Exposició del Llaçdiverses entitats andaluses del poble i de
la comarca, a més de la filla de l'escrip
tor homenatjat, Maria Àngeles Infante. A

banda de tot això, durant tres dies, del
25 al 27 de setembre, el veïnat del Cros
va comptar amb tot un seguit d'activitats
d'allò més diverses com ara un campio
nat de dominó, una xeringada o una obra
de teatre. Evidentment, no hi van faltar
els balls populars, els concursos de pae
lles i pastissos, i fins i tot una exhibició
castellera a càrrec dels Capgrossos de

Mataró.

El Cros inaugura la
plaça Blas Infante
Li barri de Sant Miquel del Cros va tan
car el passat 27 de setembre un cap de
setmana ple d'activitats que van servir per
celebrar un any més la festa del veïnat.
L'acte central de les festes va consistir en
la inauguració d'una plaça i un monòlit
dedicats al polític i escriptor andalús Blas
Infante (gran defensor de la identitat an
dalusa, afusellat a la Guerra Civil), amb
la presència de les autoritats locals, re
presentants de la Junta d'Andalusia i de

U n total de 125 argentonins, de més de

75 anys, van ser homenatjats en el marc
de la quaranta-novena edició de la Festa
de la Vellesa. Als actes també hi van ser
presents, com és tradicional, els familiars
dels homenatjats, arribant a ser gairebé
250 les persones que van prendre part en
aquesta celebració. Entre d'altres actes es
va dur a terme el padrinatge d'honor dels
esposos Francisco Molist i Isabel Garcia,
així com també dels avis més grans d'Ar
gentona: Joaquim Vergés de 101 anys, i
de Rosa Estrada, de 92.

49è Homenatge
a la Vellesa
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l'alcalde en funcions, Jordi Pinart, el regidor d'Ensenyament,
Francesc Espadero, i la tècnica de Cultura de la Diputació

de Barcelona, entre d'altres.

I rop d'un miler de persones van passar del 2 al 4 d'octu
bre per la primera fira d'Agents Educatius d'Argentona, que
es va ubicar a la plaça Nova. Des de l'ajuntament s'ha valo
rat molt positivament aquesta experiència ja que ha servit
per donar a conèixer l'oferta lúdica i educativa de la vila i
perquè diferents associacions de la vila entressin en contac
te, fet que portarà a la creació del futur Consell Educatiu
d'Argentona. De tota manera, no sempre plou a gust de tot
hom. Un clar exemple en són les associacions participants
que no s'han mostrat prou satisfetes amb el públic que hi va
passar. Aquest factor l'han atribuït a la inexperiència de la
primera vegada i la poca publicitat que es va fer de la Fira.
L'acte d'inauguració oficial va comptar amb la presència de

Primera fira d'Agents Educatius

25l'emissora argentonina durant l'any 97 i
98, i els últims mesos ha treballat com a
redactor al Departament d'Esports de

Catalunya Ràdio.
El passat 12 d'octubre va començar la
nova programació de l'emissora amb dos
magazines {Tres quarts de quinze i Tocant
fusta) com a principals novetats. Les
transmissions esportives seran també
novetats aquesta temporada.

Celebració de comiat de David Carmona
com a director de la ràdio.

sintonia. Tot per anunciar-los que la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
havia triat el 92.5 per a donar espai al
nou canal Catalunya Cultura i que en poc
temps havien de deixar lliure aquest espai
de les ones hertzianes. Aquest mitjà
cobrirà el lloc deixat a la Corporació per
la marxa de RAC 105 al sector privat.

Segon canvi de dial. Aquesta és la segona
vegada que Ràdio Argentona ha de
traslladar el seu punt d'emissió. A finals
de la dècada dels 80, l'emissora ja va
haver de fer les maletes deixant el seu
dial fundacional, l'històric 102.9 de la

F.M.

Xavier Lorente, nou director. Aquest mes
d'octubre, Ràdio Argentona també ha
viscut un altre canvi: el de director. El nou
responsable és el periodista Xavier
Lorente, que substitueix David Carmona
que ha deixat el càrrec per raons
professionals després de quatre anys.
Lorente havia estat cap d'informatius de

L'emissora local canvia el dial
forçada per la CCRTV
que assumirà el 92.5 per al nou
canal Catalunya Cultura

u
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Ràdio Argentona,
93.2

I ots els oients de Ràdio Argentona

hauran de moure un pèl la rodeta del seu
transistor per poder sintonitzar l'emissora
local. Acostumats els últims anys al 92.5
F.M. a partir del 9 de novembre hauran
de buscar la programació de la ràdio
argentonina al 93.2. Els primers sorpresos
del canvi de dial han estat els responsa
bles d'aquest mitjà de comunicació de la
vila quan des de la Direcció General de
Radiodifusió de la Generalitat de
Catalunya se'ls va convocar per l'octubre
a una reunió amb tres ràdios municipals
(L'Hospitalet, Cerdanyola del Vallès i Sant
Boi del Llobregat) amb el mateix punt de
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màscares,

maquillatge,

(improvisació,

• Tallers

limfàtic.)
drenatge

quiromassatge,

(shiatsu,

• Massatges

• Lloguer de sales
• Balls de Saló
• Tai-Chi

• Ioga

• Gym-Aeròbic

• Dansa Espanyola

• Contemporani

• Jazz

• Clàssic
(3 a 5 anys)
• Iniciació a la Dansa

Activitats:

MATARÓ, Cirera: pis de 2 habitacions, calefacció.
Tot reformat, alumini. Ref. 424

ARGENTONA, a ple centre: torre a 4 vents en una
planta de 90 m, 3 habitacions, 1 bany, menjador
saló, cuina reformada i sòtan de 90 m. Jardí.
26.500.000,-Ref. 419

ARGENTONA, casc urbà: fantàstica torre de 264
m edificats en parcel·la de 720 m, 4 habitacions,
gran saló menjador, cuina office de 20 m, garatge
per a 5 cotxes. Nova a estrenar. Preu d'ocasió
43.500.000.-Ref. 415

STA. ELENA D'AGELL: magnífica torre de 200 m,
solar de 2100 m, 5 habitacions, gran saló menjador,
cuina, bany, 1 lavabo, garatge per a 2 cotxes, tot
enjardinat, precioses vistes. 59.000.000,- Ref. 412

ARGENTONA, centre: fantàstic pis fent cantonada,
105 m, 4 habitacions, saló menjador, 1 bany, cuina
de roure, calefacció, vistes panoràmiques, tot
exterior. No s'ho perdi! 15.000.000,- Ref. 411

DOSRIUS: esplèndida torre de 6 anys en parcel·la
de 1000 m2, 4 habitacions, gran saló menjador,
cuina office, bany i lavabo, garatge per a 3 cotxes,
gran porxo, zona enjardinada i piscina, barbacoa.
27.000.000,- Ref. 402

DOSRIUS, centre: casa adossada. 4 habitacions,
gran saló menjador, cuina office de roure, bany i
lavabo, terrasses, jardí, garatge per a 4 cotxes.
Urgeix. 25.500.000,- Ref. 401

ARGENTONA, costat Ajuntament: magnífic pis de
170 m, gran saló menjador, llar de foc, 4 habitacions,
bany i lavabo, cuina office, calefacció, terrassa. Tot
en una planta (possibilitat plaça d'aparcament).
Ref. 396

ARGENTONA, Centre: pis reformat, 2 habitacions
(abans 3), menjador-sala amb bones vistes,
calefacció. Millor que nou! 11.000.000,- ptes. Ref.
391

ARGENTONA, zona plaça Montserrat: torre molt
moderna de 200 m edificats. 4 habitacions (1 suite,
2 dobles amb estudi), gran cuina office reformada,
2 banys i lavabo, molt de sol, gran jardí. Ref. 384

ARGENTONA, nova promoció: pisos de 80 m, 3
habitacions (2 dobles), saló menjador, 1 bany, cuina
equipada, tancaments d'alumini amb vidre de
camera, terres de gres, calefacció, ascensor, balcó
d'obra vista de 6m des de 14.400.000,- ptes. amb
traster i pàrking inclòs. N'hi ha amb terrassa de
100 m. (últims pisos). Ref. 347

ARGENTONA, Centre: Dúplex nou a estrenar de
140 m amb acabats de gran qualitat, 4 habitacions,
2 banys, gran saló menjador, estudi de 29 m,
terrassa de 40 m amb vistes panoràmiques.
24.700.000,- ptes. (plaça de pàrking opcional).
Ref. 376

( Els nostres clients ens demanen habitatges a la zona d'Argentona.
Si vol vendre el seu pis, torre o casa vingui a Gil Parés.

Miquel Bïoda, 68
08302 MATARÓ

Gron, 56^ ^\
08 310 ARGENTONA^



UNEA REGULAR

600 HOTELS a Espanya...
Només 7.200 ptes.

nit en habitació doble
(IVA no inclòs)

RENFE
Recordi que pot pagar el seu viatge

en 3 mesos sense interessos.

IBERiAÏ

EUROPA

BUDAPEST - PRAGA
3 nits a Budapest i 4 a Praga92.950

VIENA - PRAGA
3nits a Viena i 4 a Praga95.900

PARÍS
4dies des de44.900

ROMA
4 dies des de39.900

AMSTERDAM
4 dies des de54.900

LISBOA
4 dies des de44.900

Els preus inclouen: bitllet d'avió anada i tomada, estada
hotel i assegurança de viatge.

LLARGUES DISTANCIES
REPÚBLICA DOMINICANA
9 dies. Hotel luxe. M/P des de130.300

CUBA
9 dies. Hotel turista superior des de     118.700

CIRCUIT IEMEN
9dies. Hotel 3*164.700

ÍNDIA I NEPAL
15 dies-luxe272.400

TAILÀNDIA
10dies circuit amb guia129.900

SRI LANKA I MALDIVES
10 dies circuit + estada Maldives    219.000

Els preus inclouen: bitllet d'avió anada i tomada, estada
a l'hotel escollit, trasllats aeroport-hotel-aeroport i
assegurança de viatge.

ILLES CANARIAS

TENERIFE61.400

LANZAROTE77.400

GRAN CANÀRIA61.400

ILLES BALEARS

MALLORCA40.900

MENORCA55.300

EIVISSA50.900

Els preus inclouen: bitllet d'avió anada i tornada, estada
7 nits hotel 3* M/P, trasllats aeroport-hotel-aeroport i
assegurança de viatge.

Preu per persona el cap de setmana

(de divendres a diumenge)

5.500

7.450

7.450

8.950

8.950

7.450

ANDORRA
Hotel Pere d'Urg

DELTEBRE
Delta Hotel

OROPESADEMAR
Hotel Jardín

ALTAFULLA
Hotel San Martín

LLORET DE MAR
Hotel Xaine Park

L'ESTARTIT
Hotel Univers

OFERTES CAP DE SETMANA

C/ Joan XXIII, 2 - 08310 Argentona - BARCELONA (Spain) - Tel. 93 756 16 00 - Fax 93 756 16 08



L'Acadèmia d'Argentona
C/ Carreras Candi, 22 • Tel. 93 756 00 54 i 93 756 11 78

L'Acadèmia us convida

a conèixer la seva

nova aula d'inrormàtica

totalment connectada a

Internet (RDSI).
Inrormeu-vos dels cursets gratuïts

d'iniciació a Internet.

Places limitades.

Vine a celetrar-no amn

nosaltres

10 anys al servei
l'ensenyament

anivers


