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al despatxa la fàbricai a la família

confia en unsrofessionals de l'asrn

a la botigaen el cotxea casa
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Perquè ningú t'espatlli
aquestes festes...



Reportatge: Els Pastorets

La 81 a edició de l'espectacle nadalenc ve marcada pel

relleu generacional d'intèrprets.

L'Àrea Bàsica de Salut d'Argentona entrarà en

funcionament, si es compleixen les previsions,
pel gener amb els serveis que actualment

es donen al dispensari.

2. I . Plataforma solidària per ajudar

Amèrica Central

Argentona es mobilitza per enviar diners als
damnificats per la tragèdia de l'huracà

Mitch.

L'ABS s'estrenarà aviat14.

Ja es coneixen els resultats de l'estudi
ambiental d'Argentona fet en els últims mesos.
Ara es traçaran les línies per millorar
la qualitat del medi ambient de la vila.

Tema central: Auditoria Mediambiental12.
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Ò. El Nou Museu del Càntir s'inaugurarà a l'estiu

L'Ajuntament ha adjudicat la redacció del projecte i
les obres d'adaptació de la Casa de Cultura a
l'empresa Calidoscopi. Pel gener començaran els
treballs i en uns sis mesos es podrà estrenar el museu.

/ • L'Institut d'Argentona, endavant

El nou institut ja disposa del projecte definitiu
per iniciar la seva construcció per l'abril.
La Generalitat ha destinat 145 milions de pessetes
per la primera fase de les obres.

I U. Entrevista: Josep Clofent, portaveu del PSC

Clofent parla del seu adéu a la política municipal en
acabar aquesta legislatura. Montse Brugal serà la nova

cap de llista dels socialistes.
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Un equip de govern actiu
A cada butlletí municipal, l'oposició aprofita per queixar-se i criticar una presumpta
mala gestió de l'equip de govern. En aquest, aprofitaré per puntualitzar que gairebé
tots els projectes que vam proposar-nos en el programa electoral estan aprovats, en
marxa o a punt de ser inaugurats.
L'Àrea Bàsica de Salut (ABS), en què l'Ajuntament només hi participa amb la dotació

dels terrenys, està plenament equipada per poder començar a treballar. L'equip de
govern està duent a terme totes les gestions amb la Generalitat per posar-lo en marxa
-en principi a començaments de l'any vinent-. Pel que fa al nou institut, els terrenys
de la MOP han quedat lliures i en condicions per fer-hi la nova construcció. El pressu
post inicial ja va quedar aprovat per CiU i l'obra ha estat adjudicada a l'empresa GISA
per un valor de 145 milions. El proper dia 9 de desembre presentarem el projecte als
representants, directors i associacions de pares. L'avantprojecte i el projecte de l'obra
del nou Museu del Càntir a la Casa de Cultura també estan aprovats i les obres han
estat adjudicades a l'empresa CALIDOSCOPI, especialitzada en museus. L'equip de
govern i aquesta empresa s'han compromès a fixar la festa de Sant Domingo del 99
com a termini màxim d'inauguració del museu. Quant a la Sala Argentona, en l'últim
ple es va modificar el pressupost per tancar amb la Cooperativa Agropecuària
d'Argentona el conveni de traspàs definitiu al municipi.
Més temes: hem remodelat la plaça del Molí i l'hem equipada amb jocs infantils;
estem treballant a la font del Mig per poder oferir a les escoles un espai en condicions
per a classes de natura i excursions d'esbarjo; hem dotat de bancs i papereres la plaça
de Blas Infante, a Sant Miquel del Cros, a més d'altres zones verdes de la vila. En sortir
aquest número haurem presentat el projecte del Mercat Municipal per a la seva apro
vació definitiva, de manera que en un termini breu de temps pugui sortir a exposició

ública i es pugui adjudicar l'obra. En el ple del mes de gener presentarem a aprova
ió per part del consistori el projecte de construcció del nou cementiri. Tots els retards
n les obres, tant les del mercat com lés del cementiri, han estat ocasionats pels recur
os i les al·legacions presentats en contra. Avui dia no hi ha cap obra que no s'ajusti al
eglament vigent. Per últim, només em cal informar-vos que el Casal de Joves també
a endavant: els pintors ja treballen a l'edifici de la Velcro, que compta amb tots els
quipaments necessaris per traslladar-hi els departaments de Joventut, Promoció Eco
òmica i Serveis Socials. Si no hi ha cap altre impediment, a CiU ens agradaria inau
urar-lo per les festes de Nadal,
parlant de Nadal, que pràcticament ja hi som, voldria felicitar-vos en nom meu i de

tot el consistori, alhora que desitjar-vos unes molt bones festes i una bona entrada

d'any. BON NADAL I BON ANY 1999.

L'alcalde, Joaquim Casabella.

Gairebé tots els projectes que vam pro

posar-nos en el programa electoral es

tan aprovats, en marxa o a punt de ser

inaugurats.

Carta de l'alcalde

Després de mesos d'especulacions, el portaveu i cap de llista del PSC, Josep Clofent,
ha anunciat que no es presenta a les pròximes eleccions municipals i que ni tan sols
formarà part de la llista del seu partit a la vila. Clofent abandona la política municipal
després de tres legislatures, nou anys i mig a l'oposició i dos i mig al govern. El socia
lista argentoní se'n va sense haver pogut fer realitat una gran il·lusió personal: ser
alcalde. El seu innegable do per la política, la seva facilitat d'expressió i capacitat de
negociació li han obert les portes del seu partit i del Parlament de Catalunya on és
diputat des del 1988. A Argentona no es pot dir el mateix. Potser perquè ningú és
profeta a casa seva, Josep Clofent no ha aconseguit els resultats que esperava. En
qualsevol cas, no és d'estranyar que tot plegat sigui només un punt i seguit, i que més
endavant torni a intentar-ho. El pes dels anys a l'Ajuntament, l'augment de respon
sabilitats al Parlament i el fort cop de l'afer Pihol han marcat ara el seu adéu. És la

primera baixa d'un cap de llista de les últimes municipals, i no serà pas l'última.

L'adéu de Clofent

El pes dels anys a l'Ajuntament, l'aug

ment de responsabilitats al Parlament i

el fort cop de l'afer Pinol han marcat el

comiat del socialista Josep Clofent.

Editorial
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que no hi ha tristesa més gran que la d'un cor
incomprès per tothom. Per alguns, la vida és un
dolor insuportable, entre el seu patiment i la seva
solitud. S'hauria de baixar del cim de l'autosufi
ciència fins a la vall dels homes sols, i entendre
la inefable nostàlgia de felicitat que, de vegades,
les persones expressem mitjançant ànsies i desitjós
insensats. Només en la tendresa es pot trobar el
darrer consol per a totes les persones que viuen
envoltades per la fredor de la nostra societat fre
da, regulada per la burocràcia. Estigues feliç cada
dia pel nou dia que co
mença, o és que et fa
por la vida?, la trobes
massa feixuga?, a la
nit potser te'n vas a
dormir amb un sos
pir de lliurament...
Que bé un dia menys!
potser tot et sembla in
sensat i inútil?, o potser mai no estàs satisfet del

tot?
La nostra vida és una comunitat difícil, el nostre
llenguatge sovint està carregat d'amenaces i vio
lència: protestar, discutir, lluitar! per a què? per
una societat més humana! nosaltres deshumanit
zem la societat renunciant al respecte mínim i a
la delicadesa de les nostres relacions. Continuem
creient en la força, els sentiments s'empobreixen,
ara més que mai ens cal la dolçor i la tendresa.
Tots busquem un somriure, una paraula amable,
necessitem amistat i comunicació. La felicitat va
i ve, i sovint no dura gaire. La resta del temps el
passem pensant-hi, i esperant-la.

Marta Garcia

El banc trencat
Durant molts anys hi ha hagut un banc de pedra
al passeig Baró de Viver, just davant la porta de
Can Baladia. Pel que he pogut constatar, era
freqüentment utilitzat per gent gran que passeja
per aquells indrets. Fa quatre dies -a finals de
novembre- ha aparegut trencat i jo mateix vaig
advertir a la Policia Local i molt diligentment ja
l'han retirat. Seria malpensar creure que feia nosa.
Només cal esperar que el reposin ben aviat, atesa
la funció que venia complint i és que -a més- és
potser l'únic que quedava.

Pere Albós i Tormo

Continuo creient en l'home, com continuo cre
ient en la naturalesa, continuo creient que en el
desert més àrid pot obrir-se una flor. Tu saps que
hi ha persones que són petites, pobres d'esperit,
que estan soles, dèbils, i vulnerables. Saps? hi ha
llàgrimes que mai ningú no podrà eixugar. Saps

La felicitat

Mentides, no!

Davant les declaracions, referents a la meva per
sona, fetes pel senyor Clofent tant a Ràdio
Argentona com, a través d'una entrevista clara
ment preparada, al diari El Punt del dia 01 de
novembre de 1998, vull manifestar el meu total
rebuig a les mentides i a la manipulació encami
nada, sense cap fortuna, a fer mal, a insultar, a
desqualificar, a difamar, a actuar sota el lema tan
utilitzat per ell del "tot s'hi val", amb la clara fi
nalitat de justificar el que va ser una conducta
totalment autoritària i antidemocràtica per la seva
part. Ja n'hi ha prou de mentides! Ja n'hi ha prou
de manipulacions! Penso que, el pitjor i més
menyspreable defecte que pot tenir una persona
és mentir. I el Sr. Clofent, amb les seves declara
cions, ha demostrat ser un mestre en aquesta qües

tió.
Jo, per la meva banda, remeto a tots els lectors a
la carta que vaig escriure al Cap de Creus núme
ro 35 del mes de juny de 1998 sota el títol "Dret
a rèplica", que fa una explicació cronològica de
tots els fets que van provocar la meva sortida de
l'Ajuntament i del partit. Aquella va ser l'única i
autèntica realitat. El que va succeir és el que ex
plico en aquell escrit; tot el demés són difamants
declaracions, recolzades en la mentida, amb la
finalitat d'autojustificar-se, i fetes amb fosques

intencions.
Pel que a mi fa referència, dono aquest assumpte
per tancat i no penso replicar de nou, malgrat que
pugui tornar-a haver manifestacions, referents a
mi, tan falses i ofensives com les que es van fer a
Ràdio Argentona i al diari El Punt.
Deixeu-me, per finalitzar, que recordi una de les
frases que vaig escriure en la meva carta de re
núncia com a regidor, deia "afortunadament, al
Poble, tothom sap qui és en Pep Clofent i qui és
en Mateu Pinol, i això em reconforta". I, en aques
ta idea, em ratifico.

Mateu Pinol i Carrió

Precisions
sobre l'Entesa

L'Entesa no és un partit, ni una coalició de par
tits, ni una olivera. És un grup de ciutadans

d'Argentona amb idees plurals, obert a tota la
població i insatisfet amb l'actual política i gestió
municipal. Vol sumar esforços i iniciatives per
definir un programa alternatiu, formar una Agru
pació d'electors i presentar-se a les properes elec
cions municipals. A l'Entesa tothom hi participa
a nivell individual i personal, independentment
de les seves idees polítiques.
Els principis que orienten el programa i l'actua
ció de l'Entesa són: iniciativa ciutadana en pri
mer pla, per sobre dels interessos aliens al poble;
gestió transparent dels interessos públics; màxima
participació ciutadana, partint dels interessos i
necessitats de la majoria de la població. Som
constructius i positius. Fem propostes per solu
cionar els problemes del poble. Volem actuar amb
eficàcia i eficiència econòmica, social i am
biental.
A l'Entesa creiem que hi ha desinterès sobre una
determinada forma de política i gestió munici
pal i sobre una determinada manera de fer opo
sició. Som una alternativa seriosa, innovadora i
engrescadora, diferent i participativa, capaç
d'il·lusionar als que s'abstenen i als que voten

sense il·lusió.
A l'Entesa anem fent camí. Hem acabat el treball
en comissions sectorials i ha arribat el moment
de donar forma definitiva i aprovar el nostre pro
grama, elegir la/el cap de llista i la llista electoral.
Tot plegat es farà pels voltants i acabarà just des
prés de les festes de Nadal.

Antoni Soy, portaveu de l'Entesa

Tinc per costum assistir a les sessions plenàries
del nostre Ajuntament sempre que m'és possible.
Ha succeït d'altres vegades, però sembla que cada
vegada va a més, que alguns regidors de l'equip
de govern perden els papers i responen a dife
rents intervencions dels grups de l'oposició amb
qualificatius de menyspreu i fins i tot amb l'insult
personal. Amb aquesta actuació, donen una imat
ge de feblesa en la seva acció de govern, i els
demano una mica de reflexió. Crec que haurien
de ser capaços de dialogar des del respecte i les
bones maneres, tenen l'obligació i la responsabi
litat de fer-ho.

Montse Brugal

Una mica
d'educació

Cartes dels lectors



L'empresa Calidoscopi ha estat elegida per dur a terme els treballs del nou Museu del Càntir que estan pressupostats en 45

milions de .pessetes. Gairebé dos anys després del seu tancament per aluminosi, el museu obrirà les portes al públic el pròxim

estiu. Calidoscopi té sis mesos a partir del gener per entregar l'equipament perfectament instal·lat al seu nou emplaçament.

botiga del museu. En definitiva, es podran
visitar les quatre plantes de l'edifici sen
se haver de pujar cap escala, ja que l'as
cens des de la planta soterrani a la supe
rior es farà per ascensor i les escales sola
ment serviran per al descens a les plantes
inferiors, excepte per a les persones
discapacitades, que podran utilitzar l'as
censor també per al circuit de descens.

Pel que fa a mesures de seguretat, es pre
veu construir una escala d'emergència per
tal de garantir dues rutes de sortida de
l'edifici en cas d'incendi, a més de de
tectors de fums i altres mesures actives
de seguretat contra incendi i robatori.
El nou Museu del Càntir serà molt més
ampli que l'anterior, atès que passarà de
250 a 800 metres quadrats, millorarà en
molt els serveis al públic (vestíbul, lava
bos, ascensor, etc.) i oferirà una concep
ció museogràfica moderna, didàctica i
molt atractiva, en què els elements
audiovisuals hi tindran una destacada pre
sència sense perdre, però, la proximitat
directa amb els objectes, càntirs de totes
les tipologies i èpoques. La visita tindrà
una primera part, situada al soterrani, que
introduirà el visitant en la importància
històrica dels càntirs com a proveïdors
d'aigua i la seva relació amb Argentona,
seguint per explicar els orígens dels càn
tirs i la seva evolució fins als nostres dies.
Ja a la planta superior, es mostrarà la gran
riquesa de variants de càntirs segons els

seus usos, funcions i procedència geogrà
fica i es podrà veure la reproducció d'un
autèntic taller de terrisser, per tal que el
públic pugui conèixer el procés de fabri
cació del càntir segons la tècnica tradici

onal.

Sis mesos per acabar els treballs. D'acord
amb les bases del concurs, l'empresa gua
nyadora té ara dos mesos per presentar
el projecte definitiu i sis mesos més per a
la realització de les obres. És a dir, que a

primers de gener del 1999 haurà de pre
sentar la proposta definitiva, que haurà
de ser aprovada- pel Patronat del Museu
del Càntir i l'Ajuntament, i es calcula que
a primers de febrer es podran iniciar les
obres, podent-se inaugurar just quan les
obres quedin enllestides, entre finals de
primavera i l'estiu de 1999.

res de seguretat vigents i també fa una
proposta expositiva més atractiva i didàc
tica, si bé el tribunal va voler introduir-hi
algunes modificacions per tal de millo

rar-la encara més.

Un museu modern i funcional. L'avant
projecte de Calidoscopi proposa situar a
la planta baixa de l'edifici la recepció, la
sala d'exposicions temporals i la botiga.
A la planta soterrani s'iniciarà la visita a
l'exposició permanent del museu, que
continuarà a la planta superior a través
d'un ascensor de capacitat per a 10 per
sones, des de la planta segona es baixarà
a la primera, que resta dedicada a exposi
cions monogràfiques sobre diferents as
pectes sectorials dels càntirs que s'aniran
renovant cada any i, finalment, es torna
rà a la planta baixa on es podrà visitar la

^i no hi ha entrebancs de darrera hora,
el proper estiu s'inaugurarà el nou Mu
seu del Càntir. El ple de novembre de
l'Ajuntament d'Argentona va adjudicar a
l'empresa Calidoscopi el concurs públic
per a la realització de la nova instal·lació
del museu a l'actual Casa de Cultura per
un import total de 45 milions de pesse
tes, dels quals 3 milions corresponen a la
redacció del projecte definitiu i els 42
restants a l'execució de les obres.
Al concurs s'hi van presentar solament
dues propostes, la guanyadora i la pre
sentada per l'empresa TR, que va ser des
cartada pel jurat qualificador després de

diverses sessions de deliberació. A criteri
del tribunal, la proposta de Calidoscopi
és molt superior a la de TR, atès que ofe
reix millors solucions a la circulació del
públic, adapta millor l'edifici a les mesu

El nou museu^
enllestit per l'estiu
Ja adjudicades, les obres d'adaptació
del Museu del Càntir a la Casa de
Cultura començaran aquest gener
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El Consell Educatiu d'Argentona ja
s'ha posat en funcionament. La fina

litat de les seves primeres reunions és
definir i consensuar amb les persones
que han de formar-ne part quins han
de ser els objectius i bases de funcio
nament d'aquest nou Consell. Es trac

ta d'un òrgan de consulta i participa
ció que ha d'afavorir la millora de la
qualitat educativa per a tots els ciuta
dans d'Argentona. Els seus objectius
principals són diversos: coordinar
l'oferta educativa del municipi, afa
vorint la interrelació dels seus agents;
consensuar els valors i finalitats edu

catives que han de guiar el conjunt
d'accions que es desenvolupen; divul
gar i fer arribar la informació dels re
cursos educatius de l'entorn a tots els
membres de la comunitat; definir els

serveis i les ofertes educatives que
necessita el municipi i els seus ciuta
dans, reforçant aquells àmbits educa
tius menys atesos; vetllar i establir els

mecanismes correctors necessaris per
què tots els ciutadans d'Argentona tin
guin accés als recursos educatius del

municipi; fomentar una actuació com
promesa pedagògicament per part
dels agents educatius del municipi;
vincular les actuacions educatives
amb el context del municipi; impul

sar accions i projectes compartits en
tre els diferents agents educatius i
desenvolupar i revisar el Pla Munici

pal d'Educació.
Qui pot participar-hi? El Consell Edu

catiu d'Argentona estarà format per
totes aquelles persones que per la seva
formació, experiència professional i

associativa, i inquietuds coneixen i
participen en la realitat educativa, i

com a membres de la comunitat

vulguin col·laborar en la proposta i
desenvolupament de les accions ne
cessàries per assolir els objectius pro

posats.
Us esperem I

Regidoria d'Ensenyament

El Consell
Educatiu
en marxa

piscina i les cases del MOPU. L'equipa
ment educatiu tindrà capacitat per a 700
alumnes, que quedaran dividits en qua
tre cursos d'ESO i tres de BUP. Per tal que
no es produeixi la massificació típica dels
centres escolars, els alumnes d'ESO i BUP
estaran en edificis diferents. El projecte
contempla la creació d'un edifici d'obra

en què el vidre hi juga un important pa
per. Segons el regidor d'Ensenyament,
Francesc Espadero, s'ha intentat crear un
institut d'aspecte modern però alhora fun

cional.

La Generalitat, l'institut; l'Ajuntament,

les infraestructures. Un altre dels aspec
tes que també està estudiant aquests dies
l'Ajuntament argentoní és el tema de les
vies de comunicació. Si bé la Generalitat
es farà càrrec del cost total de l'edifica
ció del nou institut, el consistori haurà
de sufragar les despeses de la construc
ció dels accessos al centre i de les infraes
tructures de suport (aigua, llum, gas...).
Espadero apunta que està prevista la crea
ció d'un sentit únic que connectarà els
Països Catalans i Sant Miquel del Cros.
Aquestes obres estaran pressupostades

entre 50 i 100 milions de pessetes.

tl nou Institut d'Ensenyament Secunda

ri d'Argentona podria començar a ser una
realitat a partir de la primavera del 1999.
Per aquesta data aproximadament és pre
vist l'inici de les obres de construcció de

l'equipament que tindrà un pressupost
que estarà entre els 500 i els 600 milions
de pessetes. La Generalitat de Catalunya

ha consignat per aquest nou any 145 mi
lions per aquests treballs que si tot va bé
acabarien l'any 2000, per poder estrenar
ja l'equipament el curs 2000/2001. L'ad-

ministració autonòmica ha entregat
aquest mes de desembre a l'Ajuntament
argentoní l'esperat projecte que ha ela

borat l'arquitecte Ramon M. Esquerra, i
que gestionarà l'empresa pública Gestió

d'Infraestructures SA (GISA). Aquesta
empresa començarà el mes de gener els
tràmits per tirar endavant l'equipament.

Característiques de l'equipament. Les

noves instal·lacions ocuparan 7.422 me
tres quadrats dels quals més de la meitat
es destinaran a la construcció de pistes
esportives, laboratoris, cafeteria i campus.
L'institut estarà ubicat en l'extrem est del
municipi, just al triangle del final dels
Països Catalans. Concretament, davant la

Terrenys on es construirà l'Institut

El nou institut té
projecte i diners
S^ha presentat el disseny definitiu i per
la primavera s'iniciarien les obres amb
una partida consignada de 145 milions



quitecte i un aparellador en l'anàlisi de
l'edifici. Els tècnics estan inspeccionant
detalladament de dalt a baix la Sala per
fer-ne un avantprojecte de les remo
delacions que caldrà tirar endavant per
deixar-la en perfectes condicions i veure
què és més viable: reformar-la o enderro
car-la.

El PSC, preocupat per la seguretat. El
grup municipal socialista ha demanat
amb insistència l'elaboració d'un infor
me tècnic de la Sala Argentona que ga
ranteixi la seguretat de l'actual equipa
ment. Fins i tot, sense voler ser alarmista
però volent cridar l'atenció sobre una
qüestió tan important, el regidor Josep
Arenas va fer referència en una entrevis
ta a Ràdio Argentona als fets de la tragè
dia de Banyoles. L'alcalde Joaquim Ca-
sabella va respondre que el problema
greu que era el de la instal·lació elèctri
ca s'havia solucionat, i el regidor d'ERC
i soci de govern, Jordi Pinart, va dir que
l'anàlisi de l'edifici s'estava realitzant i
que no hi ha motius per preocupar-se.

Josep Maria Esteve, va explicar que aques
ta era la fórmula més efectiva per dur a

terme la cessió de l'equipament.

Acord pràcticament total. Resolt aquest
punt, que havia estat el més important
dels que havia entorpit els contactes per
firmar el conveni, les diferències que se
paren Ajuntament i Agropecuària de

l'acord total són d'expressions concre
tes del redactat. Pel que fa a la qüestió
de l'enderrocament o no de la Sala, ha
quedat clar que si anés a terra el consis

tori estaria obligat a construir un equipa
ment públic sociocultural. També cal dir

que el govern local es continua com
prometent a cedir un nou magatzem als
pagesos de les característiques de l'an
nex a la Sala quan disposi dels terrenys
per fer-ho. Aquest local podria ser a can
Negoci o en una zona propera a la

Deixalleria.

Estudi de les remodelacions. Després de
l'última trobada entre les dues parts,
l'Ajuntament va posar a treballar un ar

L^esprés de mesos amb les negociacions

aturades, l'Ajuntament i la Cooperativa
Agropecuària van reactivar les converses
el mes d'octubre amb la voluntat de sig
nar definitivament el conveni de cessió
de la Sala Argentona al poble. El consis
tori es va decidir a donar un pas impor
tant en assumir el pagament de les plus
vàlues de tres milions de pessetes que
genera el traspàs de la Sala, una despesa
que els pagesos no podien assumir. Re
cordem que l'edifici va tornar a ser pro
pietat dels pagesos després de la dicta
dura franquista. Tenint en compte això,
segons marca la llei, la cooperativa en
cedir la Sala Argentona al consistori hau
ria d'abonar els impostos corresponents.
Tot i que la Generalitat havia acceptat que
no es paguessin les plusvàlues en la de
volució del patrimoni de les cooperati
ves agropecuàries, el govern central no
ho permet.
El consistori finalment se n'ha fet càrrec
amb l'habilitació d'una subvenció de tres
milions que va ser aprovada en el ple del
mes de novembre. El regidor d'Hisenda,

La ala^ aire >é municipal
L'Ajuntament i la Cooperativa a punt de firmar una vegada el
consistori assumeix les plusvàlues del traspàs de l'edifici
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Tant el consistori com els propietaris,
Miguel Jiménez Espejo i Miguel Jiménez
Reyes, estan ara pendents de la resolu
ció del Suprem. Els amos de l'edifici tam
bé van presentar el 15 d'octubre una de
núncia als jutjats de Mataró contra els
responsables d'Urbanisme de l'Ajunta
ment argentoní per presumptes irregula
ritats constitutives d'infracció penal co
meses al torrent de Vera. L'advocat dels
Espejo, Antoni Valls, no en va voler con

cretar res^

truir en el seu terreny i fins que no han
vist els noms reflectits en el registre de
la propietat.

Nau blava. D'altra banda, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya va de
negar el mes d'octubre a l'Ajuntament
d'Argentona la possibilitat d'enderrocar,
per ara, la nau blava del torrent de Vera.
L'acta justifica aquesta negació perquè
s'estima que l'execució portaria una ir-
reversibilitat de la situació.

Accions contra la parcel·la dividida. El

torrent de Vera continua sent en el pri
mer pla de l'actualitat. L'última notícia
és que l'Ajuntament tirarà endavant ac
cions legals contra una trentena de pro
pietaris d'una parcel·la que segons creu
el consistori va ser venuda en porcions,
una acció il·legal, un frau que ja es va
detectar el mes de febrer d'enguany.
L'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament no

ha pogut actuar contra els infractors fins
que alguns d'ells han començat a cons

Moviments al torrent de Vera
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seu expedient ha estat enviada per l'Ajun
tament als dos organismes que han de
donar el seu vist-i-plau: el Consell Co
marcal i el Departament del Joc i l'Espec
tacle de la Generalitat.

Sala veu influències. La regidora d'Ini-
ciativa-Els Verds, Concepció Sala, en sa
ber la decisió de l'alcalde de permetre la
continuïtat de Can Baladia, va parlar de
tràfic d'influències ja que el negoci ha
comès tota mena d'il·legalitats a més de
les queixes que ha provocat entre els
veïns, i en canvi no s'ha actuat en conse
qüència. Sala considera que el restaurant
hauria d'estar tancat.

Dos salons més. Can Baladia té previst
d'ampliar el seu espai de restaurant amb
la construcció de dos nous salons un cop
rebin l'autorització del consistori. Aquests
salons, que podrien entrar en funciona
ment en els pròxims mesos, estan con
templats dins un Pla Especial de Reforma
Interior. D'altra banda, el restaurant ar
gentoní va celebrar el passat novembre
les Cinquenes Jornades Gastronòmiques
dedicades a la caça, els bolets i les casta
nyes, a càrrec dels xefs Jordi Busquets i
Llorenç Claramunt.Estrena de les Cinquenes Jornades Gastronòmiques.

els veïns. Aquesta també és la raó princi
pal que dóna l'alcalde Joaquim Casabella
per justificar la retirada (el dia abans) del
decret que ordenava el tancament i el pre
cinte del negoci el 19 d'octubre. Casa
bella també va decidir-se a anul·lar l'or
dre després que els propietaris de Can
Baladia presentessin recurs contra el pre
cinte al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
El restaurant després de l'obtenció de la
llicència provisional, està a l'espera de
rebre la definitiva. La documentació del

tl negoci hostaler de Can Baladia dis

posa des de fa poques setmanes de la lli
cència provisional d'activitats després
d'un any i escaig de funcionament.
Aquest document va ser aprovat en co
missió de govern per l'Ajuntament sota
els informes tècnics favorables tant de Sa
nitat com d'Urbanisme. L'aprovació va ar
ribar després d'una sèrie d'al·legacions
dels amos del restaurant argentoní que es
van comprometre que a partir del 6 de
desembre començarien a desmuntar la
carpa que tantes queixes ha aixecat entre

Can Baladia disposa ja
de la llicència provisional
L'alcalde^ Joaquim Casabella, retira l'ordre de tancament del
negoci pel compromís dels propietaris de desmuntar la carpa



Després d'entrar a l'Ajuntament el 1987, Josep Clofent ha fet oficial el seu adéu al consistori al final d'aquesta legislatura.

Diputat al Parlament de Catalunya, membre de la direcció nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya, secretari de l'execu-

tiva de Comerç, Turisme i Consum del PSC, president del PSC al Maresme i a Argentona, regidor i portaveu municipal a la vila,

Clofent se'n va cansat, convençut de la necessitat del seu relleu. El polític argentoní no es tanca les portes a tornar més endavant.

satisfacció. Aquesta il·lusió la tenia, la
tinc, i la continuaré tenint. Però els as

pectes de cansament negatius d'aquests

anys pesen més en aquests moments que
la mateixa il·lusió. Si només m'imagino
això, aïllat de tot el que pot acabar re
presentant, no plegaria, però quan veig
el que hi ha penjant de tot això no em
veig amb cor de continuar. La bossa
d'il·lusions amb què vaig començar la
política municipal s'ha buidat força i hi

queden poques coses.

Vostè ha estat tres anys al govern i nou a
l'oposició. Com es veuen les coses des
d'un cantó i des de l'altre?
Democràticament igual. Tan necessària és
una part com l'altra. Uns tenen a partir
dels resultats electorals la responsabilitat
de govern, i els altres la responsabilitat
de control i d'impuls d'aquest govern. Des
d'una perspectiva de satisfacció personal,

és molt més eficaç fer que criticar, m'agra
da més, encara que a algú li pugui sem
blar estrany, gaudeixo més fent.

El passat mes d'abril dins el PSC d'Ar
gentona es va produir un enfrontament
entre Mateu Pinol, aleshores regidor i
membre del partit, i vostè. Aquell capí
tol ha influït en la seva decisió?
Mentiria si digués que no ha estat algu
na gota d'aquest vas que estava ple. Vol
dria matisar que va ser un enfrontament
d'ell amb mi. Jo no m'he enfrontat amb
ningú. Jo no he contestat cap dels im
properis, dels judicis de valor que se'm
feien. Han estat uns fets que perso
nalment em dolen perquè malgrat que
amb bons amics ens hem discutit afer
rissadament per temes polítics, l'amis
tat sempre ha estat per sobre. En la me
sura que a en Mateu Pinol vaig obrir-li

la casa, la família, els amics, i una part
de sentiment, no em podia esperar mai
un atac personal, desqualificador, em-
pastifador, perquè crec que és profun
dament injust. Ara, políticament parlant,
és la demostració d'un dels errors que
he comès, del que em sento totalment

responsable davant els meus companys
de partit. Us recomano però que no us
refieu mai d'aquells que no tenen límits

sorprendre del projecte. No vam ser a
temps de canviar el traçat però sí de ne
gociar les compensacions de la B-40 amb
totes les infraestructures que ha generat.
També estic especialment satisfet d'haver
millorat els mitjans de comunicació lo
cals: la ràdio i la revista Cap de Creus,
d'haver convertit la Casa de Cultura en

un espai per a les entitats, per a àrees tèc
niques d'algunes regidories... Hi ha un ba

lanç amb clarobscurs, com en tota gestió
llarga, coses que he fet i que ara faria di
ferent, per tant assumeixo allò bo i allò

dolent d'aquests anys.

Se'n va de la política municipal amb l'al

caldia com a compte pendent?
És una il·lusió ben viva perquè Argentona

té un gran potencial i una capacitat ex
traordinària el municipi, la seva gent, de

fer-ne de forma col·lectiva una comuni
tat molt pròspera. I poder treballar per
què el benestar de la teva gent sigui el
més gran possible és una extraordinària

Per què decideix plegar?
Dotze anys ja són molts, estic cansat, i
sóc partidari de la renovació dels dirigents
dins els partits. Les meves responsabili
tats a Barcelona també em demanen

temps.

Quines conclusions treu després de gai

rebé 12 anys al consistori?
Hi ha de tot. Globalment positiva. És un

extraordinari orgull tenir l'oportunitat de
rebre el suport dels teus convilatans per
què gestioni els seus interessos. Però la
meva responsabilitat en la política muni
cipal no pot durar tota la vida. He pogut
treballar en coses importants. Recordo
amb especial afecte aquell primer any de
govern amb en Suari, pel que vam poder
fer i el que vam poder evitar. Veníem de
l'alcalde Canal, que ens havia deixat un

projecte de traçat de l'A-19 que entrava
directament a Sant Jaume de Traià. Van
trucar de la Generalitat, i jo, que aquell

dia estava d'alcalde accidental, em vaig

Josep Clofent:
o renuncio
a tornar

El portaveu i regidor del PSC
deixa la política municipal
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Reaccions pel comiat de Clofent

La resta de partits polítics de la vila ha rebut de manera diferent la notícia de la

marxa de Josep Clofent al final de la legislatura, després de 12 anys. El portaveu
de CiU i primer tinent d'alcalde, Josep Maria Esteve, ha qualificat de lògica la
decisió donades les responsabilitats de Clofent al Parlament i en altres òrgans del

PSC.
Pinart, crític. El soci de govern i regidor d'ERC, Jordi Pinart, considera que el
portaveu socialista se'n va per no haver de patir la davallada que espera a la seva

formació en les pròximes eleccions. Pinart afegeix que era una renovació neces
sària després de la crisi generada per la marxa de Mateu Pinol. El regidor d'Es
querra Republicana, en resposta a les paraules de Clofent que l'acusava d'ama
gar-se per presentar-se amb la gent de l'Entesa, deia també que encara li queden
6 anys per arribar als 38 que tenia Josep Clofent quan va fer el primer intent

d'accedir a l'alcaldia d'Argentona.
El portaveu del Partit Popular, Martí Riu, afirma que el comiat de Clofent entrava
dins les possibilitats però de tota manera l'ha sorprès. La representant d'Iniciati-
va-Els Verds al consistori, Concepció Sala, s'ha mostrat d'acord en la renovació
de càrrecs dins els grups polítics. Per últim, el portaveu de l'Entesa, Antoni Soy,
ha assegurat entendre la decisió de Clofent després de tants anys a l'Ajuntament.

Montse Brugal, el relleu de Clofent.

perquè fos la número dos de la llista, pro
posta que va acceptar. En el pacte de go
vern que es va produir entre esquerres i
independents, Brugal va assumir les regi-
dories d'Ensenyament i Serveis fins al

1992,quan va tornar a l'oposició. L'any
1993,un nou pacte entre CiU i el PSC va

portar-la altre cop al govern i es va res
ponsabilitzar de les carteres de Mitjans
de Comunicació i Ensenyament fins al fi

nal del mandat.
La nova cap de llista dels socialistes veu
factible assolir l'alcaldia i afegeix que li
faria molta il·lusió ser la primera alcal

dessa d'Argentona.

tl passat 14 de novembre el Partit dels

Socialistes de Catalunya a Argentona va
fer oficial la proclamació de Montse
Brugal i Pihol com a candidata de la for
mació en els pròxims comicis municipals
del juny del 99. Dies després de l'anunci
de Josep Clofent de deixar la política lo
cal, Brugal va ser l'únic membre del PSC
que va presentar la seva candidatura per
substituir-lo. Posteriorment, l'assemblea
de militants i simpatitzants socialistes va
ratificar-la com a cap de llista.
Primera regidora d'Argentona. Brugal,

que va ser la primera dona que va entrar
com a regidora a l'Ajuntament d'Argen
tona, torna a l'arena política després de

quatre anys fora del consistori. La prime
ra secretària del PSC argentoní ja va for
mar part del primer govern local demo
cràtic, des del 1979 fins al 1983, en què
amb Jordi Suari d'alcalde va ocupar la

regidoria d'Ensenyament. L'any 87 va
passar a encapçalar la candidatura dels
socialistes. A mitja legislatura, Montse
Brugal va cedir el relleu a qui ha estat
líder del PSC els darrers onze anys, Josep
Clofent. El 1991, Clofent cridaria Brugal

o
c

Brugal^ alcaldablc
Montse Brugal^ primera secretària
del PSC, torna a ser cap de llista
de la formació a les municipals

en les seves ambicions, no us en refieu

mai.

En aquests anys ha tingut forces discus
sions pujades de to, molt dures als plens,
especialment amb el regidor i soci de

govern Jordi Pinart.
Mal educades i desagradables, de dures
res. En el debat polític s'ha de tenir certa
categoria de caràcter personal per man
tenir-lo en extrems de duresa. Tanta al·lu
sió personal, tanta animadversió, tanta
desqualificació. Jo ho he explicat sovint,
jo no sóc el superman, jo sóc dur però no
sóc de pedra, i quan em piquen, em fan

mal. Després de molts anys m'emporto
molts blaus. Això no és un debat, això és
joc brut. En Pinart se n'hauria pogut estar
d'aquest nivell d'agressivitat perquè el
temps col·loca tothom al seu lloc. Jo me'n

vaig, i altres no entenc perquè s'amaguen.
El super-regidor, l'home més poderós del
municipi, que hauria d'esperar que els
ciutadans li paguessin amb moltíssims

vots la seva brillant gestió, opta per ama
gar-se. No ho entenc.

La seva successora com a cap de llista és
la Montserrat Brugal, primera secretària
del PSC a Argentona. Vostè ha dit que és
partidari de la renovació, però l'elecció
de Brugal no és tornar sobre les seves

passes?
A vegades, la gent es fa bo el fet d'haver-
hi estat. La gran virtut de la Montse pre
cisament és haver-hi estat, perquè la gent

valora la seva gestió com a positiva. La
renovació no es fa en la desaparició sinó

en l'alternança. Jo no renuncio a tornar
un dia a l'ajuntament. Ara no sé dir quan
però no ho descarto. La Montse amb la

gran experiència que té, serà una ex
cel·lent candidata que donarà molt de
joc i que se'n sentirà a parlar molt.

Vostè ara se centrarà en la seva carrera
política a Barcelona i a Madrid. Com ho

veu?
De cara a les autonòmiques sembla que
la cosa pinta bé, que Pasqual Maragall
hagi acceptat encapçalar la candidatura
obre les portes de l'esperança a un canvi
necessari en la política catalana. A
Madrid, Josep Borrell crec que és un gran
candidat, malgrat que molts s'han esfor
çat a fer-lo veure com un anticatalà, cosa

que no és certa. Tant en un cantó com en
un altre, jo assumiré el paper que em di
gui el partit. Ara bé, la meva vida perso
nal, en principi, no passa per Madrid, però

faré el que em demanin.



FONT: Ajuntament d'Argentona, Consorci tractament de Residus del Maresme, CATOR,
Junta de Residus i elaboració pròpia, 1997.

TRACTAMENT  VALORACIÓ
O DEPOSICIÓ I RECICLATGE

10.042 t18.135 t

TOTAL RESIDUS
31.043,6 t

13PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS -1997utilització de recursos, tant per l'aigua i
energia que consumeixen, com pels re
sidus que generen, tot i la progressiva es
tabilització de la producció d'aquests
darrers.
En relació a l'aigua, cada habitant d'Ar
gentona consumeix cada dia el 70 per
cent més d'aigua per a ús domèstic que
un habitant de Mataró. Tot plegat desem
boca en una sobreexplotació de l'aqüífer
de la riera d'Argentona, deguda també a
les extraccions per a l'ús agrícola i indus

trial. Continuant així, es preveu que en
un termini d'uns 10 anys el subministra
ment de l'aigua del Ter ja no cobrirà la
demanda d'aigua de la xarxa del munici
pi. En aquest sentit, també cal destacar
una contaminació de les aigües subterrà
nies causada per una elevada presència
de nitrats, fet preocupant perquè algunes

urbanitzacions del municipi s'abasten di
rectament d'aquestes aigües de deficient

qualitat.
Pel que fa a la producció de residus sò
lids urbans, Argentona l'any 97 va produir
1 '32 quilos, valor lleugerament superior
a la mitjana catalana. Del total de resi
dus domèstics generats, el 96% es pro
cessen per incineració i només el 4%
passa per la recollida selectiva i el triat
ge. Es dedueix, doncs, que no existeixen

na del nucli urbà. També suposen un ele
vat consum de sòl que esgota de manera
accelerada el sòl urbanitzable del muni
cipi. D'altra banda, la baixa densitat d'ha
bitants d'aquestes zones fa difícil la im
plantació del comerç i genera un incre
ment de soroll i combustible per a la
major mobilitat dels habitants.
En relació al soroll del municipi, l'estudi
dels nivells acústics al nucli urbà posa de

Es destaca també la necessitat de resol
dre els importants conflictes de manca de
disciplina urbanística per activitats indus
trials i residencials al torrent de Vera, així
com la necessitat d'eliminar activitats
com l'abocament de residus sòlids de ter
res, les pedreres o les construccions en
els pendents muntanyosos.

Discontinuïtat urbana, soroll i mobilitat
privada. En l'àmbit urbà

es diagnostica una manca
de cohesió urbana i l'exis
tència d'una discontinuï
tat entre les diferents tipo
logies de creixement urbà.

Cal destacar els creixe
ments residencials desvin
culats de la vila com Les

Ginesteres, Can Raimí,
Can Cabot, Madà, o Sant
Miquel del Cros. Alguns
creixements s'efectuen
sense adequar-se a la mor
fologia del territori, i afec
ten negativament la faça

I erritori amenaçat, natura valuosa. El

conjunt de rieres del municipi, el seu re
lleu accidentat i generós, les planes agrí
coles i una biodiversitat rica i singular,
són alguns dels elements que articulen i
valoritzen aquest territori, i haurien de ser

la base per al seu planejament. En aquest
sentit s'ha destacat especialment la gran
importància que juguen els sòls agríco
les del terme, pel seu valor intrínsec i com
a elements de preservació de la biodi
versitat i el paisatge, i com a separadors
dels creixements urbans. En relació a la
riera, s'ha valorat també com a element
natural estructurador del conjunt dels
municipis establerts al llarg del seu eix,
entre els quals se subratlla la necessitat
d'aprofundir la coordinació entre ells i
consolidar aquesta unitat funcional. L'ac
tual procés de revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana ha incorporat objec
tius i criteris ambientals que recullen els
elements citats, però del que es reclama
una major definició del tractament dels
espais naturals i la consideració de cor

redors ecològics.

L^Ajuntament fa públics els resultats de la diagnosi^ primera
gran fase de l'auditoria mediambiental de la vila argentonina
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de combustibles, sobretot en el transport.
Així, s'ha detectat un increment constant
de concentracions d'òxids de nitrogen i
d'ozó troposfèric, l'únic contaminant que
puntualment supera algun dels nivells de
la normativa vigent. Pel que fa a les emis
sions de les indústries, el fet que els prin
cipals focus es trobin força allunyats del
nucli de població fa que no es detecti cap
problemàtica especial.
En relació a les activitats, es destaca l'ele
vat nombre d'activitats sense llicència de
funcionament, fet especialment acusat a
la zona del polígon industrial del Cros.
També caldria una millora en la gestió
dels expedients i els controls de les acti
vitats classificades. En qualsevol cas, el
perfil del teixit industrial del municipi,
amb un sector tèxtil majoritari, contri
bueix a què la incidència ambiental de
les activitats industrials sigui baixa.

ni les infraestructures necessàries, ni una
suficient sensibilització ciutadana que

permeti assolir els percentatges de reci
clatge i reutilització exigits per les nor

matives vigents.
El consum energètic ha viscut un impor
tant augment dels consums energètics
sobretot en la indústria i el transport. Hi
ha però una forta dependència de fonts
energètiques externes i una baixa utilit
zació de fonts d'energia renovables, com
la tèrmica o fotovoltaica. Cal citar també
el deficient control de la despesa energè
tica de les instal·lacions municipals i de

l'enllumenat públic.

Atmosfera i activitats. En general, Argen
tona gaudeix d'una bona qualitat d'am

bient atmosfèric, malgrat que any rere any
les emissions de contaminants es van in
crementant per l'augment del consum

manifest que el 53% dels punts estudiats
presenten nivells superiors al límit màxim
recomanat per la Organització Mundial

de la Salut.
Pel que fa a la mobilitat destaquen les
baixes intensitats mitjanes diàries en el
nucli urbà i a Sant Miquel del Cros, tot i
que el carrer Gran i l'avinguda Puig i
Cadafalch presenten intensitats de trànsit
clarament superiors a la resta de carrers.
Pel que fa a l'exterior, hi ha bona comu
nicació amb Mataró per transport públic,
però no tan bona amb Òrrius, Dosrius,

Canyamars i Vilassar. També es pot par
lar d'una difícil accessibilitat al centre per
als habitants de les urbanitzacions peri
fèriques, i de Sant Miquel del Cros.

Recursos i consum insostenible. Els ar-
gentonins presenten unes pautes de con

sum basades en una important i creixent

El municipi d'Argentona ha estat sotmès a una anàlisi pro

funda del seu "estat ambiental". Un equip de tècnics

interdisciplinar, sota la direcció del Servei de Medi Ambient

de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Argentona i

amb la col·laboració de Minuartia, han estudiat fil per ran

da un ampli ventall d'aspectes de la vila, fins arribar-ne a

treure un "diagnòstic". Les sessions de participació ciutada

na van acabar de polir les conclusions de la DIAGNOSI AM

BIENTAL. L'anàlisi demostra, entre d'altres aspectes, que si

bé Argentona té una bona qualitat atmosfèrica, presenta pro

blemes com l'excessiva dispersió dels seus nuclis urbans.
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partida, sobretot de cara a la posada en
funcionament de tots els serveis.

Inici amb els serveis actuals. El fet que
s'inauguri l'ABS per la festa major de Sant
Julià significa fer-ho tres mesos més tard
de la data que s'havia especulat en un
primer moment, el 4 d'octubre. A més,
quan es posi en marxa el nou centre,
aquest no podrà fer-ho al 100% del seu
funcionament. Així doncs, l'Àrea Bàsica

començarà a treballar amb l'equip que
hi ha actualment al dispensari del carrer
Dr. Samsó, és a dir, amb els metges de
capçalera, els ATS, el servei de gineco
logia i el de pediatria. Pel que fa a la

resta d'equipaments d'assistència primà
ria, com ara el servei d'odontologia, sem
bla que encara trigarà temps a arribar.
Aquest retard es deu, en part, a la inau
guració (el passat 12 de desembre) del
nou Hospital de Mataró. Segons el regi
dor, Antoni Julià, la posada en marxa
d'aquest equipament ha retardat la dels
altres. La Generalitat ha destinat tots els
recursos al nou hospital, en detriment
nostre. Tanmateix, Julià va voler restar
importància a aquest fet dient que aquest
nou centre és una millora per a tot el
Maresme i nosaltres també en gaudirem.

El que de moment no tinguem aquí a
Argentona, ho tindrem a Mataró.

L'arribada del nou any comportarà tam
bé la posada en funcionament de l'Àrea

Bàsica de Salut d'Argentona. Si les previ
sions del regidor de Sanitat i Benestar
Social, Antoni Julià, es compleixen, l'ABS
podria inaugurar-se per la festa major de

Sant Julià. L'anunci d'aquesta inaugura
ció arriba després que l'Ajuntament ar-
gentoní hagi decidit finalment atorgar la
gestió de l'Àrea Bàsica de Salut al Con

sorci Sanitari del Maresme, òrgan de ca
ràcter privat que també es fa càrrec de la
gestió de l'Hospital de Mataró i l'ABS de

Llavaneres.

Dues opcions de gestió. En un primer
moment, s'havien barallat dues possibi

litats. D'una banda, cedir l'administració
al Consorci o bé fer-ho a l'Institut Català
de la Salut, que és un òrgan públic. Fi
nalment, però, el consistori s'ha decidit
pel primer perquè segons Antoni Julià
ells tenien interès que fos així. A nosal

tres el que ens interessa és que la gestió

es porti bé. En un principi, tant ens era
l'un com l'altre. Un cop entri en funcio
nament l'ABS, el Consorci Sanitari del
Maresme haurà de gestionar els cinc mi
lions de pessetes anuals que el Servei

Català de la Salut destina al centre argen-
toní. De totes maneres, el regidor de Sa
nitat està negociant un augment de la

L'Àrea Bàsica^
a punt d'estrena
La nova Àrea Bàsica de Salut
podria inaugurar-se aquest gener,
gestionada pel Consorci del Maresme

En referència a l'escrit de l'últim Cap de
Creus de vostè Xaviera Puntí. Dubto que
estigui molt informada sobre els temes

que exposa i que pugui jutjar si una per
sona estima el poble, només mirant-li la

cara. Jo he nascut a Argentona i quasi tot
hom em coneix. A vostè no la recordo.
Parlant del tema de la Sala, li aclareixo
que és un edifici que el van fer realitat
molts argentonins i entre aquests la meva
família. Quan surti l'escrit serà un pro
blema gairebé resolt per l'Ajuntament. La
font Picant té un propietari que no vol

cedir-la a canvi de res, per tant no es po
den fer més gestions. L'Institut d Argen
tona està en marxa. Informi-se'n! El Ca
sal de Joves el podrà visitaren breu temps.
Del Mercat, si té interès com sembla ser
pot examinar-ne el projecte i els diferents
treballs que s'han elaborat per tal de no
perjudicar ningú. El Museu del Càntir
també està en dansa. Pel que fa a l'Àrea

Bàsica de Salut, crec que no passeja gai
re pel poble, deu ser l'única persona que
no l'ha vist, desitjo que aviat estigui en
funcionament.
Dels boscos d'Argentona li he de dir que
no en tenim per vendre, els boscos tenen
un propietari. Els que som fills del poble
i tenim uns quants anys, sabem que el
90% de boscos eren vinyes. Actualment
es fa una auditoria mediambiental pro
moguda per l'Ajuntament. I si vostè vol
col·laborar en les comissions de segui

ment ho pot fer.
Del Casal d'Avis, entenc que vulgui aju
dar els joves amb els seus problemes, però
ja hi ha professionals que se'n cuiden.
Així mateix crec que els avis volen estar
tranquils i per tant no poden estar ubi
cats juntament amb el Casal de Joves.
Aprofito també per saludar-la cordial

ment i d i r-li que m'agradaria conèixer-
la personalment i escoltar les seves in
quietuds com a regidor i com un vilatà

més dArgentona.

Antoni Julià

Regidor de Sanitat, Medi Ambient i
Benestar Social
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L'elecció de la Montse Brugal és fruit

d'un procés democràtic i transparent, tal

i com ha de ser d'un grup amb esperit

democràtic que vol arribar al govern de

la nostra vila.

Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

Ja tenim candidata
Ja hem iniciat el procés que ens portarà a les properes eleccions municipals, en què

tots hem de treballar per aconseguir el progrés de l'Argentona que tots volem. Ho
hem fet amb l'elecció de la nostra candidata, que esperem que sigui la de tots, la
Montse Brugal. Aquesta elecció és fruit d'un procés democràtic i transparent, tal i
com ha de ser d'un grup amb esperit democràtic que vol arribar al govern de la nostra

vila.
La Montse Brugal ha estat la primera dona regidora d'Argentona, una dona que ha
invertit molt de temps a millorar l'entorn, una persona dedicada als altres i que sense
un afany de protagonisme ha treballat, treballa i, sens dubte, treballarà per la vila, per
fer una ARGENTONA millor on tothom s'hi pugui expressar, que s'hi senti còmode i a

gust, com a casa.
De la seva capacitat de feina en som testimonis, ja que ha treballat per a tots en
tasques de govern. Regidora del primer ajuntament democràtic l'any 1979, formant

part de la candidatura de la CUPA, va portar la cartera d'Ensenyament. L'any 1983 va
ser elegida regidora per la Coalició d'Esquerres. L'any 1987 també fou regidora, pel
PSC, encapçalant la llista. A la legislatura 1991-95, i dins els diferents equips de
govern, va exercir tasques de regidora d'Ensenyament, de Serveis i de Mitjans de

Comunicació.
Per aquest procés que iniciem comptem amb tots, la gent gran, les entitats, el comerç,
el jovent, els industrials, en definitiva tota la vila. És un camí amb esperit de renova

ció, de canviar la realitat actual i convertir Argentona en un orgull per a tots. Volem
deixar de ser un poble que mira els que té enrera, per ser un model per als altres. Amb
l'experiència i la capacitat de treball de la Montse i amb l'equip que formem al seu
voltant, experimentat, renovat, jove i madur, volem fer un projecte engrescador per a
tots i totes, que ens porti a l'alcaldia per així construir l'ARGENTONA que ens cal i

tots volem.
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Des de l'oposició, ens retreuen que a CiU

no hem fet res en quatre anys. Ningú no

ens pot negar que el nostre equip de go
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tructures necessàries.
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Democràtica de Catalunya (CDC)

Excés de demagògia
/\ vegades passa: un sol arbre no ens deixa veure el bosc. El problema és que a

Argentona passa massa sovint, més ben dit, constantment, sempre. Des de l'oposició,
ens retreuen que a CiU no hem fet res en quatre anys, que hem contribuït a desmotivar
políticament els convilatans, que no tenim en compte les necessitats lúdiques i d'e
quipaments d'Argentona... En definitiva, que no treballem, o que si ho fem és d'es
quenes al poble. Ara per ara, l'únic assumpte que no hem donat a conèixer pública
ment és qui encapçalarà la nostra llista a les properes municipals. Però que no hàgim

fet oficial el nomenament no vol dir que no ho tinguem decidit, ni que no estiguem
preparant el nostre programa electoral. A CiU mai no hem deixat cap gestió sense
resoldre ni cap qüestió sense respondre, sempre pensant en el millor per a la nostra

vila.
Ningú no ens pot negar que el nostre equip de govern ha dotat al poble de les
infraestructures necessàries per aconseguir major benestar entre els convilatans. S'han
recuperat places i espais verds i s'hi han instal·lat jocs infantils, s'han adaptat les
voreres segons la normativa vigent i s'han fet més transitables, s'han distribuït bancs i
papereres a les zones on feia més falta, s'està gestionant la inauguració de la nova

Àrea Bàsica de Salut, s'està a punt de començar les obres del nou Institut, a punt
d'aconseguir la cessió al municipi de la Sala Argentona, a punt d'oferir als joves el

nou casal amb equipaments com a lloc de reunió... MAI NO ES PARA.
Posicionar-se en un estat de permanent desacord amb tot és molt fàcil, però fer dema
gògia barata encara n'és més. Senyors, no sempre calen grans monuments, perquè les

coses petites que no es veuen -i que són igual d'importants-, el dia a dia, l'anar pas per

pas també compta. I molt!
Des del Comitè Executiu Local de Convergència i Unió volem aprofitar l'espai que
ens ofereix el Cap de Creus per desitjar-vos unes molt bones festes nadalenques i un

molt bon any 1999.
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Lis actes programats a Argentona per recaptar diners per als països afectats per l'hu
racà Mitch han obtingut una bona resposta ciutadana. Això és indicatiu que els argen
tonins no som indiferents a aquesta mena de calamitats o, si més no, que som solida
ris quan aquestes desgràcies es produeixen i els mitjans de comunicació se'n fan

ressò.
Per sort, desastres d'aquestes proporcions no s'esdevenen cada dia. Això no vol dir
que les penalitats quotidianes de molta gent dels països del tercer món (i també del
primer món) producte de qüestions socials més que no pas atmosfèriques no puguin
ser igualment dignes de la nostra solidaritat. És amb aquesta finalitat bàsica que han

sorgit les organitzacions no governamentals.
També existeix el Fons Català de Cooperació que permet als ajuntaments i altres ins
titucions triar projectes endegats per ONGs als quals destinar diners. Es tracta de
partides pressupostàries que s'inscriuen dins la campanya del 0'7%, la qual, com és
sabut, propugna que les institucions destinin aquest tant per cent del seu pressupost
ordinari a recolzar projectes de solidaritat amb el tercer món.
Què fa en aquest sentit l'Ajuntament d'Argentona?
El Cap de Creus precedent al que teniu a les mans, la carta de l'alcalde i un article
feien referència a les accions empreses per l'Ajuntament en el camp de la solidaritat.
El lector pot pensar, en llegir-los, que la política de l'equip de govern és modèlica en
aquest capítol. Malauradament no és així. La part del pressupost que s'hi destina amb
prou feines arriba al 0'22%, és a dir, 22 cèntims per cada cent pessetes que l'Ajunta
ment recapta. Però és que aquest tant per cent, enlloc d'augmentar per tendir a arribar

al 0'7%, en els darrers anys ha anat disminuint.
Això contrasta amb la solidaritat expressada aquests darrers dies pels argentonins.
Iniciativa presentarà, dins de les esmenes al pressupost municipal de 1999, la propos
ta d'assolir decididament el 0'7% recomanat per les ONGs. Serà un bon moment per
comprovar si la solidaritat de l'equip de govern és sincera o només serveix per omplir

pàgines del Cap de Creus.

La part del pressupost que es destina a

tasques de solidaritat amb prou feines

arriba al 0'22%, és a dir, 22 cèntims per

cada cent pessetes que l'Ajuntament

recapta.

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

Govern municipal: solidaritat o gasiveria?

/Arribades aquestes dates sempre és bo fer un resum de la situació de la vila, és bo
perquè significa: primer, és que estem fent un seguiment de l'actuació de l'equip de
govern; segon, tenim il·lusió perquè les mancances que actualment té el poble volem
que se solucionin; tercer, perquè el compromís que vam agafar amb els argentonins
ens porta a treballar contínuament sense descans.
Amb il·lusió, ambició i serietat estem demostrant al poble que som un partit amb
capacitat de gestió, de negociació i amb un talant propi d'escoltar a tothom i de
defensar per un igual els interessos de tots els sectors de la societat d'Argentona. Ens
hem apropat a la majoria d'entitats, hem defensat els seus neguits, hem treballat con
juntament amb els nuclis urbans fora del casc urbà per intentar aconseguir que siguin
ciutadans amb les mateixes condicions que qualsevol altre. (Fa vergonya que siguin
incapaços -l'equip de govern- de solucionar un problema que porta ja més de trenta
anys). Hem defensat contínuament petits detalls per tal que la qualitat de vida de tots
els argentonins sigui millor; la il·luminació dels carrers, els sots i carrers sense asfaltar,
els bancs, les papereres, la neteja viària, les zones d'esbarjo, les places... i tots els
mínims serveis que necessiten els ciutadans per viure i gaudir cada dia una mica més

del seu poble.
I ja per acabar, també dir que hem estat a l'alçada d'un equip de govern com cal,
alhora que hem portat inversions a la vila d'Argentona. Cal remarcar l'esmena presen
tada pel Partit Popular en els pressupostos de la Generalitat per adjudicar la partida
econòmica per a la construcció del nou Institut d'Ensenyança Secundària (aquest any
ja tenim el projecte i durant l'any 1999 GISA, empresa vinculada a la Generalitat que
ja ha rebut la primera partida econòmica, començarà les obres). I una altra assignació
pressupostària aconseguida també pel Partit Popular és la del Museu del Càntir (con
firmada ja la quantia i el compromís, esperem que la resta de partits que van demos
trar la seva incredulitat sàpiguen reconèixer que el Partit Popular és ferm en la seva
feina i sobretot quan es tracta d'Argentona). Convé un canvi.

Amb il·lusió, ambició i serietat estem de

mostrant al poble que som un partit amb

capacitat de gestió, de negociació i amb

un talant propi d'escoltar a tothom i de

defensar per un igual els interessos de tots

els sectors de la societat d'Argentona.

Grup Municipal del Partit Popular (PP)
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Joan
Pannon

ment de les pàtries, de les cultures i de les
llibertats de tots els pobles de la terra. Es tracta

d'un servei important per a tots aquests joves
per enfortir-los en l'autoestima dels valors de
la seva terra i de la seva cultura, molt rica en
tradicions, que els interessos de les multina
cionals no han de poder destruir. Ells han
preservat molt dignament la seva cultura au
tòctona, de segles, fins al dia d'avui! Ara el
gran capital intenta ensorrar-la per implantar
una altra cultura light deshumanitzada i

desintegradora.
Ho hem d'impedir!

al Perú

17

L'11 de Setembre. Diada Nacional de

Catalunya. Solidaritat amb el poble peruà.
Amb aquest títol vam sortir pels carrers i per
la plaça d'Armes, centre neuràlgic de la ciu
tat d'Ayaviri que, l'onze de setembre, també
celebra, durant deu dies, la festa major de

l'any.
Tots els components de la Casa San José i d'al
tres simpatitzants vam sortir desfilant com uns
ciutadans més per festejar, per segon any
consecutiu, la festivitat de la població i, a la
vegada, la Diada Nacional de Catalunya.
Lluny de la pàtria, la distància no podia ser
cap obstacle per sentir-nos lligats a la terra
en l'esclat patriòtic i per fer-nos sentir res
pecte i solidaritat amb les terres germanes de
l'altiplà del Perú que ens acullen i ens per
meten de conviure una realitat quotidiana
amb un compromís d'amistat, d'entesa i de
treball.
De 9 a 11 del matí d'aquest mateix dia, vam
iniciar una aula d'estudi, sota la meva res
ponsabilitat, per a tots els joves del centre
pre-seminari Casa San José. Un estudi d'his
tòria universal i concretament del segle XX.
Penso que era un dia prou important per en
cetar una pedagogia sobre la història dels
pobles, sobre els drets humans i el coneixe-
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Volem felicitar dues propostes ciutada

nes que s'han produït darrerament: la

marató solidària organitzada pel col·lec

tiu "De poble a poble" i l'Assemblea d'Es

tudiants Independentistes d'Argentona

que han constituït una munió d'alumnes

de l'Institut.

Secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), Josep Calvet i Mora

Hem d'estar agraïts
La secció local d'ERC vol aprofitar l'ocasió per felicitar dues propostes ciutadanes

que s'han produït darrerament a la nostra vila: ens referim, primerament, a la marató
solidària organitzada pel col·lectiu "De poble a poble" i les innombrables activitats
que s'han dut a terme amb la participació generosa de tantes persones. Felicitats i

moltes gràcies.
La segona proposta que saludem és l'Assemblea d'Estudiants Independentistes
d'Argentona que han constituït una munió d'alumnes de l'Institut.
No els fan por els reptes, se'ls posen molt alts: assolir un ensenyament alliberador,

formatiu, democràtic i català no fóra poc, companys, sinó que ho volen aconseguir

posant-se a treballar sistemàticament.
Aviat callaran aquelles veus que veuen en elles i ells uns joves xenòfobs i prepotents,
quan els vegin actuar coherents amb els valors "basats en la igualtat, la solidaritat, el
sentiment col·lectiu...", tal com es defineixen en la declaració de principis que hem

llegit.
Els animem a aprofundir en la democràcia i aconseguir "la participació de tot el col·lec
tiu d'estudiants en la tasca de proposar i decidir sobre tots els temes que (els) afecten",
sense exclusions: la divisió dels estudiants en grups ètnics (quasi tribals) és l'arma dels
antidemocràtics i, sobretot, la font on beuen alguns partits espanyols quan s'atansen
eleccions i han de fer recompte dels [seus] vots esclavitzats.
Apa, via fora, que molt està per fer.



Xerrada sobre
llicències
d'activitats
UI director general de Qualitat Medi-
ambiental de la Generalitat, Alfred Gar
cia, va conduir el passat 26 de novembre
una xerrada-col·loqui a Argentona sobre
la nova llei de medi ambient que a partir
de l'any 1999 repercutirà de manera di
recta en els tràmits d'obtenció de llicèn
cies d'activitats classificades. La llei per
metrà estalviar molts tràmits administra

tius que, fins ara, eren necessaris, com
per exemple aconseguir el vist-i-plau de
la Generalitat o del Consell Comarcal.

L'aparcament
de la plaça Nova
Ln el passat ple d'octubre l'Ajuntament
va aprovar provisionalment el Pla Espe
cial de Determinació d'Equipament Pú
blic com a primer pas per avançar en el
projecte de l'aparcament soterrani de la
plaça Nova. El consistori ha posat el pro
jecte a concurs per saber si hi ha alguna
empresa que vulgui fer-se'n càrrec. El re
gidor d'Urbanisme, Jordi Pinart, va expli
car que en principi hi ha hagut contactes
amb una empresa que podria veure via
ble la construcció d'aquest pàrquing al
centre de la vila. Es tracta de la mateixa
empresa que ha decidit posar fil a l'agu
lla a l'aparcament de la plaça de la Sar
dana de Premià de Mar que tants anys
havia estat encallat.

Conveni
per a la biblioteca
de la Riudemeia
L'Ajuntament i la Caixa d'Estalvis i Pen

sions de Barcelona de la vila han signat
un conveni de col·laboració a través del
qual l'entitat financera s'ha compromès
a finançar la compra d'un lot de llibres
per a la biblioteca de l'escola Bernat de

Riudemeia. La firma del conveni suposa
una injecció econòmica d'unes 250.000
pessetes per aquesta biblioteca que serà
oberta a tots els nens fins a 12 anys. El

centre de consulta de llibres, que està
informatitzat i amb el material a punt, no

s'obrirà però fins que no es pugui con
tractar una persona que es faci càrrec del

seu funcionament.

Una calamarsada
malmet
els conreus

Li passat 29 de novembre una forta ca
lamarsada va afectar greument els con
reus d'Argentona. Les pedres que van
caure, d'entre 2 i 3 centímetres, van
destruir principalment verdures com l'en
ciam o les bledes, que han vist com el
80% de les seves plantacions patien danys
molt greus. Les coliflors que començaven
a créixer també han quedat força malme
ses. La mateixa tempesta va provocar la
formació d'un petit tornado a la munta
nya del Pujolar que no va fer danys.

COSES DE LA VILA

Eleccions

Pel que veiem, llegim o sentim, sembla
ser que es comença a remenar l'olla, com
dirien els nostres avantpassats, almenys
els que tenien aquells flascons que els ca
racteritzava. Què s'hi courà? Del cena
cle de cada partit ha de sortir-ne la can
didatura que els electors han d'engolir-
se sencera, i tant com els agradaria po
der escollir una per una les persones que
més confiança els donés, i podria ser que
això que he dit sigui una incongruència
ja que no tenim dret a dubtar de l'honra
desa, capacitat, amor al poble i bona vo
luntat de cap dels integrants de qualse
vol de les candidatures. Però és que si
per aconseguir l'autoritat necessària per
la governabilitat del poble, i aquesta és
tan migrada (ja que tot emana de la su
perioritat), és necessari fer combinacions
i parts o que tots tenen el seu preu, per
què es veta aquesta il·lusió a l'electorat?
Si la volem vàlida, l'expressió de reme
nar l'olla, no ens oblidem els ingredients
de respecte, tolerància, esperit de servei
i moltes altres virtuts posades amb mo

deració a la seva justa mesura. Una sopa
sense sal resulta sosa; amb massa, és sa
lada. No posem utopies que després no
puguem complir. I per favor, no prejut
geu per preceptor qui només vol el mi
llor per al seu poble, i no voldria de cap

manera que la sopa es convertís per nin
gú en una sopa beneita.

Ferran Catà
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Llorenç Soldevila

De l'Andorra
d'abans

Andorra ha canviat molt aquests 40 dar
rers anys. Les essències d'una terra tan
cada al nord i al sud per camins intransi
tables, expressament malconservats per

evitar assetjaments i intromissions, ca
mins que s'han convertit en corrues
metàl·liques plenes de brogit continu, que
només descansen de nit, i encara. Ales
hores es pot sentir parlar el Valira cab-
dalós. Verdaguer hi transità l'estiu de
1882, amb sotana arremangada a la cin
tura, espardenyes, paraigua i maleta. Hi
entrà pel Port Negre o d'Arinsal, merave
llant-se de les solituds i les veus d'aquells
enormes crestalls de muntanyes o dels
límits vastíssims de la vall de Setúria sem
brada de ramats. Pujà a emmirallar-se als
llacs de Tristaina i els Pessons, albirà la

còrpora ferrenya de la Casamanya i s'im
mergí en la pulcritud humil de Meritxell.
Durant uns dies, posà a can Guillemó,
casal de la família Rebés-Plandolit, a

Andorra la Vella, avui emmusteït enmig
del rovell de l'ou del frenètic tràfec co

mercial.
Verdaguer va fruir d'una Andorra rural,
inalterada al llarg dels segles, amb valors
no monetaris. La gent sobrevivia amb una
economia d'autosuficiència: forja, rama
deria, camps de cereals, prats... i sobre
tot, del contraban, el de tota la vida. Que

encara Pla trobà, als anys cinquanta, gai
rebé en un estat pur. Se sorprenia que a
Andorra només hi hagués sis gendarmes

i valorava positivament que no existís
burocràcia, i ponderava que fos gover
nada pels pares de família, res de sol
ters ni dones, pels vells contrabandistes
cauts. D'això només fa quatre dies. Tot
ha passat avall. Si algú vol reviure'n els
batecs, sobretot per comprovar no tant el
que hem perdut sinó el que no hem gua
nyat, ha de recórrer a la literatura d'a
quests o d'altres escriptors. I a les fotos i
postals esgrogueïdes.

Contrallums

tn els últims mesos s'han pogut veure a

Argentona tres mostres d'art. A la Casa
de Cultura, a l'octubre, les barcelonines
(mare i filla) Franciscà López i Sílvia Mas-
goret van presentar pintures figuratives i
abstractes, respectivament. Pel novembre,
la sala de la Caixa Laietana va acollir un
recull de 27 olis sobre paper i tela elabo
rats amb una tècnica mixta sobre fusta a
càrrec de Núria Corbera. Finalment, a la
Casa de Cultura, entre novembre i desem
bre, també es va exposar una col·lecció
de pintures i escultures de l'artista suís

Pierre Chiriotti.

Tres exposicions
de diversos estils

Finalment,
Ràdio Argentona
al 104.6 FM
L'es del 30 de novembre Ràdio Argen

tona se sintonitza al seu nou dial, el 104.6
FM. Malgrat que la Direcció de Radio

difusió de la Generalitat havia autoritzat
inicialment el 93.2 FM, el Centre de
Telecomunicacions del govern central va
considerar que aquest punt es trobava
massa a prop del que ocupa el canal de
música clàssica de Ràdio Nacional d'Es
panya. Les despeses del canvi al nou dial
les ha sufragat la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, responsable de Cata

lunya Cultura.

Escola bressol
al Cros
Lis argentonins podran beneficiar-se a
partir de l'any vinent, si es compleixen
les dates previstes, dels serveis de la pri
mera escola bressol municipal. Aquesta
s'instal·larà al veïnat de Sant Miquel del
Cros, concretament al pati de primària, i

tindrà capacitat per a una trentena

d'alumnes.

Error al cementiri
LJna família d'Argentona es va trobar

per la diada de Tots Sants que al nínxol
del cementiri municipal on hi haurien
d'haver les restes dels seus avantpassats
n'hi havia unes altres. L'error es va produir
pel mes de gener i va ser a causa de la
duplicitat de números entre alguns nín

xols del cementiri.

El Traià del futur
tl propietari del mas de can Bolart de

Sant Jaume de Traià, Oriol Marfà, ha fet
pública una nova postura al voltant del
conflicte que hi ha a la zona. Marfà està
d'acord en defensar l'espai com a agrícola

i forestal com vol l'Ajuntament. Aquest
enginyer agrònom argentoní adverteix

però del perill que Sant Jaume pugui aca
bar convertint-se en una continuació del
que és el torrent de Vera. Oriol Marfà

descriu l'actual Traià com una àrea agrí
cola en recessió, sotmesa als efectes de

la proximitat a la ciutat: abocaments, ro
batoris, usos indeguts, freqüentació ex
cessiva... i que si no es modernitzen les
seves infraestructures per al bon desen
volupament de l'agricultura pot acabar
sent engolit per la pressió urbanística.
Marfà demana a l'administració que in
tervingui a la zona de manera activa mi
llorant les infraestructures necessàries com
ara els camins, l'energia elèctrica i l'abas
tament d'aigua potable, entre d'altres.
Marfà recorda que l'altra banda de la riera
també és Argentona i hi ha molt a fer.

COSES DE LA VILA



Carril bici entre
el Cros i el
Polígon Nord
La Regidoria d'Obres ha acabat els tre

balls d'unió del carril bicicleta del Cros
amb el del Polígon Industrial Nord. D'a
questa manera, la vila compta ara amb
un sol carril de més de 5 quilòmetres que
voreja el marge dret de la riera. En aques
tes obres el consistori ha invertit un total
de 5 milions de pessetes.

Expropiació del
terreny pel mercat
L'Ajuntament d'Argentona ha destinat

3.100.000 pessetes a l'expropiació del
terreny del costat del futur mercat muni
cipal de Can Doro, concretament de la
zona de la propietat de Rosa Massagué.
En tancar aquesta edició, estava previst
que el ple tirés endavant l'aprovació del
projecte definitiu.

L'empresa
de la deixalleria
fa fallida
L·l consistori va rescindir el contracte
amb l'empresa AUN 4, S.A., adjudicatà
ria de les obres de la deixalleria, després
que aquesta fes fallida. Per la mateixa raó,
aquesta constructora ha deixat sense aca
bar la deixalleria i el cementiri de Mataró.
L'Ajuntament s'ha posat en contacte amb
d'altres empreses perquè la deixalleria es

pugui estrenar aviat.

Estudi d'un nou
accés a Argentona
/xrran d'una moció presentada pel PSC

en el ple d'octubre sobre la regulació del
trànsit a la problemàtica cruïlla del Sant
Crist, d'entrada al poble, el regidor
d'Obres, Santi Mora, va parlar de votar a
favor de presentar a la Direcció General
de Carreteres un estudi elaborat en els úl
tims mesos sobre un accés alternatiu a
Argentona per la carretera B-502 per tal
de millorar l'entrada de vehicles a la vila.
Els grups municipals presents hi van do

nar suport.

Incendi al Pujolar
LJn foc, que tot sembla indicar que va

ser provocat, va cremar 150 metres de
matolls de la zona del Pujolar d'Argen
tona, que està situada a la part superior
del Mal Pas. Una dotació de bombers i
membres de la Policia Local i de la bri
gada d'obres es van desplaçar al lloc dels
fets per intentar apagar l'incendi que va
ser controlat en poc més de 45 minuts.

Tercera Mostra
de Bolets
/Vies de 700 persones van passar per la

tercera edició de la Mostra de Bolets que
es va fera l'Ajuntament vell. L'entitat Na
tura va presentar-hi el llibre Burriach, his
tòria i natura, escrit per Oriol Bassa, David
Farell, Joan Pujol, Francesc Navarro i
Albert Calls. A més de bolets, en l'ex
posició s'hi van poder comprar herbes
medicinals i culinàries, i olis i plantes aro

màtiques.

COSES DE LA VILA

FE D'ERRATES
La fotografia dels gegants d'Argentona
que apareixia en el Cap de Creus núm.
37, a la pàgina 12, és d'Alfons Güell.

Salvador Cabré

Alliberats
de la mort

El mes de novembre s'anomena també,
en la tradició cristiana, el mes de les
ànimes. És un mes amb missatge.

COSES ESSENCIALS
I COSES SECUNDÀRIES
En qualsevol missatge, hi ha l'essència i
l'embolcall. Cal que sapiguem distingir.
Els que ja som grans recordem el mes de
les ànimes amb un gran cadafal, ciris,
foscor, color negre pertot arreu, tot en llatí,
calaveres, ossos encreuats... Responia als
gustos propis d'aquell temps. Tot eren
càstigs i turments per a les ànimes del
purgatori. L'educació era carregada d'a
menaces -la lletra amb sang entra, de
ien els pedagogs contemporanis. La gent
anava a veure com guillotinaven les per
sones, com les cremaven vives. Creien
que així, els ciutadans deixarien de fer
disbarats. És molt fàcil, ara, fer caricatu

res i burlar-se d'aquella manera de fer.
També és veritat que l'Església s'aferra a
la tradició, li costa de canviar. Ho fa amb
massa retard.
Però tant abans com ara, allò que és veri
tablement important en les celebracions
del mes de novembre és el missatge de
fons. Quin és aquest missatge? La mort
ha estat engolida per la VIDA. La mort
ja no ens ha de fer por perquè és el pas
cap a l'eternitat, cap a la plenitud total
de la nostra existència, la que durarà per
sempre, la que ens permetrà de conèixer
i estimar sense límits, sense fracassos,
sense limitacions. Jesús ens allibera de la

mort.
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Amèrica Central va patir a principis de novembre l'huracà més important dels darrers segles. Batejat pels experts Mitch, aquest

fenomen meteorològic va destruir pràcticament la totalitat de quatre països: Nicaragua, El Salvador, Honduras i Guatemala. En

total, es calcula que l'huracà va fer 25.000 morts i desapareguts i més de 3.000.000 de damnificats. No va haver ni de passar una

setmana perquè els argentonins comencessin a mobilitzar-se per posar solució a aquest problema que si bé els quedava una mica

lluny els va agermanar amb els més necessitats. Entitats, particulars i administracions locals van organitzar un seguit d'activitats

per recaptar diners per enviar directament als que s'han quedat sense res.

recaptació de les sessions dels caps de
setmana del 14 i 15, i 21 i 22 de novem
bre van cedir-se directament a l'organit
zació no governamental Intermón.

Ràdio Argentona, també. El dia 17 de
novembre la ràdio local va dur a terme
una programació especial que, pràcti
cament, va ocupar l'emissió de tot el dia
amb entrevistes amb representants dels
països afectats, amb experts en diferents
matèries i amb les associacions del mu
nicipi que van decidir tirar endavant ini
ciatives solidàries. El principal objectiu
del programa especial, que va batejar-se
amb el nom d'Al mig de l'huracà, era
informar tots els oients sobre les possi
bilitats que tenien d'ajudar els més desa
favorits, des de les ONGs que ja duien a
terme accions a la zona afectada fins als
comptes corrents per ingressar els diners.

Ajut municipal. Els grups polítics amb
representació municipal van decidir al
decurs de la sessió plenària corresponent
al mes de novembre tirar endavant una
partida per als afectats per l'huracà més
important dels darrers 200 anys. En total,
el consistori va decidir la donació de

150.000 pessetes.

activitats de tota mena. L'Ajuntament va
cedir la infraestructura necessària i la Co
operativa Agropecuària la Sala Argentona
per poder-hi desenvolupar totes les acti
vitats programades. Un nombrós grup
d'estudiants de l'institut va repartir pels
establiments locals unes urnes en què els
vilatans van poder anar dipositant, dia a
dia, els seus donatius. Així mateix, la Pla
taforma Solidària amb Centreamèrica va
obrir un compte corrent, a través de
l'Ajuntament. En total, entre el compte
corrent, les aportacions de les entitats i
vilatans i la marató solidària van acabar-
se recollint 1.100.000 pessetes.

Dos projectes possibles. La Plataforma
encara no sap a quin projecte dirigirà
aquests diners. De moment, es plantegen
dues possibilitats. Una seria a l'ONG
Naua, de Nicaragua, que ja mantenia
contactes amb els estudiants de l'institut
abans de la catàstrofe; l'altre a El Salva
dor i, més concretament, als habitants de
les rodalies del riu Lempa, que, amb les
fortes pluges, han vist com aquest multi
plicava el seu cabdal per dotze i els dei
xava sense res. Les projeccions de cine
ma al Centre Parroquial també van estar
dedicades als afectats per l'huracà. La

La solidaritat dels argentonins va que

dar àmpliament demostrada durant la
catàstrofe de l'huracà Mitch. De seguida
que va conèixer-se que els habitants

d'aquests països necessitaven ajut urgent
i que els mancava el més bàsic, els vila
tans van endegar un seguit d'iniciatives
per posar-hi solució.
La primera entitat que va notar les ganes
de la gent per ajudar els més necessitats
va ser la Creu Roja local. El gran nombre
de trucades i visites interessant-se pel
tema va portar a aquesta entitat, amb de
legacions arreu del món, a obrir un comp
te corrent per ajudar els habitants d'A

mèrica Central.

Plataforma argentonina. Paral·lelament,
un grup de ciutadans, que incloïa des de
jubilats fins a estudiants de l'institut, va
decidir tirar endavant una plataforma so
lidària amb els afectats. Sota el lema

Poble a poble, la nova associació d'ar-
gentonins va organitzar, el cap de setma
na del 21 i el 22 de novembre, una mara
tó d'espectacles per recaptar fons. Dife
rents entitats de la vila, grups de teatre i
conjunts musicals argentonins, entre d'al
tres, van omplir, desinteressadament, la
plaça Nova i la Sala d'Argentona amb

U

Solidaritat amb
Amèrica Central
Argentona es mobilitza
per ajudar els damnificats
de l^huracà Mitch amb
col·laboracions de
diferents estaments



Ja et trobem
a faltar

No sé fer necrològiques, ni vull apren
dre'n. En realitat, tampoc em cal: el Cap
de Creus, de moment, no disposa d'a
questa secció, ni té res a veure amb el
diari pel qual treballava el protagonista
d'en Tabucci en la novel·la Sostiene
Pe re ira. El que sí m'agradaria és deixar
constància per escrit del meu record i del

de molts argentonins per un amic que ens
ha deixat: en Marçal. I dic amic en un
sentit molt especial perquè, encara que
molts no en sabéssim gairebé res de la
seva vida, el consideràvem amic. En te
níem prou amb la seva mirada i la seva
xerrera per comunicar-nos-hi. L'entesa no
era gens complicada.
En Marçal, aquell Marçal que no se'n
perdia ni una s'havia fet present a les
nostres vides de poble d'una manera na
tural. La naturalitat 'que només és capaç
de proporcionar l'espontaneïtat i el res
pecte entre les persones quan no hi inter

venen condicionaments exteriors, quan
no hi ha competències ni rancors.
Segurament estic parlant d'un nivell

d'amistat molt antic i potser una mica
desfasat, talment el més primari, talment
el més autèntic i fonamental... potser
aquell que caldria recuperar d'en Marçal
i de tots els Marçals del món per a la res
ta dels humans. O n'hi hauríem d'ano

menar presència d'aquest sentiment?
Bé, doncs també estic convençuda que
en Marçal va estar a la Marató de la So
lidaritat i que no es va perdre, des de
primera tila, el concert del centenari de
la Coral del Llaç, i que va aplaudir amb

força a la seva germana que n'és cantai
re; i que cada diumenge a la tarda serà al

Centre Parroquial... i que...
- Para de rosegar xutxes i estigues atent
a la pel·lícula. Després ens diràs si t'ha

agradat, amic Marçal.
Et trobem a faltar, Marçal! Ens sents?

zena posició del concurs Presentem la  talunya.

Sí però no...
Encara que...

nostra escola a Europa, del Departa
ment d'Ensenyament de la Generalitat.

Al certamen hi van participar 55 centres
de primària i secundària de tot Ca

L'Escola Francesc Burniol d'Argentona

ha aconseguit un premi d'una camera de
videoconferència d'Intel després que la
seva Web (www.xtec.es) quedés en tret

LA W D LA BURNIOL
UN PRAAI

ment just i popular, alliberador, formatiu,
català i en català. La intenció dels joves
és participar i solidaritzar-se amb altres
campanyes de fora de la vila.

kJ n grup de joves de l'institut han cons

tituït l'Assemblea d'Estudiants Indepen
dentistes d'Argentona. Amb aquesta ini
ciativa, els joves demanen un ensenya

ASSAABLA D ^ESTUDIANTS
INDPNDNTISTS

Xavier Batlle que s'han marcat els objec
tius de potenciar i dinamitzar el grup a

través de la millora de la seva estructura
democràtica.

LS DIABLS S
La colla d'espectacles pirotècnics local

Els Diables té des d'aquest passat novem
bre nous màxims responsables. Després
de la renúncia de Lluís Viladevall, els nous
caps de colla són Jaume i Lluís Bachs i

UNA AR6NT0NINA AL
PARLA/v NT JUVNIL
L'argentonina Mireia Fontcuberta va ser escollida aleatòriament amb 135 joves més

d'entre la població catalana de 18 a 25 anys per participar en les sessions plenàries
del Parlament Juvenil de Catalunya que es van celebrar els passats 20, 21 i 22 de
novembre. Fontcuberta, estudiant de Ciències Ambientals de 21 anys, es va integrar
en la comissió d'educació, una de les vuit que es van formar per presentar propostes
sobre qüestions en les que creuen que el govern ha d'actuar en el futur.
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cenes més tradicionals i que tothom es
pera, sense les quals els Pastorets no se

rien els Pastorets.
El director de l'obra ha definit l'especta
cle com a àgil i ha avançat que s'han
reforçat els efectes de llums, si bé l'esce
nografia serà molt similar a la de les an
teriors edicions. L'apartat musical serà
més contundent, ja que se'n faran càrrec
els Amics de l'Escola de Música d'Ar

gentona.
En definitiva, uns Pastorets que no s'as
semblaran massa als d'ara fa un any, ja
que, a més de les modificacions esmen
tades, aleshores es van celebrar els 80
anys i per aquest motiu es van introduir

una sèrie de sorpreses.
En principi se'n faran dues represen
tacions, el 26 de desembre, dia de Sant
Esteve, i el 27 de desembre, en tots dos

casos a les sis de la tarda. El Centre Par
roquial s'ha reservat el diumenge 3 de
gener com a data en què se'n faria una
tercera i darrera funció en cas que la de
manda de localitats fos molt elevada.

decidit donar pas als joves que en les

darreres edicions havien ocupat papers
més secundaris.
El relleu no ha estat mancat de compli
cacions, ja que fins i tot el mateix direc
tor de l'obra, Pep Alsina, s'havia plante
jat seriosament deixar el seu càrrec, que
ja fa anys que ocupa. El Centre Parroquial,
però, no ha trobat substitut i Alsina va
cedir finalment a ser novament el màxim
responsable. A més, el fet que només dos
actors principals repeteixin en el reparti
ment ha comportat molta més feina en
els assajos del que venia sent tradicional.

Unes dues hores d'espectacle. Una altra
modificació destacada és que s'ha seguit
amb la retallada en la durada de la repre
sentació que ja es va fer evident l'any
passat. Enguany, és previst que l'obra duri

poc més de dues hores, quan, si es portés
a escena tot el text original de Folch i Tor
res, l'espectacle s'allargaria fins a les qua
tre hores. Tot i la retallada, Alsina ha as
segurat que no hi faltaran aquelles es

L'important relleu generacional marca

rà la 81a edició dels Pastorets d'Argen
tona. La tradicional representació nada
lenca va córrer, fins i tot, el perill de no
dur-se a terme aquest any a causa del

cansament de moltes de les persones que
l'han fet possible durant les darreres tres
dècades, entre elles el seu director. Final

ment, però, els joves actors que ocupa
ven papers secundaris s'han atrevit a
passar al repartiment principal i els argen-
tonins podran gaudir un any més d'una
obra que no pot faltar per aquestes dates.

Nous intèrprets pels papers principals.
En total, més de 70 persones -cinquanta
d'elles dalt l'escenari- faran possible des
interessadament la nova edició dels Pas

torets d'Argentona. La representació pa
tirà, com cada any, algunes modifica
cions, però, sens dubte, la més destaca
da d'enguany serà el canvi d'actors i ac
trius en molts dels papers principals. Tota

una generació que feia 30 anys que tira
va endavant el tradicional espectacle ha

El canvi generacional marca la 81a edició
del tradicional muntatge nadalenc argentoní



Margarida Colomer

Ajudem els avis
1 25 argentonins van ser homenatjats a la
Festa de la Vellesa. Cada any aquest ho
menatge consisteix en oferir un acte fes
tiu als avis i àvies i en fer una donació
econòmica de tipus simbòlic. És aquesta

la manera d'ajudar els nostres avis?
El fet de l'homenatge que els permet tro
bar-se una vegada a l'any em sembla prou
bé, però que se'ls doni un sobret amb di
ners trobo que rebaixa la seva dignitat. Els
avis són persones que s'han passat la vida
treballant i quan arriben a una certa edat
mereixen unes pensions però també uns
serveis que els permeti viure dignament.

Aquests serveis tenen un cost econòmic
com són els salaris dels treballadors socials,
dels assistents a la llar..., serveis que la ma
joria de municipis no en disposen i en con
junt són insuficients per a la població ma
jor de 75 anys.
No creieu que hauríem de canviar el xip
i posar-nos a treballar a nivell municipal
en coordinació amb altres entitats perquè
els nostres avis i àvies, a banda dels apa
drinaments i festejos, estiguessin més ben
cuidats i atesos no només una vegada a
l'any sinó cada dia de l'any?
Els serveis socials actuals a Argentona són
fruit d'una política assistencialista però hi
manca una voluntat participativa amb
totes les entitats i col·lectius del poble.
Crec que no tot passa per l'acció política
i que tothom hauria de prendre consci
ència del valor humà de la vellesa a ni
vell familiar. Abans les generacions esta
ven més lligades les unes amb les altres.
Els avis transmetien les seves memòries i
els seus coneixements. Avui, aquest aspec
te cultural ha minvat molt. Per això tot so
vint tornem a inventar la sopa d'all perquè
ignorem que ja havia estat inventada.
Vull demanar que tinguem en compte
l'aportació històrica de la gent gran, fins i
tot per ser capaços de pensar el contrari.
Perquè el avis i les àvies, a més a més de la
memòria del passat, són els exploradors
d'aquest viatge continuat que és la nostra
vida.

De més verdes
en maduren

Publiquen
l'accèssit
d'Assumpció
Zapata
Des del mes de novembre ja es pot tro
bar a les llibreries l'obra amb què l'ar-

gentonina Maria Assumpció Zapata va
guanyar l'any passat l'accèssit del presti
giós certamen dels Premis Muro. El tre
ball de recerca històrica es titula Les ju
risdiccions locals en el pas de l'edat mit
jana a l'edat moderna. Els batlles de Sachs
i els batlles reials de la baronia Desbosch.

Recordem que feia sis anys que no es
concedia un accèssit dins aquests premis.
Zapata dóna a conèixer interessants do
cuments antics i les lluites pel poder en
una època poc estudiada.

La Sala^ al nou clip
de Sopa de Cabra
Diferents racons de la Sala Argentona
apareixen en el primer videoclip
promocional del darrer disc de Sopa de
Cabra, titulat Nou. Els components del
popular grup gironí de rock van ser a fi
nals del mes d'octubre a l'edifici argen
toní rodant-hi algunes escenes del mun
tatge musical del senzill El far del Sud que
es pot veure des del novembre per televi
sió. El baix i compositor dels Sopa, Josep
Tió, en una entrevista a Ràdio Argentona,
va destacar les característiques escèni
ques de la Sala que donaven un toc molt
encertat al que buscaven.

Protagonista a Madrid. La seva carrera

teatral també passa pel seu millor mo
ment. Després de debutar professional
ment fa sis anys amb l'obra Amo amor,
de treballar a Dràcula i West Side Story,
Capdevila interpreta ara a Madrid el seu
primer paper de protagonista en el mun
tatge Snoopy. A partir del 27 de gener,
també a la capital espanyola, l'argentoní
participarà en el repartiment de Chicago
(versió americana) amb Àngels Gonya-

lons i Belinda Washington.

Joaquim Capdevila Colomines (26 anys),
artísticament Quim Capdevila, continua
el seu camí triomfal pel món de la faràn
dula. L'intèrpret argentoní, amb un im
portant currículum dalt els escenaris, ha
fet ara el seu debut oficial en una sèrie a
la petita pantalla. Es tracta de la produc
ció de TV3 Laberint d'ombres que cada
tarda es pot veure pel canal autonòmic.
Capdevila ha rodat tres episodis dels úl
tims que s'han emès aquest mes de de
sembre abans del parèntesi nadalenc.
L'argentoní encarna al periodista Carles
Foix, que pren part en el primer viatge
promocional de l'agència Viatges d'Ac
ció, un viatge envoltat de molta intriga
que el porta a Egipte. Aquest personatge
substitueix d'alguna manera en la ficció
al periodista Xavier Botella que va morir.
A Capdevila també se'l pot veure des de
fa poc a la televisió però en aquest cas
dins els espais publicitaris, en un anunci
d'una marca de pizzes, en el que es fica
en la pell d'un repartidor a domicili.

Quim Capdevila^ a
Laberint d'ombres

L'actor argentoní s'estrena en sèries de
televisió amb aquesta producció de TV3
donant vida a un jove periodista
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AGILITY
VJregori Conde, del Club d'Agility Ma
resme d'Argentona, amb el seu gos Bor-
der Collie "Rex", va classificar-se en ter
cer lloc al campionat d'Espanya de l'es
pecialitat disputat a Madrid els passats 14
i 15 de novembre. L'Agility és un esport
en el que una persona guia el seu gos,
sense tocar-lo, per un circuit superant di
ferents obstacles. D'altra banda, el Club
d'Agility argentoní ha estat designat per
la Real Sociedad Canina d'Espanya per
organitzar el pròxim 10 de gener al Sot
de Can Calopa una de les nou proves
classificatòries pel campionat del món
que se celebrarà a Dortmund (Alemanya).

d'això, es van dur a terme activitats de
tota mena des de sortides a la neu pas
sant per tornejos de futbol sala i bàsquet,
cursos de natació i la gran gimcana. S'ha
celebrat també el sisè aniversari del Club
Ciclista el Càntir, la Festa de l'Aigua, cam
pionats de patinatge i proves d'atletisme
escolars.
Ara falta el punt final, amb la tercera edi
ció del Parc de Nadal sempre ple d'acti
vitats per a tots els gustos.

tl Club Bàsquet Argentona ha protago

nitzat una espectacular arrancada del
campionat de 11 iga de la tercera preferent
masculina. Els homes entrenats per
Miguel Jiménez lideren en solitari la clas
sificació del seu grup després de deu jor
nades amb vuit victòries i dues derrotes.
Els argentonins esperen assolir aquesta
temporada l'ascens que se'ls va escapar
la passada.

a soci un jove de només nou dies de vida,
Víctor Xavier Figueredo Gómez. L'Ar
gentona ja té 190 socis, quan la tempo
rada passada eren una seixantena els abo
nats. D'altra banda, cal dir que Ràdio

Argentona va transmetre per primer cop
en la història un partit sencer de l'equip
de futbol que va acabar amb empat a 1
davant la Verdiblanca, el 25 d'octubre.

tl FC Argentona va tancar el passat mes

d'octubre els actes del 75 aniversari de

la seva fundació amb un concert a càrrec
de La Principal de la Bisbal. L'efemèride
s'ha celebrat amb diferents actes, des de
tomejos amb equips importants de l'Estat
fins l'edició d'un llibre. El club local és
notícia també pel bon moment esportiu
del primer equip que acabat de pujar de
tercera a segona regional marxa tercer a
la classificació, de la qual ha estat líder.
Això repercuteix en la massa social que
continua creixent. En aquest sentit, el
passat 9 de novembre es va inscriure com

FUTBOL

Miniolimpíada amb 1.300 participants al
mes de maig, i de l'Argimtoma 98 amb
460 esportistes al mes de juliol. A banda

tl 1998 ha estat un any ple de movi

ment esportiu a la vila. Prop de 3.200
persones han participat en les nombro
ses activitats promogudes per la Regido
ria d'Esports dins el programa Fes Esport
98. El responsable municipal d'Esports,
Felip Castells, ha valorat positivament el
resultat dels actes programats enguany.
Cal destacar el bon funcionament de la
13a Marxa de Muntanya celebrada per
l'abril amb 621 excursionistes, de la 15a

(fi
QJ

xit del "Fes esport 98"
Balanç positiu de les activitats promogudes
durant I any per la Regidoria d^Esports
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Turó St. Sebastià, S.L.
PROMOCIONS

ARGENTONA, can Gallart: torre molt cèntrica de
250 m edificats i parcel·la de 700 m, 5 habitacions,
bany i lavabo, Gran saló menjador, cuina office,
garatge per a 2 cotxes. Ocasió. (Ref. 429)

ARGENTONA, centre: gran torre de pocs anys,
400 m edificats, 7 habitacions, gran sala, gran
menjador, 3 banys i lavabo, garatge per a 6 cotxes,
acabats d'alt standing, gran jardí. Urgeix vendre
per canvi. Consulti preu. (Ref. 386)

ARGENTONA, casa cèntrica a 3 vents nova a
estrenar, 5 habitacions, gran saló menjador de 35
m, cuina office, gran estudi amb terrassa solàrium,
local garatge de 80 m, gran pati, acabats de gran
qualitat. 37.000.000,- ptes. (Preu especial si compra
sobre plànol) (Ref. 336)

ARGENTONA, centre: local nou a estrenar de 105
m. Tot acabat amb sortida de fums. 11.500.000,-
ptes. Possibilitat de lloguer amb opció de compra.
(Ref. 210)

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

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

ARGENTONA, al costat plaça Nova: pis en planta
baixa, tot reformat com nou a estrenar, 3 habitacions,
cuina office i bany, possibilitat de despatx. Ocasió
15.900.000,- ptes. Possibilitat de lloguer amb opció
de compra. (Ref. 306)

ARGENTONA, Can Raimí/Can Cabot: fantàstica
torre de només 4 anys, habitatge en una sola planta
de 140 m més garatge local de 120 m als baixos.
4 habitacions, bany i lavabo, calefacció. És una
oportunitat per 29.500.000,- ptes. (Ref. 174)

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! 14.900.000,- ptes. (Ref. 411)

ARGENTONA, Les Ginesteres: torre ideal per a
dues famílies. 1a planta: 130 m, 3 habitacions, gran
estudi, cuina, saló menjador i bany. 2a planta: 100
m, 1 bany amb grans finestrals (gres). Falten fer
les divisions. 3a planta: 1 habitació, lavabo, men
jador, cuina i traster. Calefacció i molt assolellada.
29.000.000,-ptes. (Ref. 163)

ARGENTONA, casc urbà: fantàstica torre amb
2.000 m de terreny fent cant. i orientat a mar, 300
m edif., 4 hab. i estudi de 45 m, saló menj. de 60
m en dos nivells, cuina office de 30 m, 2 banys i
lavabo, calefacció, llar de foc, jardí, reg automàtic,
garatge i vistes mar. 54.000.000,- Possibilitat de
lloguer amb opció de compra. (Ref. 263)

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 6m2 des de 14.400.000,- ptes. amb
traster i pàrking inclòs. N'hi ha amb terrassa de
100 m (ÚLTIMS PISOS). (Ref. 347)

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 Biada, 68
^^  08302 MATARÓ

Gran, 56
08310 ARGENTONA



Servei a domicili •   Tels. comandes: 93 399 16 11 - 93 399 12 61

Lot Ref. 508
-1 Pernil Rebost Reserva-1 Ganivet perniler
-1 Ampolla Vina Monti-1 Portapernils
-1 Ampolla Vina Cumbrero
- 2 Ampolles cava brutPreu venda: 15.100 ptes.

Lot Ref. 507
•I Pernil Serrà Extra-1 Ganivet perniler
•1 Ampolla Vina Monti         -1 Portapernils
•1 Ampolla Vina Cumbrero
• 2 Ampolles cava brutPreu venda: 24.700 ptes.

Lot Ref. 506
-1 Espatlla Serrana Extra-1 Ganivet perniler
-1 Ampolla Vina Monti-1 Portapernils
-1 Ampolla Vina Cumbrero
- 2 Ampolles cava brutPreu venda: 16.900 ptes.

Lot Ref. 505
-1 Espatlla Pura Serrana-1 Ganivet perniler
-1 Ampolla Vina Monti-1 Portapernils
-1 Ampolla Vina Cumbrero
- 2 Ampolles cava brutPreu venda: 18.200 ptes.

Lot Ref. 504
1 Pernil Serrà (7 quilos)-1 Ganivet perniler
1 Ampolla Vina Monti-1 Portapernils
1Ampolla Vina Cumbrero
2Ampolles cava brutPreu venda: 46.250 ptes.

Selecció de Nadal

C/. Sant Miquel, 8 - ARGENTONA

Tel. 93 756 15 71

ii on as

Lot Ref. 503
-1 Pernil Rebost Reserva- 2 Ampolles cava brut
-1 Llom Reserva-1 Ganivet perniler
-1 Ampolla Vina Monti-1 Portapernils
-1 Ampolla Vina CumbreroPreu venda: 18.500 ptes.

Lot Ref. 502
Espatlla Rebost Extra    -1 Ganivet perniler
Ampolla Rioja-1 Portapernils
Ampolla cava brut        Preu venda.- 7.000 ptes.

1^ .

f

Lot Ref. 501
-1 Pernil Rebost (7 quilos)-1 Ganivet perniler
-1 Ampolla Vina Monti-1 Portapernils
-1 Ampolla Vina Cumbrero
- 2 Ampolles cava brutPreu venda: 13.500 ptes.

Botigues especialitzades

-

í''
V  {

I      w V

1      *

•t'ï^': i
••      ','    i     í

'          ' \
í        i



^L   T^

^panair
^ RENFE

air europaI DÈRIA S

règim de p/c

500
400
900

72
112
52

Inclou: creuer en cabina doble en

I CASABLANCA

CREUERS

ITÀLIA
EGIPTE
CANÀRIES

.200

.500

.300

54
54
49

i elegir i assegurançaen règim í
Bitllet avió, 3 nits en hotel

UROPA

AMSTERDAM
VIENA
VENÈCIA

E

ESTANCIA HOTELS

PLATJA D'ARO PLATJA PARK 4* P/C 7.675
SALOU ESTIVAL PARK 4* P/C 10.100
LA CORUNYA 3* S/A13.000

Inclou: 2 nits en hotel, règim a elegir

Bitllets anada i tornada
segons condicions de la tarifa

30.410

26.745

60.500

LONDRES
ROMA
NOVAYORK

AVIO INTERNACIONAL

GRANS VIATGES
THAILÀNDIA122.900

CUBA92.500
BALÍ149.900

Bitllet avió, trasllats, nits en hotel en règim a elegir

100
500
300

en règim de m/p
7 nits en hotel

74.

59.

40.

BALEARS

Bitllet avió, trasllats

LANZAROTE
TENERIFE
MALLORCA

CANÀRIES 1

CAP DE SETMANA D'ESQUÍ

ANDORRA 4*+FORFAIT11.900
VAQUEIRA APTO.+FORFAIT   19.500
BOÍTAÜLL+FORFAIT18.400

Inclou: 2 nits en habitació doble, règim a elegir

.900

.980

.280

21
22
15

segons condicions de la tarifa
Bitllets anada i tornada

SEVILLA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
MADRID

AVIÓ NACIONAL

C/JOAN XXIII, 2 - ARGENTONA -Tel. 93 756 16 00


