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Esports: Campions de Catalunya

El Club Bàsquet Argentona rubrica una temporada
extraordinària amb el títol català de Tercera
Preferent. Els de Miguel Jiménez apunt pel retorn

a Segona Catalana.

enRúbriques: S. Cabré, F. Catà, LI. S. Morgan, L. Soldevila,
R. Vila.
Col·laboradors periodístics: M. Pérez, L. Bruguera,
E. Vinagre.
Fotografies: M. Duran, P. Padrós, X. Lorente, Toni Tió,
M. Calvo, A. Burguera, Jordi Egea.
Publicitat: Marina Segòvia.
Distribució: Francisco Hoyos.
Disseny: Núria Cusachs.
Idea: David Carmona i Núria Cusachs.
Fotocomposició i impressió: La Impremta d'Argentona, S.L.
O Dr. Samsó, 39.
Dipòsit Legal: B-44.775-91

I U" I I • Entrevista a Antoni Soy (Entesa),

alcalde d'Argentona
El nou batlle de la vila comenta els aspectes més
importants del pacte entre independents i socialistes:
el nou estil de la gestió municipal, els projectes de la
nova legislatura i l'estabilitat de l'acord de govern.

I Jm- I *5 Arriben la Fira de la Ceràmica i les

Festes de Sant Domingo
La Fira viurà la seva edició més internacional amb
presència d'expositors japonesos, russos i italians,
entre d'altres. Mentrestant dins la festa major es
presentarà un llibre i una exposició de retrats
fotogràfics d'argentonins representatius.

I O" I / • Reportatge: Els habitatges, acabats

La primera promoció municipal de pisos a Argentona
ja és una realitat. Després de la inspecció
d'Habitatge, les vivendes de la zona de Can Boba de
les Vinyes, al turó de Sant Sebastià, estan enllestides
per ser entregades als propietaris.

I O* La Deixalleria ja funciona

Després de dos anys de treballs, el passat 17 de juliol
es va estrenar la Deixalleria d'Argentona, un centre
de tractament selectiu dels residus de la població.

O"/ • Tema central: El canvi del mapa polític

Repàs dels resultats de les Eleccions Municipals i
Europees, el nou pacte de govern (Entesa-PSC), el

repartiment de carteres.

Sumari

Cap de Creus
Publicació bimestral de l'Ajuntament d'Argentona
Número 42 - Agost 1999 - 3.500 exemplars
Direcció, redacció, administració, publicitat i
distribució: Plaça de l'Església, 9 - Argentona.
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President: Antoni Soy.
Director: Xavier Lorente.
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M. Noé. (Provisional).\
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CiU i PP.
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Treballarem per un poble millor
És un gran honor i una enorme satisfacció haver estat elegit alcalde d'Argentona i, per

tant, poder dirigir-me a tots els ciutadans i ciutadanes de la vila des de les pàgines del
Cap de Creus. L'alcalde d'Argentona i el seu equip de govern afronten aquesta nova
etapa amb una enorme il·lusió i ganes de treballar i, també, amb un gran sentit de la
responsabilitat per tal d'assolir un millor nivell i qualitat de vida per Argentona i per

tots els seus habitants.
A partir dels resultats de les eleccions municipals, L'ENTESA i el PARTIT DELS SO

CIALISTES DE CATALUNYA han arribat a un acord de govern per tal de donar respos
ta al missatge que ens van transmetre els electors respecte a la necessitat d'un doble
canvi en la política i la gestió municipal. Una millora en el funcionament de l'Ajun
tament per tal que aquest es modernitzi i actuï amb més eficàcia, eficiència i
professionalitat. Una millora en la relació entre l'equip de govern i els ciutadans
basada en una total transparència, màxima informació, diàleg i comunicació.
Aquest acord ha donat lloc a un govern fort i estable com a mínim per als propers
quatre anys i amb voluntat de ser durador a més llarg termini. És un acord de col·la

boració, sorgit d'una voluntat i un esperit negociadors, que ha permès formar un
ip cohesionat i coordinat de set persones, i del que uns i altres ens en sentim

nament satisfets.
est alcalde i el seu equip de govern és el de tots els ciutadans i ciutadanes

rgentona i està a la plena disposició de tothom. L'alcalde, doncs, complirà de
nera estricta el seu paper institucional sense partidismes de cap mena. Al mateix
ps, es buscarà en tot moment el màxim consens possible amb els grups de l'opo
ó en tots aquells temes en els que sigui possible i, especialment, en els més bàsics.
l nostre objectiu és clar i l'hem posat en pràctica des del mateix dia 3 de juliol:
treballar per Argentona, treballar per un poble millor, treballar per la millora del
nivell i la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes de la vila. Us convi

do a tots a participar-hi activament.

L'alcalde, Antoni Soy

Aquest alcalde i el seu equip de govern

és el de tots els ciutadans i ciutadanes

d'Argentona i està a la plena disposició

de tothom. L'alcalde, doncs, complirà de

manera estricta el seu paper institucio

nal sense partidismes de cap mena.

Carta de l'alcalde

Tomb electoral
Argentona ha apostat pel canvi. Les urnes així ho van expressar el passat 13 de juny a
les eleccions municipals. La interpretació del vot de càstig a la gestió dels anteriors
governants (Convergència i Unió) va ser prou evident. CiU, tot i resultar la força més
votada, va treure cinc-centes paperetes més a les europees que a les municipals. Una
fuita d'electorat, descontent de la política local dels últims quatre anys, que va saber
capitalitzar l'Entesa per Argentona. Tant que s'havia atacat l'Entesa: que si Antoni Soy
no coneixia prou el poble, que si Jordi Pinart era un escull per la seva corresponsabilitat
en la gestió anterior, que si tantes ideologies diferents eren difícils de conjugar...
Al final, la històrica capacitat de convocatòria dels independents va aconseguir sortir
especialment triomfant en els comicis fins al punt d'obtenir quatre regidors. El seu
missatge de canvi havia convençut. Al cop d'efecte de l'Entesa s'hi afegia la consoli
dació del PSC, que va mantenir els seus tres representants, malgrat l'aparent crisi. El
joc dels pactes estava, per tant, servit. Un joc en el que el PP, amb 2 regidors, es va
quedar sense fitxa. Després de dies de negociacions postelectorals, el pacte que la
majoria qualificava de natural, entre Entesa i PSC, va ser el que es va donar. Les
possibles diferències entre els socialistes i alguns membres de l'Entesa (Pinart i Pinol)
van passar desapercebudes en un acord que totes dues formacions han assegurat per
activa i per passiva que serà com a mínim pels propers quatre anys. La voluntat hi és,
i el poble n'espera resultats perquè s'hi han dipositat moltes expectatives.
Al marge de tot això, dos apunts més per a la reflexió es desprenen de les xifres
electorals: l'augment de l'abstenció i també dels vots en blanc. Un toc d'atenció per
tots plegats.

Entesa i PSC desbanquen CiU del govern

després dels resultats electorats del 13-J.

Les dues formacions signen un pacte en

què s'hi han dipositat moltes expectatives

de canvi i que asseguren que serà com a

mínim pels propers quatre anys.
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Que la festa
continuï!

M'he estat uns quants mesos sense enviar cap
carta. Primer, perquè no les podia dictar al meu
nét perquè se'n va anar a estudiar fora del poble.
Per sort el curs li ha anat bé i el tornem a tenir a
casa. I després perquè vaig estar ingressada sis
setmanes per una mala trencada de fèmur que
em sembla que em deixarà coixa per sempre.
Coses de l'edat!
Demano excuses al senyor Julià per no haver atès
la seva amable invitació de fer una passejada pel
poble amb ell, quan em volia ensenyar les nove
tats. Pensava trucar-lo a l'Ajuntament, però em
sembla que he fet tard. Si m'atrevís, d'aquí un
temps demanaria dia i hora per fer-la amb el se

nyor Soy: m'agrada com somriu per sota i per
sobre el bigoti, encara que ja sé que, per llei, em
pertoca fer-la amb la Montse Brugal, que és la
que ara té cura dels avis. I que consti que ho faré
amb molt de gust, i no per demanar-li cap resi
dència. Jo sóc dels que volen morir a casa. En tot
cas, aprofitaré per felicitar-la per la sinceritat del
discurs del primer dia del nou Ajuntament, que
va estovar-me el cor. No sé com dir-ho, estic con
tenta de com ha anat tot i m'agradaria que la fes

ta continués.

Xaviera Puntí

Ajut a la Llar

Aquesta fotografia mostra el moment en què el

delegat de la Caixa Laietana a Argentona, senyor
Joan Garcia, fa el lliurament de la donació anual
d'aquesta entitat bancària, a favor de la Fundació
Privada La Nostra Llar Santa Anna d'Argentona,
al president de la residència, senyor Ramon Valls.

Llar Santa Anna

Fan la
vista "gorda"

A 50 metres de l'Ajuntament, un senyor amb un
dret adquirit no sé com, estaciona diàriament de
7 a 8 motocicletes a la via pública. Ja no parlem
de tots els altres cotxes aparcats sobre la vorera,
privant així el pas del vianant. Però senyors, no
aparqueu vosaltres malament, perquè en un tres i
no res teniu una multa sigui cotxe o sigui moto.
És la llei igual per tothom?

Maria Dolors Gensana

un problema, però en aquest cas n'han hagut de
passar dues. De problemes, la plaça, en té molts
més. Començant per les parets que amb el pas
del temps, la humitat i d'altres, han fet que l'arre
bossat d'aquestes s'anés deteriorant i caient, i a
conseqüència els tubs rovellats, pels quals hi pas
sen els fils de l'electricitat, també. I podríem par
lar de l'inestable teulada, el despreniment de les
rajoles trencades... Ja no es tracta de si estem
d'acord o no amb la construcció d'una plaça nova,
sinó que mentrestant ens arreglin una mica aques
ta, que amb els anys que fa que la van construir
encara és l'hora que l'han d'arreglar, i davant les

portes del mil·lenni és vergonyós que Argentona
tingui una plaça en condicions deplorables.

Blanca Ballbona
Ara fa sis mesos van entrar a robar a la plaça de
Vendre, algú va trencar un dels tres barrots de les
petites finestres que hi ha darrera la plaça i va
poder entrar al passadís on hi ha les portes per on
els comerciants entren al seu negoci. Per sorpre
sa i alegria del mateix lladre, suposo, es va trobar
una de les portes obertes, i va ser per allí per on
va entrar a les dues parades. El fet que una de les
portes estigués oberta no va ser un simple des
cuit, sinó que per culpa de les pluges, el passadís
de darrera la plaça queda inundat, i a part de
mullar-se algunes de les pertinències dels comer
ciants, les portes queden reinflades i no es poden

tancar bé. Al seu moment, aquest robatori va ser
denunciat a l'Ajuntament, i van venir uns guàr
dies a prendre nota de l'afer. Ara fa quatre dies,
per desgràcia, van tornar a entrar a robar, i aquest
cop va ser a quatre parades. La pregunta no és
com, ja que ho van fer pel mateix lloc per on van
entrar la primera vegada, sinó el perquè. Perquè
encara és l'hora que l'Ajuntament ha de venir a
arreglar l'esmentada finestra trencada. Amb més
insistència, es va tornar a denunciar el fet, i espe
rem que ara sí s'arregli el problema. A vegades
ha de passar una desgràcia perquè se solucioni

Indignació

Per a en
Néstor Terricabres

Sempre has estat una persona molt especial:

pacífic, tranquil, tendre i generós;
però darrerament la vida t'ha obligat a ser
perseverant, lluitador i pacient amb tots nosaltres
que t'exigíem a tothora tant d'esforç!

Ens quedaran per sempre a les orelles el "bon dia!"
que, amb entusiasme, ens adreçaves cada matí.
I pujarem els graons de l'escala comptant-nos

/d'un a un,
com ho fèiem sempre amb tu.

Sempre has tingut aquests llavis petoners i
/aquestes galtes

que a crits demanen petons.

Ha estat sempre tan fàcil estimar-te!

Hem après tantes coses al teu costat!

Només et podem dir:

Gràcies, Néstor, preciositat del cel i de la terra!

La teva escola Francesc Burniol

27-06-99

Cartes dels lectors
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Velcro "B"

Velcro MA"

Velcro "B"

Velcro "A"

Cros "B"

Cros"A"

B. Riudemeia "B"

B. Riudemeia "A"

Ajuntament "B"

Ajuntament "A"

Lloc

TOTAL

2-2

2-2

2-1

2-1

1-3

1-3

1-2

1-2

1-1

1-1

Districte

f RESULTATS DE LES ELECCsector privat (espònsors, mecenatge). Ser
veis Municipals: Gestió mixta del cemen
tiri, estudiar comunicar el casc central,
el Cros i les urbanitzacions per línia re
gular d'autobusos. Obres Públiques: Se
guiment de les grans obres (Museu, Mer
cat, Pavelló, Velcro, Sala, Institut). Urba
nisme: Nou pla general; negativa a no
ves urbanitzacions; potenciació de l'ha
bitatge plurifamiliar; preservar el marge
esquerre de la Riera); acabar processos
de recepció de les urbanitzacions; pla
integral de millora del Cros; pla especial
pel torrent de Vera. Medi Ambient: am
pliació del PEIN (Pla d'Espais d'Interès
Natural), política racional de consum
d'aigua. Ensenyament: estudiar beques
pel menjador, colònies, sortides i llibres
de text; crear una biblioteca per a estu
diants no universitaris. Cultura i Festes:

després de les eleccions. Els independents
van ser la segona candidatura amb més
vots (1.156, 25'78%) i regidors (4). La
nova agrupació havia arribat a guanyar a
CiU en les meses de l'Escola Bernat de
Riudemeia. El seu cap de llista, Antoni
Soy, va definir els resultats com la volun
tat popular d'un canvi. Els socialistes, els
tercers dels comicis, amb Montse Brugal
al davant, no només no van acusar les
marxes de Clofent, Pinol i Arenas, sinó
que aconseguien ampliar els seus vots
(1.104, 24,62%), i fregaven el quart regi
dor. El PSC s'imposava al Cros i es con
solidava a la resta de col·legis. Una tro
bada més, el dimecres abans del ple de
constitució, i ja hi va haver "fumata blan
ca" entre Entesa i PSC. També s'havien
fet reunions per separat amb Convergèn
cia però sense arribar a cap port. El dia 3

Estudiar la biblioteca; catàleg del patri
moni històric, agenda mensual d'activi
tats. Sanitat, Serveis Socials i Cooperació:
Promoció de la salut a les escoles, im
pulsar l'inici de l'Àrea Bàsica, crear una

consulta jove, ampliar l'atenció a la dona
i a la gent gran, casal d'avis fora de l'Ajun
tament. Joventut: Crear una Assemblea
Anual de Joves, confecció d'un Pla Inte
gral de Joventut. Esports: Agilitar tràmits
pel nou pavelló, estudiar cobrir la pisci
na. Mitjans: pàgina Web municipal, ser

vei de premsa.

CiU i PP a l'oposició. Convergència i
Unió, fins el passat juny al govern,
liderarà l'oposició. CiU va ser la gran
derrotada de les eleccions municipals en
passar de 6 a 4 regidors, un descens per
centual de més de 7 punts a les urnes
(30,26% al 99; 37,59% al 95). La coali
ció nacionalista va rebre altre cop, això

de juliol Soy agafava la vara d'alcalde
amb el suport dels vots d'independents i
socialistes. La portaveu dels socis de go
vern, Montse Brugal, manifestava que era

un préstec de vots en sentit de col·la
boració, de responsabilitat pel canvi que
el poble ens havia demanat.

El pacte del canvi. El pacte (un document
de 20 planes) signat oficialment el dia 8
de juliol parteix de dos eixos bàsics: la
modernització de l'Ajuntament, i l'esta
bliment d'una nova relació govern-vila-
tà. A grans trets aquests són alguns dels
objectius del pacte. Promoció Econòmica:
atracció de noves empreses; programa
global de promoció del comerç (amb
aparcament, mercat i zona de vianants);
aprofitament del cofinançamentdels Fons
d'altres administracions i proposta inte
grada de rehabilitació de la Sala i la
Velcro. Hisenda: Cerca de recursos del

UN

Kenovació total. Argentona tancarà el

mil·lenni i encetarà el nou amb un canvi
total de decoració al govern. Els vots dels
argentonins en els darrers comicis munici
pals han portat a una renovació del con
sistori encapçalada pel pacte entre l'En
tesa per Argentona i el Partit dels Socialis
tes de Catalunya, amb Antoni Soy com a
nou alcalde. CiU, tot i ser la força més vo
tada, perd el seu lloc al capdavant de la
política municipal i se'n va a l'oposició
amb el PP, després d'uns resultats electo
rals molt fragmentats. Les eleccions es van
caracteritzar també per una menor parti
cipació (59,76%) que les del 95 (65,11 %),
i per l'augment dels vots en blanc. El nou
Ajuntament tindrà, això sí, el mateix nom
bre de regidors al govern (7) i a l'oposició
(6) que en la darrera legislatura.

Reunions postelectorals. Entesa i PSC van
començar a negociar el pacte actual dies

Els resultats de les eleccions municipals del passat 13 de juny han variat substancialment el mapa polític d'Argentona. El fort

descens a les urnes de CiU (de 6 a 4 regidors)^ el cop d'efecte de l'Entesa (4 regidors), i la consolidació del PSC (3 regidors) i del PP

(2 regidors), s'ha interpretat com una voluntat de canvi en la gestió municipal per part del poble. Un canvi que tractaran de

canalitzar Entesa i PSC, amb Antoni Soy d'alcalde, en un pacte que consideren ben estable. Mentrestant, CiÜ, fins ara al govern, es

quedarà a l'oposició en companyia del PP. La nova legislatura ja està en dansa.
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59'76%

64%
66%
60%
65%
53%
53% .

63%
63%
55%
56%

Assistència
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4543

354
342
418
418
305
253
680
654
564
555

Total vots

59

10
5
5
4
2
1

10
6
4

12

Nuls

186

12
11
24
20

/ 13
17

^   21

27
24
17

Blancs

4298

332
326
389
394
290
235
649
621
536
526

Vàlids

24'62%
1104

94
80
86
97

135
88

135
148

"   133

108

PSC

15'19%
681

48
39
50
45
51
41

130
99
87
91

PP

25'78%
1156

94
79

109
119

32
38

221
189
127
148

ENTESA

30'26%
1357

96
128
144
133
72
68

163
185
189
179
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i analitzar tots els perquès. Pel que fa al
pacte entre independents i socialistes,
Esteve veu un equip de govern molt dè
bil que com a màxim durarà 4 anys, si
arriba. No crec que hi hagi un programa.
L'únic objectiu que tenien tots dos era
treure CiU del poder. Veurem si ho saben
fer millor com han estat dient.
L'altra part de l'oposició serà el Partit
Popular encapçalat per Fede Urena. Els
populars estan força satisfets dels resul
tats (681 vots, 2 regidors), percentualment
millors que els del 95 (llavors 13'3%, ara
15,19%). No hem fet realitat les pers
pectives d'un tercer regidor. L'abstenció
ens ha perjudicat, i el vot del desencant
ha afavorit l'Entesa. Malgrat tot hem pu
jat i hem canviat la tendència general del
PP a Catalunya, obtenint més vots a les
municipals que a les europees. Del pac
te Entesa-PSC, Ureha considera que els
socialistes no ho han tingut fàcil ja que
la responsabilitat de la mala gestió de l'úl
tim govern estava repartida al 50% entre
CiU i Jordi Pinart, ara a l'Entesa. En qual
sevol cas, Urena els dóna un vot de
confiança perquè facin un govern que
tingui en compte que gairebé la meitat
dels votants estan representats a l'o
posició. El portaveu popular, per al
tra banda, serà conseller del PP al Con
sell Comarcal després d'acceptar la
proposta del partit.

més cal veure que Pere Esteve a les euro
pees ha recollit més de 1.800 vots i nosal
tres n'hem tret 1.300 i escaig. Hem co
mès algunes errades. Ho hem d'acceptar

sí, el major nombre de vots (1.357) però
no ha estat suficient per manar. El seu por
taveu, Josep Maria Esteve, admet que han
rebut un vot de càstig de l'electorat. "No

Antoni Soy (Entesa) i Montse Brugal (PSC) segellen el nou pacte de govern.



Antoni Julià (CiU)

Francesc Espadero (CiU)Fede Urena (PP)

VL·i

Joaquim Casabella (CiU)Josep Maria Esteve (CiU)

oposició

Mateu Pinol: Obres
Públiques i Esports.

(Entesa)

***^.

Joan Vaqué: Serveis
municipals, i Promoció

Econòmica i Activitats
Econòmiques, president de la

Companyia d'Aigües. (PSC)

Jordi Pinart: Quart tinent
d'alcalde, Hisenda i

Habitatge. (Entesa)

Lluís Viladevall: Tercer tinent
d'alcalde, Medi Ambient i

Joventut. (PSC)

V

tinent d'alcalde,
Ensenyament i Educació, i
Cultura i Festes, presidenta

del Patronat del Museu
del Càntir. (Entesa)

tinent d'alcalde, Urbanisme,
i Sanitat, Benestar Social i

Solidaritat. (PSC)

Montse Brugal: PrimeraMargarida Colomer: SegonaAntoni Soy: Alcaldia,
Governació i Mitjans de
Comunicació. (Entesa)

i.
V1'

GOVERN

El nou cartipàs
Independents i socialistes fan un repartiment igualitari

de les carteres del govern entre els seus regidors electes
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59,73%
0,00%
0,00%

100,00%

0,71%
0,05%
0,09%
0,07%

0,07%
0,02%

0,05%
0,07%
2,21%
0,09%
0,11%
0,00%

0,07%
40,65%
0,11%
0,05%
0,02%
4,29%

1,00%
0,02%

14,79%
0,25%

0,07%
0,09%
0,00%
0,02%
0,00%
0,07%
0,02%

23,45%
0,02%
0,05%

0,27%
7,59%
0,96%

0,07%

%

63%
4.393

0
0

4.393
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3
1

2
3
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4
5
0

3
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5
2
1

226

44
1
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11

3
4
0
1
0
3
1

1.051
1
2

12
340
42

3

7.602
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0
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0
0
1
0

0
0

0
0
5
0
0
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0
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0
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1
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1
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0
0
1
0
0
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0
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0
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60%
340

5
1

334

2
0
0
1

0
0

0
0
5
0
0
0

2
160

1
0
1

12

5
0

40
1

0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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65%
417

7
2

408

3
0
1
0

0
0

1
0

12
0
0
0

0
193

2
0
0

17

5
0

51
2

1
0
0
0
0
0
0
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0
0

1
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VELCRO

53%
418

5
3

410

2
0
1
0

0
0

1
0
7
0
0
0

1
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0
0
0

19

7
0

35
3
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0
0

1
33
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51%
304

4
3

297

5
0
0
1

1
0

0
0
5
0
0
0

0
65

0
2
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11

1
0

51
1

0
0
0
0
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1
0
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0
0

1
19
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63%
245

10
0

235

5
0
1
0

0
0

0
0
4
0
0
0

0
61
0
0
0

10

3
0

41
0

0
3
0
0
0
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0
1

0
15

2

0
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63%
673

12
9

652

8
0
0
1

1
1

0
2

18
0
3
0

0
261

1
0
0

52

4
0

115
1

0
0
0
0
0
0
0

139
0
0
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55%
654

9
8

637

2
0
0
0

1
0

0
0

11
0
2
0

0
286

1
0
0

34

9
0

90
0

0
0
0
0
0
0
1
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1
1

4
49

8

0
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55%
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8
4

547
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0
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1
0
0

0
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0
0
0
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2
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2
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10

3
538

3
1
0
0

0
0

0
1
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3
0
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0
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0
0
0
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7
1
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0

0
0
0
0
0
0
0

97
0
0

0
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AJUNTAMENT   ESCOLES

% VOTANTS PER MESA
TOTAL VOTANTS
VOTS EN BLANC

VOTS NULS
VOTS VÀLIDS

PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPANA (PCPE)
PARTIDO DEMÒCRATA ESPANOL (PADE)
SALAMANCA, ZAMORA, LEÓN PREPAL
Agrupaciones Independientes Espanolas (PAE-i)
PARTIDO de los Autónomos de Espana y de las
DEMOCRÀCIA NACIONAL (DN)
DE MAASTRICHT" (DM)

COALICION "POR LA DEROGACION DELTRATADO
ALTERNATIVA COMUNIDAD VALENCIANA (ACV)
PARTIDO HUMANISTA (PH)
ELS VERDS-GRUP VERD
COALICION EXTREMENA PREX-CREX
ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL (AUN)
CASTELLANO (TC-PNC)
TIERRA COMUNERA - PARTIDO NACIONAUSTA
LA FALANGE (FE)
CONVERGÈNCIA 1 UNIÓ (CiU)
PARTIDO DE LA LEY NATURAL (PLN)
ASAMBLEA DE ANDALUCIA (A)
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL)
(Coalición Electoral Els Verds-Les Esquerres dels Pobles)
INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS
EUSKAL HERRITARROK (EH)
ANDECHAASTUR(AA)
PARTIDO POPULAR (PP)
Y SOCIAL (UC-CDS)
UNION CENTRISTA-CENTRO DEMOCRATICO
UNION RENOVADORA ASTURIANA (URAS)
COALICION EUROPEA (CC-PA-UV-PAR)
SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA (SIEX)
PARTIU ASTURIANISTA (PAS)
UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN (URCL)
EXTREMADURA UNIDA

COALICION "UNION DE REGIONES" (UDR)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PSC (PSC-PSOE)
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)
FEMINISTAS (COFEM-FEMEK)
CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES
PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA (INDEP)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ELS VERDS
ESQUERRA UNIDA 1 ALTERNATIVA (IU-EUIA)
IZQUIERDA UNIDA -
FALANGE ESPANOLA INDEPENDIENTE (FEI)
PARTITS

CENS
MESA

SECCIÓ
DISTRICTE

•meaMMMMHMNM^ Resultats de les eleccions al Parlament Europeu 1999

D'altra banda, Esquerra Republicana de
Catalunya (340 vots) va patir una dava
llada de vots (8'5% al 94, 7'59% al 99)
mentre que Iniciativa per Catalunya (7%
al 94, 4'29% al 99) va notar massa l'es
cissió de Izquierda Unida.
La participació d'enguany va ser més alta
que en els últims comicis europeus. Al
94 hi va haver un 55,56%, i en aquesta
ocasió es va registrar un 59,73%.

segona força més votada (1.050 vots) va
ser el PSC. Amb Raimon Obiols al capda
vant, els socialistes van pujar més de qua
tre punts a la vila (19'25% al 94, 23'45%
al 99) i van tornar a emportar-se la majoria
a les meses del Cros. El Partit Popular (662
vots) també va mostrar una alça, però molt
tímida. L'augment de la candidatura de
Loyola de Palacio no va arribar al mig punt
(14'30% al 94, 1479% al 99).

La victòria de CiU va tornar a ser clara a

Argentona en els comicis al Parlament Eu
ropeu del passat 13 de juny. La coalició
que presentava Pere Esteve com a cap de
llista va obtenir més vots que a les munici
pals (gairebé 500 més) i va superar àmpli
ament (1.820 vots) les altres formacions tot
i que va baixar uns 5 punts respecte les
eleccions del 94. Del 45'06% de vots d'ara

fa cinc anys va passar a un 40'65%. La

Les europees per CiU
Convergència i Unió perd vots però continua imposant-se amb
claredat a Argentona en les eleccions al Parlament Europeu
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en poques paraules, alguns dels aspectes
més importants són els que es refereixen
a: la proposta d'un creixement controlat
i sostenible; la promoció de l'habitatge
plurifamiliar; la negativa a noves urbanit
zacions; reforçar el caràcter vertebrador
de la riera; conservar tot el marge esquerre
de la riera com a sòl no urbanitzable amb
usos agrícoles i forestals; establir un pla

de mobilitat i una xarxa de comunicaci
ons adequada; l'elaboració d'un pla es
pecial pel centre històric del poble; un
pla integral de millora i reconversió del
barri de Sant Miquel del Cros; acabar els
processos d'execució i recepció de
les urbanitzacions;

etc.

Vostè es fa càrrec a més de l'alcaldia de
les regidories de Governació i de Mit
jans de Comunicació. Per què Mitjans?
La raó fonamental és que l'alcalde ha de
tenir una postura institucional, de neu
tralitat. Pensem que en els mitjans de
comunicació públics, del poble, també
s'ha de complir aquesta màxima de neu
tralitat. Si l'alcalde ho és de tots els ar-

gentonins era bo que portés Mitjans, per
assegurar que tinguin aquest caire ins
titucional i de neutralitat.

En els propers mesos s'acabarà de dis
senyar el nou Pla General Urbanístic. Per

on aniran els trets?
L'aprovació de la revisió del PGOU (Pla
General d'Ordenació Urbana) del mu
nicipi és una de les nostres fites

més importants. En aquest
sentit, tot i que és molt
difícil resumir-ho

Com subvencionaran els projectes? Apu
jaran els impostos?
Per fer realitat els nous projectes no cal
apujar els impostos. Es poden aconseguir
recursos per altres vies i s'ha de fer. Pri
mer, hem d'intentar racionalitzar més la
despesa corrent tot el que es pugui. Se
gon, buscar formes imaginatives de recur
sos públics amb la col·laboració del sec
tor privat. I tercer, treure recursos de la
Generalitat, de l'Estat, de la Diputació i
de la Unió Europea. S'han d'esgotar tots
aquests camins per millorar els equi
paments i serveis de la vila.

Se seguirà aquella frase de Els calers al
camp que vostè va utilitzar durant la
campanya electoral, per donar més ser
veis als vilatans?
No ens hem d'endeutar mai més del que
cal endeutar-nos, però tampoc menys del
que podem. Argentona està molt per sota
de la mitjana d'endeutament de munici

pis de la seva dimensió.

El mapa del consistori torna a ser ajustat
com en l'anterior legislatura. 7 regidors
al govern i 6 a l'oposició. Vostès han dit

que volen ser 7 i 6, i no 7 contra 6.
Des del moment en què l'alcalde és ele
git, deixa de ser l'alcalde de l'Entesa i
passa a ser el de tot el poble, amb caràc
ter institucional i de neutralitat. Doncs de
la mateixa manera demano que hi hagi
una lleialtat institucional. L'oposició ha
de fer d'oposició per definició però en
els temes importants hem d'intentar bus
car el màxim consens possible. Entre al
tres coses perquè les legislatures passen i
hi ha temes que no s'acaben en una le
gislatura. I és millor continuar uns temes
en una altra legislatura si s'han consensuat
que si no s'ha fet.

Catedràtic en economia aplicada, expert assessor en temes de desenvolupament regional i local de la Unió Europea i ara alcalde

d'Argentona. Casat, amb 2 fills i 49 anys d'edat, Antoni Soy es posa al capdavant del consistori de la vila després del pacte entre

Entesa i PSC amb un doble objectiu: modernitzar la gestió municipal i establir una nova relació més transparent i dialogant entre

govern i poble. Després de viure una etapa inoblidable en el terreny polític i personal en els gairebé 12 mesos d'Entesa, Soy vol

donar a Argentona el canvi que van demanar les urnes. Sense pressa però sense pausa. Estudiant ets i uts, amb una política de

captació de recursos més imaginativa i una diagnosi completa de la vila per cobrir amb coherència les necessitats de tots. El

cinquè alcalde de la democràcia es troba apunt per conduir Argentona al proper mil·lenni.

T1C
cionament de l'Administració municipal
i aplicar-ne les conclusions per tal de
modernitzar-la". Un cop fet això és quan
es plantejarà la necessitat i conveniència

de l'esmentat tècnic.

Com valora el pacte amb els socialistes?
Hi ha qui diu que no durarà els 4 anys.
Valoro el pacte molt positivament. Estem
plenament convençuts que aquest pacte
donarà lloc a un govern fort i estable du
rant els propers 4 anys com a mínim, per
què la nostra voluntat és ser una alterna
tiva, un projecte de més llarg termini. Per
moltes raons és fort: per l'esperit nego
ciador que hi ha entre socialistes i Ente
sa, per la confiança, per la vàlua de les
persones, dels 7 regidors del govern. Ha
estat una negociació en què ningú se sent
perdedor, tothom se sent satisfet amb els
acords presos. Això és molt important

| perquè si algú se sent insatisfet acaba sor
tint. Hem arribat a un acord de col·labo
ració, a formar un equip. Abans érem 4 i

j 3, i ara som 7. Vam començar primer dis
cutint el programa i després parlant de

!   l'alcaldia i de les regidories, i sempre
j mirant quines persones podien fer millor

cada cosa.

Quins grans projectes, quines grans fites
es marquen per aquesta legislatura?
El nostre objectiu és clar i l'hem posat en
pràctica des del mateix dia 3 de juliol:
treballar per Argentona, treballar per un
poble millor, treballar per la millora del
nivell i la qualitat de vida de tots els ciu
tadans i ciutadanes de la Vila. Això vol
dir aconseguir més i millors equipaments
i serveis pel poble i els recursos econò
mics necessaris per finançar-los. Hi ha
molts grans projectes per tirar endavant:

alguns ja estan en marxa com per exem
ple el Museu del Càntir o l'Institut; altres
s'han d'impulsar amb decisió, com ara el
Cementiri o la Sala; altres s'han de replan
tejar en un context més global com és un
Pla pel Nucli central de la Vila que in
clogui el tema del mercat, l'aparcament,
un pla de mobilitat, la possibilitat d'una
zona de vianants, l'actual plaça de Ven
dre i Can Doro. Hi ha també altres pro
jectes que plantejarem en el futur un cop
haguem pogut conèixer quin és exac
tament l'Inventari del Patrimoni Munici
pal en edificis, terrenys, propietats, etc,
com és el d'un Casal d'Avis com cal, per
posar un exemple.

Al programa de l'Entesa quedava clar que
l'alcalde no tindria dedicació exclusiva i
que es fitxaria un gerent per portar el

pes. L'última experiència en aquest sen
tit no es recorda gaire positivament en el

govern Canal. Què faran?
La proposta de l'Entesa d'estudiar la ne
cessitat i possibilitat que un tècnic en
Administració d'Organitzacions es fes
càrrec del funcionament i l'organització
interna de l'Ajuntament no té res a veure
amb la del govern Canal. En aquest cas
era un càrrec de confiança i el que nosal

tres proposem és un càrrec tècnic i pro
fessional. A més la nostra proposta és es
tudiar-ne la necessitat abans de prendre

cap decisió. Finalment, seguint aquesta
filosofia, en l'acord de Govern entre l'En
tesa i el PSC, el que es proposa és "fer
una diagnosi sobre l'organització i el fun

v^ontent?
És un gran honor i una gran satisfacció, i

al mateix temps una gran responsabilitat
per complir amb les obligacions d'aquest
càrrec de la millor manera possible.

Com van els seus primers dies a l'al
caldia? Com s'ha trobat l'Ajuntament?
Els primers dies a l'alcaldia han suposat,
d'una banda, fer que els temes del fun

cionament corrent de l'Ajuntament con
tinuessin rutllant normalment. D'altra
banda, conèixer quina és la situació, com
estan els diferents temes, quin és l'estat
dels expedients més importants. Final
ment, d'una manera molt prudent, s'han
començat a prendre també algunes deci
sions pel que fa a la racionalització i mi
llora de l'organització i funcionament in

tern de l'Ajuntament.

ANTONI SOY
/."rr-^^e d'Arrentona
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s'ha fet una edició rècord de 12.000
exemplars. El preu de venda serà de 2.000
ptes., un preu superior al dels anys ante
riors que es justifica pel laboriós procés
de realització.

Obres pel museu. Per tercer i últim any,
la Festa del Càntir i la Fira de Ceràmica
se celebraran amb el Museu del Càntir
tancat al públic. Un cop ja s'han iniciat
les obres a finals de juliol per tal d'adap
tar l'edifici de la Casa de Cultura com a
nova seu, podem afirmar que el nou mu
seu estarà obert amb total seguretat du
rant la Fira de l'any vinent. L'inici d'aques
tes reformes a la Casa de Cultura és pa
ral·lel a les tasques d'adequació que es
vénen realitzant a l'equipament de la
Velcro per poder-hi ubicar l'emissora mu
nicipal -situada fins ara a la Casa de Cul
tura- a partir de la propera tardor.

t ntre els propers 4 i 8 d'agost Argentona

acollirà una nova edició de la Fira Inter
nacional de Ceràmica i Terrissa, sens dub
te, la més important de Catalunya i l'Es
tat espanyol en la seva especialitat, tant
pel que fa a la quantia dels expositors com
per la diversitat de la seva procedència. I
és que per primera vegada a la Fira, es
comptarà amb ceramistes procedents de
Rússia, del Japó i d'Itàlia. Concretament,
vindran dos ceramistes russos, de la ciu
tat de Nizhni Novgorod, d'on vénen els
artesans Andrew Karmanov i Vladimir
Shchipanov. Pel que fa a Itàlia, es comp
tarà amb la presència de l'artista Vittorio
Riverso, procedent de la ciutat d'Aversa.
Finalment, l'expositor de localitat més llu
nyana serà la ceramista Motoko Araki,
que ve del país del sol naixent, del Japó.
Aquests ceramistes incrementen la ja no
drida representació internacional de la
Fira, que també compta amb represen
tants de França, Portugal, Alemanya i

Hongria.
La Fira és una extensió de la tradicional
Festa del Càntir d'Argentona, que aquest
any celebra la seva 49a. edició des de la
seva recuperació l'any 1951, si bé els seus
orígens es remunten a mitjan segle XVII.
Un dels objectius de la mostra d'enguany
és el d'aconseguir igualar o superar la
xifra de 100.000 visitants que la Fira va
enregistrar en la passada edició.
Una de les novetats de la Fira és que, per
primer cop, l'exposició monogràfica de
ceràmica (fonamentada en el tema de l'ai
gua) anirà a càrrec d'un ceramista estran
ger, concretament de l'italià Emidio Ga-
lassi, un dels ceramistes contemporanis
italians més valorats i reconeguts en l'art
de la ceràmica d'arreu del món.

El càntir, barroc. Pel que fa al càntir d'a

questa edició, es tracta d'un espectacu
lar exemplar català del segle XVIII: "El

càntir barroc de Barcelona", amb una rica
decoració en blau sobre blanc, del que

La Fira més
internacional

La 49a edició del certamen tindrà
expositors del Japó^ Rússia i Itàlia,

entre d'altresRosa Vila

De qui és la Fira
del Càntir?

Què passa quan un artista d'un poble de
la comarca veïna (d'un nombre semblant
d'habitants, amb tallers d'art, d'escriptu
ra, de música, una sala d'art municipal
estable...) us pregunta per la vida artísti
ca d'Argentona? Doncs que només po
dreu parlar-li d'una escola privada de mú
sica i, si no voleu passar vergonya, d'allò
pel qual se'ns coneix: els cantirets i la fira
de ceràmica. O no fa vergonya ensenyar,
vendre o predicar que tenim una fira de
la ceràmica que no té res a veure amb el
poble? O si ho té, és agafat pels pèls: de
les dues-centes fonts que donaven aigua
al poble (quantes en ragen ara?), i de l'ai
gua (aigua del Ter o del Roina?) que es
recollia en càntirs de fang (d'ús o de
col·lecció?). Sigui quina sigui la peça ad
quirida pels milers de visitants de la Fira
de la Ceràmica, algú hauria d'explicar
que els artistes els posem nosaltres i que
les peces de les paradetes firals no són el
fruit de la nostra creativitat, del nostre art,
ni de la nostra fantasia ni de les nostres

mans. Que en tot cas només serà nostra
l'aigua dels càntirs que el mossèn beneirà
a la sortida de l'ofici major.
Algú hauria de dir als vilatans en processó
que els artistes que exposen no tenen res
a veure amb els pocs joves de l'única es
cola relacionada amb la plàstica, la de
Ceràmica del Museu del Càntir (ah, però
tenim Museu?); que els expositors, de com
més lluny, més mèrit; que si els podem
importar de Romania, millor que de
Múrcia. Vaja que a Argentona sembla que
no hi ha art i amb prou feines cultura, tot

i que hi hem dedicat una gran casa. Per
salvar-nos proposo un ban que reculli un
mèrit nostre: el d'haver convocat el pre
mi pel disseny del cartell. Un de sol per
les dues coses (fira i festa major), no fos
cas que separant-les ja en l'anunci, se'ns

desmuntés a la pràctica.

Sí però no.
Encara que.
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Un boxejador, un forner, un guàrdia civil, una infermera... argentonins i argentonines més que populars dins la

vida social de la vila formen part d'un ambiciós treball de fotografia que s'ha traduït en un doble resultat: una

exposició i un llibre a càrrec de Jordi Egea. Una aproximació a l'Argentona quotidiana des d'un enfocament diferent,

amb l'objectiu de retratar la realitat més popular, més de casa. L'estrena, aquesta festa major.

el mateix fons i una característica que els
fa peculiars. A part que fossin personat
ges coneguts del poble, he valorat el que
podien aportar els seus rostres. A la ma
joria també els he anat posant un element
que els dóna una característica personal.
El contrabaix al músic Jorge Sarraute, la
safata amb el sifó al Quim Comas del Bar
Deportiu, el micròfon al showman Lluís
Vila... I tots estan absolutament identifi
cats totalment amb la seva foto. No hi ha
cap ànim de ridiculitzar ningú. Cadascú
se sent orgullós de com surt. La col·lec
ció de fotos segueix una evolució tempo
ral començant amb el retrat de l'antic fo
tògraf Alfons Güell i acabant amb el del
fotògraf actual, Albert Burguera. He vol
gut que fos com un repàs històric de la
vida d'un poble. En mostrar els retrats al
tècnic de Cultura municipal, Oriol Calvo,
aquest va proposar a Egea de publicar-ne
un llibre per la gran qualitat de la feina. I
així va néixer l'edició d'una obra que es
sencialment conté les 35 cares de l'ex
posició, a més d'un pròleg de Xavier Nieto
(una anàlisi antropològica de l'impacte
dels personatges en el públic) i una intro
ducció del prestigiós crític argentí de fo
tografia Gustavo Bécquer. Els retrats igual
que a l'exposició van acompanyats d'un
peu, d'un petit text que han escrit Emili
Amargant (la major part), Gonçal Calvo i
Josep Lladó, en què expliquen com ve
uen els personatges fotografiats.

Una portada justificada. El retrat que en
capçala el llibre d'Egea és el del campió
d'Espanya de boxa, Josep Navarro, que
posa amb una foto antiga d'ell mateix.

Vaig triar aquest perquè és com un
anunci del retrat sobre el retrat. Estem
explicant la història de la gent d'un po
ble. El passat i el present. Li he donat
també una llum diferent més enfosquida
per agafar més el to d'una pel·lícula en
blanc i negre de boxa. De personatges
n'han quedat molts al tinter, per fer-ne

un o dos projectes més però ara per ara
Egea vol descansar després de més d'un
any de feina intensa. Hi ha molta gent
que havia fins i tot fotografiat i que al
final, per criteris estètics i d'espai, s'han

quedat fora.

Argentona des de fa 13 anys, és tan bona
com sorprenent per la seva curta expe
riència en el món de la fotografia. I és
que el retratista va comprar-se tot just una
camera professional el 1994, va posar-se
a estudiar poc després el blanc i negre
pel sistema de zones, i aquest és el seu
primer treball.

Exposició, primer; llibre, després. Origi
nalment la idea de Jordi Egea era la de fer
una exposició. Em sentia amb l'obliga
ció de retratar el medi on visc, i en aquest
sentit preferia més l'element humà que
l'estètic. La persona m'identificava més i
em podia ajudar més a comprendre
Argentona. Els retrats de 40x50 tenen tots

//I  1
II e retratat aquelles persones prota

gonistes de la vida quotidiana de la vila,
no pas importants sinó que em recorden
que sóc a Argentona". Aquesta és la filo
sofia en què ha basat el fotògraf Jordi Egea
(1949) una selecció personal de 35 ar-
gentonins representatius de la vida local

que quedaran immortalitzats en imatge
en un llibre i una exposició titulats Re

trats, gent del poble. Argentona que s'es
trenen aquesta festa major. Entre aquest
grup d'elegits hi ha tot tipus de personat
ges, des del boxejador Josep Navarro a
l'avi centenari Joaquim Vergés, passant
pel Chete, el doctor Calvo i el forner de
can Morè, entre d'altres. La qualitat del
treball d'Egea, un mataroní que viu a

Retrats exemplars
Jordi Egea presenta un llibre i una
exposició sobre fotografies d'argentonins
representatius de diferents èpoques

Josep Navarro, campió d'Espanya de boxa.



L^om tots ja sabeu, de fa poc, el Partit dels Socialistes d'Argentona ha entrat a l'Ajun

tament a governar, per fi s'ha arribat a un acord amb una altra força política, que és
l'Entesa. Un acord que ens permet una governabilitat que tirarà enclavant molts pro
jectes pendents, i quasi d'impossible realització en etapes anteriors. Hi ha una volun
tat de tirar endavant la nostra vila, que per fi la gent d'Argentona se senti orgullosa de

l'indret on viu.
Volem donar les gràcies als habitants d'Argentona pel suport donat al llarg de la cam
panya electoral, pel suport en el dia de les eleccions, i també pel suport durant els
dies que s'ha anat treballant per arribar a aquest pacte de govern.
Aquest pacte que hem portat a terme amb l'Entesa és un pacte que moltíssima gent
ens va demanar el dia de les eleccions, i en dies següents. L'hem realitzat amb seny,
amb bona voluntat, i amb ganes de treballar, de treballar per Argentona, i de treballar
per les persones, per a totes, les que ens han votat, i també per les que van donar el
seu vot a les altres forces polítiques, que ara han quedat a l'oposició.
Potser hi haurà gent que no entendrà les raons d'aquest pacte, però nosaltres creiem i
hem pogut constatar que el poble volia i vol un canvi en les maneres de fer dins de
l'Ajuntament, que no podíem perdre l'oportunitat de tenir un govern de progrés.
També volem senyalar que el fet d'haver pactat amb l'Entesa no ens farà perdre de
vista els nostres objectius, i que no deixarem de complir un dels nostres lemes durant

la campanya, que és L'ARGENTONA DE LES PERSONES, ja que com vam dir en el
seu moment, un poble no és res si no es compta amb els seus habitants, amb les
associacions culturals, esportives, juvenils, musicals, amb els empresaris, amb la gent
gran, i amb els més menuts, en definitiva amb tots. Volem fer un poble viu, i amb

l'ajut de tots vosaltres ho aconseguirem.
GRÀCIES.

El fet d'haver pactat amb l'Entesa no ens

farà perdre de vista els nostres objectius.

Com vam dir en el seu moment, un poble

no és res si no es compta amb els seus

habitants, amb les associacions culturals,

esportives, en definitiva amb tots.

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

Comptem amb tots
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L Entesa vol donar les gràcies a tots els argentonins i argentonines per la confiança
que heu dipositat en nosaltres en convertir-nos en la principal força de govern
d'Argentona. Gràcies al vostre vot, l'Entesa ha obtingut l'alcaldia i 3 regidors, capgi
rant el mapa polític del nostre poble i, per primera vegada en molts anys, obrint el pas
a una alternativa real als governs de sempre.
Els vots que el 13 de juny vau donar a l'Entesa i al PSC palesaven una voluntat de
canvi que ningú no podia ignorar. Qualsevol combinació política que no reflectís
aquesta voluntat hauria estat un menyspreu al desig de la majoria. Per aquesta raó,
l'Entesa estava disposada a quedar-se a l'oposició abans que adulterar el canvi que la
majoria reclamava.
La coincidència entre l'Entesa i el PSC en la valoració dels resultats explica la natura
litat amb què hem aconseguit el pacte de govern. Els molts punts en comú dels dos
programes electorals i la bona sintonia entre les persones elegides han fet la resta. El
programa pactat, que vol anar més enllà d'una legislatura, pretén assolir tres objectius
principals: modernitzar i fer eficient la maquinària municipal; establir un nou model
de relacions amb els ciutadans basat en la transparència, la comunicació i la partici

pació i millorar les condicions de vida de tots els argentonins.
Per a l'Entesa, aquests objectius es fonamenten en una convicció: que els protagonis
tes de la vida pública són els ciutadans i que el poder polític no és una finalitat sinó un
instrument per donar oportunitats a tothom, especialment els que no en tenen, evitant
l'exclusió i fomentant la responsabilitat. No volem ni substituir la societat ni imposar
models, sinó donar les eines necessàries perquè tothom pugui viure millor segons les
seves preferències i conviccions. Volem, en definitiva, un poble plural però capaç
d'entendre's i de respectar-se. L'Entesa, com a força política, no és una altra cosa que
l'exemple viu de com els que són diferents poden entendre's.

Els vots que el 13 de juny vau donar a

l'Entesa i al PSC palesaven una voluntat

de canvi que ningú no podia ignorar.

Qualsevol combinació política que no

reflectís aquesta voluntat hauria estat un

menyspreu al desig de la majoria.

Entesa fjgr Argentona (L'Entesa)

Gràcies^ Argentona!
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Els resultats han estat molt igualats i a la

vegada els pactes de govern han repartit

quasi al 50% la representativitat dels

electors. Si no volem repetir experiènci

es passades, s'haurà de comptar molt

amb l'oposició.

Grup Municipal del Partit Popular (PP)
r rimer de tot, us volem donar les gràcies pels resultats obtinguts en aquestes passa
des eleccions. Gràcies a tota la gent que ha cregut en el nostre projecte i que ens ha
servit per treure un bon resultat. Anar consolidant el nostre projecte a la vila i, sobre
tot, la credibilitat del nostre programa ha quedat recolzada en el moment que hem
tret millors resultats a les eleccions municipals que a les europees. Aquesta dada és la
que ens avala com a vot de poble. Donades les gràcies, una petita valoració dels
resultats. Ja sabem que hem tingut un canvi a l'alcaldia, però el fet essencial està en
què els resultats han estat molt igualats i a la vegada els pactes de govern han repartit
quasi al 50% la representativitat dels electors. Amb això volem dir que si no volem

repetir experiències passades, s'haurà de comptar amb l'oposició, ja que representa
la meitat de la població. Una altra dada important i que fa reflexionar és l'alta absten
ció. Els polítics de la vila ens hem de preguntar perquè a les eleccions en les quals es
decideix el representant del nostre poble, la persona i/o equip que marcarà el nostre
futur durant els propers anys, des de l'administració més propera, no som capaços de

motivar l'electorat.
L'únic que ens queda dir és que al Grup Municipal Popular ens trobareu sempre que
vulgueu per treballar. Ja siguin grans projectes com problemes individuals (no per
això menys importants) i totes les vegades que creieu que s'ha de presentar una pro
posta de millora per a tots nosaltres, ens tindreu al vostre costat per treballar i posar

tots els mitjans que estiguin al nostre abast.

Al servei de tots
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Hem fet l'anàlisi obligada i tenim un

munt de preguntes a fer-nos vist el re

sultat electoral. Ha estat un avís? Un

càstig? No hem sabut explicar el nostre

programa? Possiblement!

Comitè Executiu Local de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)

LJ na vegada dut a terme el ple previst per la constitució del nou Ajuntament sortit de

les últimes eleccions, el passat dissabte 3 de juliol, només ens manca agrair a tota la
militància, amics, simpatitzants i vilatans, el suport a la nostra opció amb el seu gest.
Amb aquest agraïment, els comuniquem que si bé no tenim àrea de poder directa en
el nou consistori, portarem a terme una oposició ferma, recta i decidida durant el
temps que calgui i seguirem vetllant perquè l'únic guanyador sigui la Vila d'Argentona.
Hem fet l'anàlisi obligada i tenim un munt de preguntes a fer-nos vist el resultat elec

toral. Ha estat un avís? Un càstig? No hem sabut explicar el nostre programa? Per
demostrar-nos que es pot fer millor, ens era obligat un relleu en la gestió? Possible

ment!
També per última vegada recordarem que som la llista més votada i pel dret i desig
d'entendre'ns i de col·laborar en la tasca de govern, les nostres ofertes en alguns casos
no només no foren valorades, sinó que ni escoltades. Algunes candidatures han fet
una anàlisi molt particular dels resultats obtinguts, essent l'únic desig el d'excloure
sistemàticament a Convergència i Unió. Ens hagués agradat oferir als vilatans la
finaJització de tots aquells projectes (Institut, Cementiri, Museu del Càntir, la Sala...)

que en el seu moment vam iniciar.
Podem dir que donades les circumstàncies i les diferències obtingudes, i si a més a
més hi sumem l'escassa o nul·la experiència en la gestió municipal de molts dels nous
regidors, creiem que les nostres propostes podien haver estat millor considerades.
El nostre lema sempre ha estat estar al servei del poble d'Argentona i la nostra norma,

el treball.

Avui és el demà



L'èxit de la primera promoció municipal de pisos ha desbordat totes les previsions. No només s'han venut tots sinó que a la seu

d'Argentona Projectes han arribat prop de 150 sol·licituds per estar en llista d'espera per properes promocions. I és que, les

noves vivendes ofereixen una relació qualitat-preu excel·lent. Hi ha materials i acabats que estan per sobre de l'exigit de les

habituals característiques de les VPO (Vivendes de Protecció Oficial). A més, les entitats bancàries que han taxat els habitatges

ho han fet molt per damunt del preu que han costat als propietaris. Els 30 pisos que van d'entre els 52 i els 79 metres quadrats de

superfície s'han venut entre 6 milions i mig i 11 milions i mig, amb traster inclòs, i la majoria amb pàrquing. Les claus i els

butlletins de l'aigua, gas i llum, ja estan a disposició dels propietaris que hi podran anar a viure ben aviat, després que la

Generalitat ja ha fet l'última inspecció de tràmit per tal de donar la qualificació definitiva.

I ot i que amb un cert retard segons el

calendari previst, l'empresa ACS ha aca
bat els treballs de construcció de la pri
mera promoció municipal d'habitatge
social a la zona de Can Boba de les Vi
nyes al turó de Sant Sebastià. ACS ha
entregat a la promotora Argentona Pro
jectes (després d'un any i uns mesos
d'obres) les claus dels 30 pisos edificats
a més dels butlletins dels diferents sub
ministraments com l'aigua, el gas i el
llum, perquè ja es puguin contractar els
serveis respectius. La constructora ha pre
sentat fins i tot la garantia decennal (a deu
anys, dins dels quals si hi hagués una de
ficiència estructural hauria de respon
dre'n) i l'aval per la garantia provisional
(una quantitat en metàl·lic per repassos
de petites deficiències que poguessin sor
tir). El Departament d'Habitatge de la Ge
neralitat ha realitzat també a principis de
juliol la inspecció per donar la quali

ficació definitiva. Els pisos ja estan gaire
bé a punt.

Gran relació qualitat preu. Els pisos que

s'entregaran properament reuneixen mi
llors acabats que els que en teoria han
d'acomplir les Vivendes de Protecció Ofi
cial. Per posar uns exemples: els mobles
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Després de l'última inspecció de la Generalitat, els exitosos
primers habitatges socials de promoció municipal ja estan a
punt pràcticament per ser lliurats als propietaris
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Pel regidor de l'Entesa, Jordi Pinart, cal
drà trobar nous terrenys per fer una sego
na promoció i iniciar-ne una tercera, si
és possible. En aquest sentit Pinart asse
nyala que la millor arma serà a través
de la revisió del pla general. D'aquesta
manera es podrà donar sortida al sòl per
fer habitatges d'aquests. També haurem
de mirar de negociar amb altres propie
taris de terrenys de la vila perquè ens ven
guin sòl.

Conflicte amb la Junta de Compensació.
Per altra banda continua l'enfrontament
entre Argentona Projectes i la Junta de
Compensació del Turó de Sant Sebastià.
La Junta fa temps que reclama 32 milions
de pessetes i escaig a la promotora muni
cipal en concepte de la part proporcio
nal dels treballs d'urbanització del turó

de Sant Sebastià on s'han edificat els
habitatges socials. Argentona Projec
tes té una partida pressupostària per
pagar aquests diners però no els abo
narà fins que no se li doni tota la
documentació que acredita i justifi
ca el cost d'aquests 32 milions.
Aquest conflicte burocràtic, en el
moment de tancar aquesta edició,
s'estava a punt de debatre en una
assemblea de la Junta de Com
pensació convocada per Argentona
Projectes i alguns propietaris més de
la Junta que sumaven un 32% de
l'accionariat total (per sobre del 25%

que es necessita per convocar una
assemblea). En aquesta trobada,
l'empresa municipal volia demanar
explicacions sobre la no entrega de
la documentació. Aquest problema
s'ha de resoldre perquè afecta als
termes de l'escripturació dels pisos.Les cuines també tenen acabats d'alta qualitat.

d'aquestes peces ceràmiques és una mena
d'homenatge que s'ha volgut retre des
d'Argentona Projectes a l'arquitecte ca
talà Puig i Cadafalch, seguint el seu estil i
colors. Per si de cas, la promotora ha pre
vist reservar una partida de diners per si
els veïns finalment decidissin tapar les
rajoles. De tota manera haurà de ser una
decisió de la comunitat no de l'empresa.

Més de 100 sol·licituds per noves pro
mocions. La primera promoció d'habi
tatge social ha desbordat les previsions
més optimistesde resposta del públic. No
només van quedar alguns interessats fora
de la possibilitat de comprar un pis per
l'excessiva demanda, sinó que amb els
mesos la llista d'espera que es va decidir
formar de cara a noves promocions ha
arribat més enllà de les 100 sol·licituds.

Les polèmiques rajoles d'homenatge a Puig i Cadafalch.

de cuina s'han muntat amb dalts i baixos
(el normal és només amb baixos) i la ma
teixa cuina s'ha enrajolat també fins dalt;

els vidres exteriors tenen doble gruix; tots
tenen traster (amb llum individualitzat
connectat al pis) i plaça de pàrquing (ex
cepte un que no ha volgut aparcament);
l'ascensor arriba a la zona de trasters si
tuada a les golfes del bloc de pisos; les
aixetes dels banys són de monoco-
mandament; el sistema de calefacció; els
vidres de les baranes s'han posat d'alt
standing... Segons paraules de diferents
responsables d'Argentona Projectes no
hem buscat un benefici propi per l'em
presa com passa en el sector privat sinó
que aquest benefici revertís en el mateix
edifici. Tanta qualitat hi ha respecte el
preu, que les entitats financeres que han
negociat hipoteques amb els propietaris
han taxat els habitatges molt per sobre
del preu de venda, amb quantitats que
poden arribar als 2 i 3 milions de pesse
tes per sobre. El cost dels pisos oscil·la
entre els 6 milions i mig del més barat
(el més petit, 52'70 metres quadrats amb
traster i sense pàrquing) i els 11 milions i
mig dels més cars (els més grans, 79 me
tres quadrats amb traster i pàrquing). Els
més nombrosos (18) han estat els de
69 metres quadrats amb traster i pàr
quing que han pujat com a màxim a
10 milions i mig.

Són uns preus que molt difícilment es
poden trobar al mercat i que permeten
que el jovent i altres persones amb pocs
recursos de la vila no hagin de marxar
d'Argentona per aconseguir una vivenda

assequible a la seva butxaca, segons
comenta el regidor d'Habitatge Jordi

Pinart.

La polèmica façana. Durant la cons
trucció dels pisos, els propietaris que els
havien comprat van queixar-se de la poca
estètica de la façana de l'edifici enra-
jolada en algunes parts amb peces bla

ves i grogues, gens escaients, que van
arribar a qualificar fins i tot de perilloses.
Aquesta polèmica va anar passant a me
sura que els amos van veure més clara
ment els resultats, fins al punt que les ra
joles van tornar a agradar. La col·locació
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La nova deixalleria permetrà reciclar tota mena de residus.

un abocador. És un lloc, segons els seus

responsables, on portar les deixalles que
originem per, després que rebin un trac
tament, recuperar-les.
Portar residus a la deixalleria és gratuït i,
tot i que en principi no reportarà cap be
nefici -es preveu que els dos primers anys,
l'equipament serà deficitari-, a la llarga
serà beneficiosa per tothom. La intenció
del consistori és dur a terme una impor
tant tasca d'educació ambiental a tota la
població. De moment, ja han anunciat la
intenció de realitzar una guia de deixa
lles que es repartirà entre els vilatans per
què prenguin consciència d'on ha d'anar
cadascun dels elements que llencem a la
brossa. Així mateix, i aprofitant l'obertu
ra de la planta, també van repartir-se en
tre els vilatans més joves, un dels col·lec
tius més receptius pel que fa als temes de
cura amb la natura, regals especials.
La planta de recollida de residus estarà
oberta els 7 dies de la setmana. De di
lluns a dijous de dos quarts d'11 del matí
a dos quarts de 2 del migdia i els diven
dres de 4 a 8 de la tarda. D'altra banda,
els dissabtes obrirà al públic de 10 a 2 i
de 4 a 8 i els diumenges de 10 a 2.
La seva inauguració oficial s'ha deixat per
després de l'estiu i es farà el proper 12 de
setembre.

La nova Deixalleria va obrir, finalment,

les seves portes el passat 17 de juliol.
Després de diversos entrebancs i de dos
anys d'espera, aquest equipament que
donarà servei a dos pobles més a part
d'Argentona, Dosrius i Òrrius, ha estat

possible gràcies a la col·laboració de la
Diputació de Barcelona.
Petits detalls, com la instal·lació de tan
ques o l'arribada d'uns contenidors, ha
vien retardat la seva posada en funciona
ment. De tota manera, un dels principals
problemes amb què aquest equipament
de gestió de deixalles s'ha trobat va tenir
lloc a finals de l'any passat. Va ser ales
hores quan l'empresa que feia les obres,
AUN 4, va fer fallida i la construcció va
quedar aturada fins que no es va trobar
algú que agafés el seu relleu. Finalment,

aquesta tasca va encomanar-se a Am-
bientàlia que, un dia abans d'obrir l'e
quipament al públic, va signar un conve
ni de gestió amb l'Ajuntament.
La planta, que està instal·lada al polígon
industrial nord, pot rebre tot tipus de re

sidus, des dels més corrents com paper,
cartró, vidre, llaunes i envasos, fins d'al

tres considerats voluminosos, com mo
bles i electrodomèstics, així com també
tòxics i especials, com piles, olis de fre
gir i de cotxe. La deixalleria però no és

Reciclar bé per
viure millor

La Deixalleria Municipal es posa en
marxa després de dos anys de feina

I

Ferran Catà

Prat, el xofer

fs deia Prat. Treballava a la Compadia de
Tranvías, conduïa Tòmnibus del servei
Mataró-Òrrius. Les monges del col·legi

Santa Anna feren una excursió a Lourdes,
i hi anà de conductor. En arribar-hi patí
un atac de cor i morí.
Un any després amb la meva esposa i el

matrimoni Joan Grau - Mercè Broto ens
trobem en aquest gran centre espiritual
de la seu del romiatge francès. L'endemà
a les 6 en tren especial arriba l'expedició
de Barcelona. Tot el dia ha estat plovent i
amb ganes. Decidim no anar a l'estació
a rebre'l. Plou massa. A dos quarts de sis
em rentava en els lavabos de l'hotel,

s'obre la porta i apareix en Joan. Què
fas, que no dorms^ No, i tu? No puc dor
mir. Saps l'hora que és? Encara no les 6,
l'hora del tren. Pobra gent, segueix plo
vent. Què esperem? Cap a l'estació. El
tren ja havia arribat. Cap al centre hospi
talari, doncs. Molta gent, molt d'enrenou.
D'un gran camió descarreguen mantes.

Ajudeu, hi ha feina per tots, ens po
sem a la cua i ho fem. Després d'esmor
zar, els quatre, servint-nos del cotxe, de
ambulem sens nord ni guia pels carrers.
Continua plovent, passem davant d'un ce
mentiri. És obert. Ens ve a la memòria en

Prat. Serà aquí? Qui ho sap! Hi entrem,
als pocs passos en una parcel·la ben acu
rada sembrada de roserets veiem la foto
d'en Prat. Ho veiem difícil però ho inten
tem. En Grau m'aguanta el paraigua i jo

faig la foto. No sé quina màgia va com
plaure'ns, perquè sortí estupenda! Quan
la vaig portar a la seva mare -vivia rera
l'església de Maria Auxiliadora-, emo

cionada, m'abraçà.

Mirant enrera
sense rancúnia
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Salvador Cabré

Renovem
la nostra llibertat

Argentona vol renovar-se. Comença una
etapa nova, una etapa il·lusionada. La
novetat dóna empenta. I nosaltres cal que
ens espavilem per renovar també aques
ta qualitat tan extraordinària com és la

LLIBERTAT.
Haurem de posar al dia la nostra capaci
tat de ser lliures. Treure el rovell a la ruti
na. Refer la nostra possibilitat de canviar
de xip. Exercir la llibertat significa man
tenir-nos joves. La llibertat no es fa servir
gaire, per desgràcia. Actuem impel·lits
més per reflexos inconscients. Es fan les
coses perquè tothom ho fa, perquè
sempre s'ha fet... Pensem, per exem

ple, en els bateigs. Voldria ser molt res
pectuós amb cada una de les famílies.
Però pensem en Barcelona, Catalunya...
Voleu dir que els actes religiosos res
ponen a una veritable fe? Quan bategen,
els pares, decideixen amb joia que els
nens siguin proclamats fills de Déu? I pel
que fa a l'Església: han decidit serio
sament que el seu fill entri en aquest
col·lectiu de seguidors de jesucrist? Quan
n'hi ha tants que proclamen que, amb la

mort, tot s'acaba, podem creure raona
blement que tots vénen a batejar contents
del fet que els nens quedin consagrats
com hereus de la vida eterna? Tant de bo!
Quan parles francament amb les persones,
quan sents la ràdio o veus la televisió, quan
llegeixes el que es publica, una gran part
respira, no ja solament indiferència, sinó
veritable increença. Actuar d'una manera

lliure, voldrà dir ser conseqüents.
Ara bé, aprofitant el moment del bateig,

valdria la pena que ens traguéssim, tots,
la pols de sobre i estudiéssim amb ma
duresa, preguntant, llegint, pregant...
Potser seria l'hora de canviar de xip, de

decidir-nos, amb coherència, a viure se
gons les nostres conviccions reals i pro
fundes. L'hora de refer el nostre seguiment
de jesucrist, joiós i vivificador.
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a ser lliures
Cridats

l'Orquestra Simfònica del Vallès amb 278,
en el que va ser una de les decepcions de
la temporada pel que fa a assistència de

públic.
Segons Oriol Calvo, tècnic de Cultura de
l'Ajuntament d'Argentona i principal res
ponsable de la programació, "aquesta ha
estat una temporada amb companyies i
espectacles, en general, poc comercials,

arriscada en els seus continguts i, per tant,
poc fàcil per al públic, fet que explica que
la xifra d'espectadors ha minvat lleuge
rament. De fet, el que ha aguantat la bona
assistència de públic han estat els abona
ments, que en nombre de 130 han man
tingut un públic fidel al teatre".
El nou equip de govern municipal man
tindrà la Temporada de Teatre, Música i
Dansa, tal com deia el programa de l'En
tesa, ja que entenen que és un dels pilars
de la programació cultural de la vila amb

ressò força més enllà d'Argentona. Es trac
ta sens dubte i amb xifres a les mans d'una
de les millors programacions estables de
les comarques de les rodalies.

La Temporada de Teatre, Música i Dan

sa 1999 es va cloure el passat 5 de juny
amb un concert a càrrec d'Horacio Fu-
mero Jazz Quartet, davant la presència
de 173 espectadors que gairebé omplien

la sala del Centre Parroquial. Una setma
na abans havia actuat a la Sala Argentona
la prestigiosa companyia del Teatre Lliu
re, amb Tot esperant Codot de Samuel

Beckett, obra de gran qualitat artística
però força arriscada en el seu planteja
ment. Cal dir que la tasca de direcció, a
càrrec de Lluís Pascual, i la dels actors va
ser més que lloable, fet que ha convertit
aquest espectacle en un dels més desta
cats de la temporada.
En conjunt, un total de 2.070 espectadors
han assistit als 8 espectacles de la tem
porada programats, el que suposa una
mitjana de 259 espectadors per funció,
una xifra una mica inferior als 314 es
pectadors de mitjana de la temporada
anterior. L'espectacle amb més públic ha
estat, amb diferència, Criatures, de T de
Teatre, amb 612 espectadors, seguit de

2.069.900

2.056.450

2.995.110

1.620.150

2.478.600

Taquillatge

269

314

330

223

317

2.070

2.512

2.642

1.780

1.901

Total      Mitjana
espectadors espectadors

1999

1998

1997

1996

1995

-

PROGRAMACIÓ ESTABLE DE TEATRE, MÚSICA 1 DANSA
Temporada 1995-99

ESTADÍSTICA COMPARATIVA

Menys comercial,
menys espectadors

4*1*^  *.

La vuitena Temporada baixa assistència
per l'entitat dels muntatges,

més allunyada dels circuits comercials



ria de ser més obert a tothom. El vocal de
l'Associació de Veïns, Pepe Sànchez, ex
plica que no estan en contra de la tasca
de les educadores i del centre però cre
uen que seria millor si tothom se'n po
gués beneficiar, no només uns quants. A
més, creuen que en aquest barri no cal
un Centre Obert, segons ells necessari a
llocs on hi ha greus problemes com dro
gues, pares a la presó o delinqüència, sinó
que seria millor construir-hi un centre cí
vic. Aquestes dues entitats ja van presen
tar en l'anterior legislatura un projecte per
habi I itar a la masia de can Noè aquest cen
tre en substitució de l'actual. La funció edu
cativa i lúdica seria la mateixa, però s'obri-
ria a més usuaris i a més finalitats.
Com que hi ha problemes de cooperació
amb el Centre Obert, l'APA i l'Associa
ció de Veïns treballen pel seu compte a
favor també dels infants. A l'estiu orga
nitzen un casal i durant la resta de l'any
ofereixen activitats fora de l'horari esco
lar, com ara informàtica, tallers o idiomes.
El barri del Cros continua tenint mancances
d'infraestructures i comunicació amb el
centre de la vila però l'esforç d'entitats com
aquesta fa que siguin una menys evidents.

amb algun d'aquests problemes. Els in
fants treballen i juguen dividits en tres
grups segons l'edat, que va dels 5 als 14
anys. Com explica l'educadora Isabel
Monteys hi ha activitats per a tots els gus
tos: des de tallers de balls, manualitats o
teatre, passant per la pràctica d'esports

fins a jocs i excursions. S'acostuma a tre
ballar en grup però també hi ha temps
per la feina individual amb les tutories o
per la familiar amb les reunions que es
fan periòdicament amb els pares.
Per entrar en el centre, una comissió d'ad
missió s'encarrega d'avaluar les sol·li
cituds i decidir quin nen pot entrar al cen
tre. Entre els criteris de selecció hi ha el
de ser del Cros, que els pares del nen si
guin atesos pels serveis socials de la vila
o que l'infant tingui una situació familiar,
social o individual desfavorable. També
tenen preferència els més menuts. Són
aquests criteris els que critica l'Associa
ció de Veïns del Cros i l'APA de l'escola.
Segons aquests col·lectius, el centre hau

Jugar al carrer? Mirar la televisió a casa?

Berenar? Fa quatre anys, les classes a l'es
cola de Sant Miquel del Cros s'acabaven
i els nens tenien poques alternatives per
passar la tarda. Per això l'Ajuntament va
decidir instal·lar un Centre Obert en
aquest barri, projecte que va començar a
funcionar l'any 1994. Mireia Puigdollers,
la coordinadora del Centre, explica que
va néixer "amb una funció principalment
educativa, però també social, ja que els
pares a la tarda treballen i els nens no
tenen on anar". És a partir de les 5 de la

tarda quan els 30 nens inscrits tenen una
cita a les antigues escoles del Cros amb
els tres educadors del centre. A l'estiu, la
cita és de 10 de matí a 1 del migdia.
Com tots els centres oberts, el del Cros
depèn de la Regidoria de Benestar Social
i organitza activitats extraescolars per es
timular i educar els infants, així com per
ajudar els nens amb algun tipus de pro
blema familiar, psicològic o social. Un 20
per cent de les places es reserven a petits

El barri d'Argentona es va equipant per
oferir diversió als infants de la zona

Un Cros per als més petits

Des de fa quatre anys, tres entitats del barri de Sant Miquel del Cros treballen per entretenir els infants un cop

acabades les classes. Tot i que els camins del Centre Obert del Cros, els de l'Associació de Veïns del barri i l'APA de

l'escola s'hagin creuat poques vegades en aquest temps, als tres els uneixen les ganes de tirar endavant projectes i

activitats que pal·liïn les diferències entre el barri i el centre d'Argentona, molt més ben equipat i comunicat.
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Conveni congelat

Li conveni dels treballadors de l'Ajun

tament portat per urgència al passat ple
de juny no es va poder aprovar després
que no s'obtingués el suport de la majoria
absoluta del plenari. L'oposició es va
abstenir perquè considerava que un
conveni tan important no es podia tirar

endavant sense que l'haguessin pogut
comprovar. El vot sorprenent i que va
impedir que el conveni tingués llum verda

va ser el del regidor del govern, Santi
Mora, que va trencar la disciplina de CiU

i es va abstenir.

La Generalitat
para el mercat

La Generalitat de Catalunya va desesti

mar el passat mes de juny la petició de
l'Ajuntament d'Argentona de declaració
d'ocupació urgent per expropiar forçosa
ment els béns i drets afectats per dur a
terme el mercat municipal de Can Doro.
La decisió va agafar per sorpresa l'ales
hores equip de govern, que sense haver
rebut cap notificació oficial de l'adminis
tració autonòmica se'n va assabentar en
veure-ho publicat al Diari Oficial de la
Generalitat. El govern català al·lega que
l'Ajuntament no ha acreditat, tal i com
exigeix l'article 56 del Reglament de la
Llei d'Expropiació forçosa, l'existència de
circumstàncies que justifiquin aquest pro
cediment excepcional. Els aleshores res
ponsables municipals van deixar entre
veure que es podria estudiar un replante
jament de la ubicació del mercat o mirar
d'acostar posicions amb Rosa Massagué,
propietària del dret de pas motiu de la

petició d'expropiació.

se la propera tardor. Respecte aquesta efe
mèride, la Penya local s'afegirà en col·la
boració amb l'Ajuntament també a la
plantada d'arbres que faran un total de
100 municipis el mes de gener en honor

al club blanc-i-blau.

Mongetada
blanc-i-blava

La tercera edició de la Mongetada orga-

nitzada per la Penya Espanyolista
d'Argentona va aplegar el passat 11 de
juliol unes 150 persones en el que va ser
el primer acte oficial d'Antoni Soy com a
alcalde de la vila. Després de l'esmorzar
típic amb mongetes hi va haver un col·lo
qui amb personatges coneguts (el presi
dent de l'Espanyol Daniel Sànchez Llibre,
el periodista d'AS Tomàs Guasch i els fut
bolistes Sergio i Pedró Nieto...) a la sala
de cinema del Centre Parroquial per re
flexionar sobre el centenari del RCE Es
panyol que ha de començar a celebrar-

Les catifes van tornar a ser les prota

gonistes del diumenge de Corpus a Ar
gentona en la novena Diada de la Flor.
Sota l'organització dels Amics de les Tra
dicions, la festa va tenir de tot: cercavila,

sardanes i ballada de gegants. Enguany,
vuit carrers de la vila van decidir guarnir
la seva superfície d'olors i de bellesa na
tural. Respecte l'edició anterior van fa

llar dos carrers (Rosers i Pau Claris) i se'n
va afegir un (Badalona). Des de l'organit
zació es va voler felicitar especialment la
feina dels veïns del carrer Sant Isidre i de

la plaça del Molí, que superen sempre
amb il·lusió el fet d'estar allunyats del
centre neuràlgic de la celebració. L'únic
a lamentar de la novena Diada va ser l'ac
ció matussera d'un grup de jovenets que
es van dedicar a llançar flors i sorra als

Nans dels Gegants d'Argentona.

L'Escola Bressol
en suspens

LI Departament d'Ensenyament de la

Generalitat ha desestimat per segona ve
gada la petició de l'Ajuntament d'Argen
tona per la cessió d'un espai dins l'Esco
la de Sant Miquel del Cros per ubicar-hi
la futura Escola Bressol Municipal. L'ad
ministració autonòmica al·lega que l'edi
fici no reuneix les condicions per un cen
tre d'aquestes característiques. La notícia
es va produir a mitjan juliol, setmanes
després que el Consell de la Diputació
de Barcelona hagués concedit 5 milions
de pessetes per l'execució de les obres
d'aquest nou centre que havia d'anar si
tuat als patis de Primària de l'Escola del
Cros, i que havia de tenir cabuda per a

30 alumnes.

LI futbolista Pedró José Martínez López
Landi, resident al veïnat argentoní de

Sant Miquel del Cros, ha arribat a un
acord amb el València per jugar amb
l'equip juvenil de divisió d'honor del club
de Mestalla. Landi, l'última temporada al
Premià on va arribar a debutar amb la
primera plantilla a Segona B marcant dos
gols, ha militat en les categories inferiors
del Barca, l'Espanyol i el Mataró. El juga
dor de 18 anys afronta la seva nova eta
pa amb molta il·lusió confiant fer-se un
lloc en el filial de Segona B.

Landi al València   Carrers de catifes
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Fires amb èxit

t Is passats 19 i 20 de juny a Argentona

es van celebrar dues fires de temàtiques
ben diferents. Una d'entitats i una dedi
cada a la caça. La Fira d'Entitats, en la
seva segona edició, va convocar un total

de trenta-vuit expositors argentonins. Des
de les activitats esportives passant pels ta
llers de manualitats, tothom va trobar-hi
una proposta a la seva mida. Per la seva
banda, la vuitena Fira del Caçador i el
Gos va destacar per l'augment de la ven
da de gossos cadells bàsicament de les
especialitats teckel (per conills) i pointer
(per ploma). Pel que fa a l'exposició d'es
pècies per la reproducció de caça, els
expositors van tenir moltes comandes per
la temporada, sobretot de faisà i conill.
També es van fer concursos. En el de la
prova pràctica de caça el primer trofeu
local va ser per Albert Espadero i el de tir
amb arc per Santi Lladó.
Enguany va venir molta gent de la comar
ca. La Fira es va tancar amb gran èxit eco
nòmic per l'organització que destinarà
força diners a repoblar caça i a tractar de
plantejar un futur camp de tir al plat.

Moviments
contra la pedrera

L entitat ecologista Natura, el Grup de

Muntanya d'Argentona, CACAU i CATAM
continuen la recollida de firmes per mi
rar de tancar la pedrera de la Feu que està
destruint l'entorn natural de la zona. La

iniciativa popular va aconseguir captar
l'atenció de les cameres de TVE a Cata
lunya que en van fer un ampli reportat
ge. D'altra banda, la Regidoria de Medi
Ambient s'ha afegit a la lluita contra la

pedrera presentant una al·legació espe
cífica en el Pla d'Espais d'Interès Natu
ral. Aquesta al·legació demana una am
pliació dels límits del parc de la Conreria
de Sant Mateu Céllecs perquè inclogui
també la part que ocupa la pedrera.

L'Ajuntament també sol·licita que no se
li renovin els permisos d'extracció als
amos, que expiren l'any 2008. Al marge
d'això, la regidoria argentonina ha tramès
al·legacions per tal de preservar el marge
esquerre de la Riera i per qualificar com
a zona forestal un indret del voltant de la
carretera d'Òrrius que ara és d'usos com

patibles.

EI Centre
enceta l'aniversari

/\mb motiu del seus 85 anys d'existèn

cia, el Centre Parroquial va presentar el
passat 28 de juny tota una sèrie d'actes
que està duent a terme al llarg de tot
aquest estiu. Davant dues-centes perso
nes, la presidenta, Lourdes Colominas, i
el vicepresident, Pep Alsina, van fer una
mica de balanç històric de l'efemèride i
van donar pas a les explicacions de les
activitats de celebració. El cinema a la
fresca, els concerts de música diversa a
l'hort del Rector, els tallers de cuina ca
solana, diferents representacions tea
trals... formen el gruix de la programació
que es clourà el 5 de setembre. En l'acte
també es va parlar en línies generals el
que tractarà de ser la revista del Centre
que podria sortir al carrer la propera tar
dor.

Aquesta unitat va comprovar el fum de
87 vehicles (38 de benzina, 38 de gasoil,
i 10 de benzina amb catalitzador) dels
quals 28 van donar positiu, un nivell més
alt del permès (13 gasoil, 13 benzina, 2
amb catalitzador). Pel que fa als sorolls,
dels 55 vehicles analitzats, 41 eren ciclo
motors (20 positius), 9 motocicletes (4

positius) i 5 cotxes (tots negatius). Quan
la mesura sortia positiva es donava un
tríptic al conductor en què hi figuraven
les recomanacions pertinents per tal de
disminuir la contaminació acústica o at
mosfèrica. Després de la campanya in
formativa, la Policia Local ja ha iniciat la
de sancions per fer complir l'ordenança

de sorolls.

Campanya contra
fums i sorolls

tntre finals de juny i principis de juliol,

la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajun
tament d'Argentona i la Unitat de Medi
Ambient de la Policia Local, en col·la
boració amb la Diputació de Barcelona,
van dur a terme una campanya de con
trol d'emissions de gasos i sorolls dels
vehicles motoritzats, purament a tall in
formatiu, i sense ànim sancionador. La
unitat mòbil per analitzar sorolls i fums
va quedar instal·lada a la parada del bus
del costat de la rotonda del MOPU.
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Tercer
macroconcert

La capacitat de convocatòria del Ma

croconcert de Música Jove d'Argentona
va tornar a quedar fora de qualsevol dub
te. La tercera edició del certamen cele
brada el dissabte 9 de juliol va aplegar
més de 500 persones al camp de futbol
en una nova nit llarga i festiva. En total

van tocar vuit grups, la majoria argen
tonins, de molt variats registres musicals:
des de l'skà, passant pel rock dur i el hip-
hop. Una vegada més l'objectiu del
macroconcert era el de promocionar la
gent jove de casa que es dedica al món

de la música.

í\ principis de juliol es va inaugurarà la

Casa de Cultura una exposició fotogràfi

ca a càrrec del periodista Joan Barcon
sobre diferents motius africans. La mos
tra incloïa retrats de la vida de l'extrem
nord del Camerun (maternitat d'adoles
cents, art, tribus nòmades, muntanya sa
grada des d'on antigament es tiraven els

nadons amb deformacions psíquiques o
físiques...). L'exposició estava patrocina
da per l'Ajuntament, pel grup Tercer Món
de la parròquia de Sant Julià i per l'ONG

Makary-Blangoua.
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Exposició africana

En l'expedició argentonina, encapçalada
pel tècnic d'esports Raúl Paloma, hi ha

via diversos acompanyants que van as
sistir a diferents ponències teòriques so
bre gimnàstica. La propera trobada, que
serà d'aquí a 4 anys, es farà a Lisboa.

Gimnastes
argentonins
a Suècia

LJ n grup d'argentonins, en edats com

preses entre els 10 i els 28 anys, van par
ticipar en la nova Trobada Mundial de
Gimnàstica que va tenir lloc la primera
setmana de juliol a la ciutat escandinava
de Goteborg (Suècia). En total, van ser
25.000 els atletes de 43 països diferents

que sense cap ànim competitiu van po
sar en pràctica les seves habilitats físiques.

Notxa i l'euro

L'actor argentoní Xavier Ametller, Notxa,

ha tornat a fer una nova incursió dins el
món publicitari televisiu. A l'intèrpret de
Comediants se l'ha pogut veure des del
mes de juny en l'anunci de l'euro inter
pretant el paper de fruiter. Altres experi
ències del Notxa en publicitat van ser
l'espot musical de Lo mas duro 3 i un
del Boulevard Rosa.

Versions blaugranes

Lis músics argentonins Josep Lladó i Jordi

Nogueras van ser els encarregats d'e
laborar les versions de l'himne del Barca
que va repartir el diari El Mundo
Deportivo després del títol de lliga

blaugrana. Els temes integrats en un CD
es van gravar a Barcelona, tot i que algu

nes parts del treball es van enregistrar a
l'estudi que Nogueras té a Argentona.

Madà, de festa

La revetlla de Sant Joan va ser una vega

da més el punt d'arrencada de la festa
major del veïnat de Madà que es va allar
gar durant cinc dies. El country i les ha
vaneres van centrar els concerts musicals
de les celebracions que van tenir a més
espectacles també per als més menuts
amb el grup de pallassos La Repera i una
xocolatada a la plaça Gran. En el capítol
d'esports es va estrenar la nova pista poli-
esportiva i es va fer la dissetena edició de
la Cursa Popular de Madà. Una arrossa
da i l'entrega de diversos premis van ser
vir per posar el punt i final. El president
de l'associació de veïns, Lluís Garcia, va
destacar l'èxit de l'organització i la parti
cipació de les festes i va animar a la resta
de vilatans d'Argentona a acostar-se més
a la urbanització en properes edicions.

Obren la
font del Mig
La font d'en Bati lot, popularment cone

guda com la font del Mig, torna a estar
oberta al públic durant el dia des del mes
de juliol. Tot i que feia dos anys que el
consistori va decidir arranjar-la, reformant
la porticada i posant una tanca, fins ara
s'havia mantingut tancada per evitar que
actes vandàlics la deixessin en mal estat.
El nou regidor de Medi Ambient, Lluís
Viladevall, va anunciar que de moment
restarà oberta tot l'estiu i que si l'afluèn
cia de visitants és bona s'hi podrà mante
nir tot l'any. D'altra banda, també és pos
sible que l'Ajuntament concedeixi la lli

cència d'una guingueta en aquest espai.
Les aigües de la font del Mig, segons ex
pliquen, atreien gent d'arreu expressa
ment a Argentona per les seves grans pro
pietats medicinals.

COSES DE LA VILA



Llorenç Soldevila

Andorra
al cap i a la fi

No em desagradaria ser andorrà. O que
Andorra s'annexionés els territoris del sud
i del nord dels Pirineus, on encara es par
la català. I que ens diguéssim Països An
dorrans. Tindríem veu pròpia a l'ONU i
estaríem en vies de negociar un ingrés
favorable a la Unió Europea parlant cata
là. I ni uns ni els altres ens sentiríem tan
petits i desvalguts, ni blasmats, ni menys-
tinguts, ni dependents, ni hibriditzats.
Podríem anar amb la cara ben alta, sense
perill de portar-hi els dits marcats per al
gun reny del tot innecessari i fora de lloc.
Els somnis no tenen preu, no valen di
ners. Disculpeu, doncs, l'expansió.
Però la realitat és la que és, no hi ha més
cera que la que crema. I seguint Pla, no
creiem en el progrés, som el que som i
hem de sobreviure el temps que ens ha
tocat de pas fugaç per aquest món de
mones amb el màxim de felicitat.
Encara però, per damunt de les divisions
imposades pels administradors i accep
tades amb el vist-i-plau de bona part dels
administrats, ens queda la llengua. Enca
ra es parla a molts topants del territori, i a
Andorra és l'idioma oficial. Patim molt en
les discussions que els polítics mantenen
sobre si es margina una o altra llengua,
sobre les quotes, els racionaments, els
nacionalismes bons i els dolents, els drets
de ser o de no ser segons qui parla i qui
mana... I mentrestant, tant aquí com allà,
la llengua, màxim signe d'identitat
col·lectiva en aquest món més que mai
globalitzat, es va desnerint i agafant tan
da a la cua de les andròmines de mal
desar. Un exemple d'allà. Dels d'aquí ja
en coneixem prou i, a més la llengua aquí
diuen que és cooficial i, per tant, la bar
reja no només és permesa, sinó altament
saludable. L'exemple: a ATV, la televisió
andorrana, apareix un rètol que diu: "En
velleixen Santa Coloma", per les obres de
millora que s'hi fan. Tota una lliçó de sa
lut lingüística. I tots plegats, anar fent, com
el Met de Ribes.

tòrics de forma i moral. El conjunt a ba
tre, el Palamós, havia eliminat el Barberà,
i tenia com a principal referent l'expivot
del Barca Dani Rovira (2,13 m.). En el
primer assalt a terres empordaneses: 72-
93. Final sentenciada. El segon partit (5
de juny) va sobrar en el cantó esportiu
no pas però en el festiu (amb actuació
delsjumpers i la millor entrada de públic
de la temporada). En qualsevol cas, la
victòria narrada en directe per Ràdio

Argentona tampoc no es va escapar (86-
80). Carlos Chacón amb 21 punts (25
punts en l'anada) va ser el jugador més
valuós d'una final que es va cloure amb

un nou bany d'aigua i cava.

Balanç immillorable. Després d'aixecar
el títol català, l'equip es prenia unes me
rescudes vacances. Era l'hora del balanç.
El tècnic del CBA, Miguel Jiménez, re
cordava que havia estat una temporada
molt ben planificada. El treball ha valgut
la pena no només pels èxits sinó també

perquè ara ja hem trobat, ja tenim una
manera de jugar a Argentona per la se
güent temporada i per l'altra. Del futur,
Jiménez diu que la base de l'equip la
tenim feta des de fa tres anys. Sempre hi

pot haver algun retoc. Ara, o ve algú que
pugui aportar quelcom diferent o no hi

haurà canvis. Es crearà un segon equip
que jugarà a tercera B com a filial.

V^ampions de Catalunya! Aquest nou
Club Bàsquet Argentona no té límits.
L'equip de Miguel Jiménez va fer encara
més gran la seva llegenda amb una altra
gesta històrica. Després del títol de lliga
regular i l'ascens a Segona Catalana, els
groc-i-negres van passejar-se també en la
fase final de la competició que decidia el
millor conjunt de la categoria al Princi
pat. A semifinals van escombrar el Ciutat
Vella i a la finalíssima van exhibir-se da
vant el Palamós.
Una setmana després de tancar la lliga
de Tercera Preferent com el seu domina
dor absolut (26 victòries i 4 derrotes, in
victe des del 16 de gener), el CBA va co
mençar l'assalt al títol català de la cate
goria que disputaven els campions dels 4
grups del Principat. L'equip ja havia com
plert, però moralment tocava anar a pu
jar nota. El rival de semifinals, el Mare

màgnum Ciutat Vella. En l'anada jugada
a casa, els argentonins, amb un Jordi
Companys inspiradíssim en el tir exterior,
van imposar-se per 75 a 67. La tornada a
Barcelona va ser un festival, 61 a 78. El
treball de Santi Navarro (assecant la fi
gura rival) i els punts de Carreira van por
tar l'Argentona a la final per la porta gran.

Una final plàcida. El desenllaç del cam
pionat de Catalunya va resultar un tràmit
per als argentonins que hi van arribar ple-

Ms millors del país
L'Argentona es proclama campió
de Catalunya de Tercera Preferent de
bàsquet després d'un gran any

Entre Ventura, Jiménez i Companys porten l'entrenador a la dutxa.

Contrallums
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En la capçalera de la riera de Pins hi tro
bem can Riudemeia. D'allà en sortia el
1229 el noi Bernat, que acompanyat d'al
tres fadrins d'Argentona i formant host
amb el senyor de Burriac, ajudaven el rei
en Jaume en la conquesta de Mallorca.
Allà el noi Bernat s'ompliria de glòria!
Riera avall i en el marge esquerre s'hi tro
bava can Carreras, de la que espero par
lar-ne detingudament en altra ocasió.
Sobre els enderrocs d'aquest antiga ma
sia s'hi ha vestit la magnífica i impressio
nant edificació del Bell Racó. Si seguim
riera avall, talment com ho fa, soterrada,
una antiga, llarga i abundant mina, que
dóna les seves aigües a la Companyia
d'Aigües de Mataró, hi trobarem can Pins,
que ha dat nom a tot el veïnat, i can Tomàs
Rajoler, i can Bramona, masies de rància
i fecunda història, i can Blanc i can Fabrer.
Si volem cercar en aquest veïnat, hi tro
barem racons paradisíacs com són les
fonts del Castanyer, la font d'en Rectoret
0la font dels àlbers d'en Java, totes res
taurades pel nostre mai prou ponderat
Grup de Fonts.
Si aixequem la vista, a sobre un altiplà,
hi veurem com es degrada el mas de l'Es
pinal, que com a sentinella mig abatut
encara contempla des de les altures, ací i
allà i sota els seus peus, cases d'antiga
prosàpia avui en franca decadència: can
Roviró, can Rigola de Missé Prats, o al
costat de can Collet (restaurada) les ru
nes, entre esbarzers, de can Sabata. Però
també veurà, tal vegada meravellant-se,
l'eixam immens de cases noves que for
men les Ginesteres i veurà també el forat
que l'home ha fet travessant tota la mun
tanya i d'on surt una serp grandiosa, gri
sa, ampla i llarga que s'ondula riera avall.
1sobre d'ella veurà cotxes i més cotxes
empaitant-se l'un a l'altre. És l'autopista

B-40, avui per avui el tret més important
del vell veïnat de Pins.

Veïnats: Pins

Lluís S. Morgan

O
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Carles Moliné per la propera temporada.
Moliné, que ja porta diverses setmanes tre-
ballanten la confecció de l'equip, ha con
cretat la incorporació de 4 jugadors
(Flamerich del Vilassar, Guerrero del Sant
Pol, i Alibés i Pàrraga del Mataró) que re
forçaran la línia del mig del camp. En el
capítol de baixes, s'han confirmat les de
Manté i Carlos Bautista, i podrien afegir-
s'hi les de Xauradó, Lluís i Óscar.

Nou local. A finals de maig es va estrenar
la nova seu del FC Argentona a la zona
del camp de futbol. L'entitat ha traslladat
tot el seu material de la Casa de Cultura a
aquest nou espai molt més ample i ade
quat a les necessitats del club.

Li Futbol Club Argentona es va quedar a
les portes de l'ascens a primera regional
després d'una temporada excel·lent. Tot i
anar durant moltes jornades líder i ser
campió d'hivern, el conjunt entrenat per
Carles Moliné va acabar finalment tercer
de la lliga de segona, superat per l'Alella
i la Verdiblanca. Els quadribarrats que

tornaven a aquesta categoria després de
deu anys han estat sens dubte l'equip re
velació del campionat amb un futbol molt
efectiu caracteritzat pel gran ordre defen
siu i la rendibilitat dels seus gols.

Moliné, renovat. La directiva de l'Ar
gentona va lligar de seguida la continuïtat
del tècnic, responsable dels últims èxits,

Futbol sense premi

contacte amb el consistori per tal d'acon

seguir ajuts. L'Ajuntament anterior va
comprometre's a donar dos milions de
pessetes per deixar en condicions l'en
llumenat i finançar part de la pista. L'al
tra part de les despeses van a càrrec de
l'Associació de Veïns de Madà. Gairebé
dos anys després la zona poliesportiva ja
és una realitat de la que tots els argen-
tonins en poden gaudir.

I ennis, bàsquet, futbol sala, voleibol...

Són molts els esports que es poden fer a
la nova pista poliesportiva descoberta de
Madà que es va estrenar oficialment du

rant la festa major d'aquest veïnat argen
toní a finals del mes de juny. La cons
trucció de la superfície amb enllumenat
inclòs ha costat prop de quatre milions
de pessetes, finançats entre l'Ajuntament
i l'Associació de Veïns de Madà. Una pista
municipal que està oberta a tots els ar-

gentonins.

El tennis, raó de pes. Tot va partir de la
inquietud d'un grup d'amants del tennis
de Madà que volien tenir un espai per
practicar aquesta modalitat esportiva. El
terreny que li podia donar cabuda era el
que ocupava l'antiga pista poliesportiva
de Madà que es trobava en molt mal es
tat. Per tant es va apostar per remodelar
aquella superfície perquè continués aco
llint els esports d'abans (futbol i bàsquet,
entre d'altres) a més de la novetat del ten
nis. El projecte el va encapçalar l'alesho
res president de l'Associació de Veïns de
Madà, Juli Sanmartín, que es va posar en

La pista de Madà
S'estrena una superfície poliesportiva
municipal a! veïnat argentoní amb el
tennis com a gran novetat



PER FER MÉS FÀCIL LA SEVA COMPRA POT PAGAR AMB TARGETA DE GRÈDIT

OFERTA VÀLIDA FINS AL 16 D AGOST DE 1999

130
138
89

459
75

179
99

LLET
CASTILLO
SEMIDESCREMADA1,500 c.c.130LLET

CASTILLO
DESCREMADA 1,500 c.c.

LLET
CASTILLO
NORMAL 1,500 c.c.135OLIGIRASOL

ARLESOL
1 litre

CANELONS
EL PAVO
20 plaques45CERVESA

ROYALDUTCH
LLAUNA, 33 cl.

CAVA
BACH EXTRISIMO
BRUT NATURAL 75149TORRADES

LU
34 LLESQUES NORMAL

GALETES
DALIA
TORRADA 400 grs.179CAFÈ

SOLEY
MÒLT MESCLA, 250 grs.

CAFÈ
SOLEY
MÒLT NATURAL 250 grs.185TONYINA CLARA

CALVO
A L'OLI

MAIONESA
LIGERESA
225 ml.459DETERGENT

ELENA
BOSSA 1,890 Kg.

129HIGIÈNIC
ALBOR
6 unitats109ROTLLE CUINA

COLHOGAR
Blanc 2 unitats

17'30a20'30 (tarda)

• DIVENDRES NO TANQUEM AL MIGDIA

Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA

QUALITAT I PREU

BONA COMPRA
GRANS MARQUES EN CONSERVES, VINS,
CAVES, CONGELATS DE VERDURA I PEIX,

FORMATGES, EMBOTITS, PERFUMS,
DROGUERIA, ETC...

•OFERTES DIÀRIES

• SERVEI A DOMICILI
• HORARI DE DILLUNS A DISSABTE DE:

ARGENTONA, Ginesteres: dues torres totalment
dividides en parcel·la de 800 m2, 3 habitacions
cada una, saló menjador, cuina, 1 bany, calefacció,
perfecte estat. No s'ho perdi. 29.500.000,- ptes.
les dues.

ARGENTONA: fantàstica torre de 400 m2 de 4
habitacions, 3 banys, estudi de 50 m2, saló
menjador de 65 m2, cuina office de 25 m2, 2
garatges per a 4 cotxes, piscina, barbacoa, bones
vistes i molt de sol. 44.000.000,- ptes. (Ref. 487)

ARGENTONA, Ginesteres: torre de 150 m2 constr.
més 80 m2 de local, garatge per a dos cotxes, 4
habitacions dobles, 2 banys, saló menjador amb
llar de foc, parcel·la de 800 m2 molt ben situada.
Urgeix per canvi. 25.000.000,- ptes. (Ref. 475)

ARGENTONA: torre a 4 vents nova a estrenar, molt
cèntrica, a 20 metres del camp de futbol. Consta
de 4 habitacions, gran saló menjador, cuina office,
2 banys, garatge i jardí. Acabats d'alta qualitat amb
local de 80 m2. 46.000.000,- ptes. (Ref. 435)

ARGENTONA Can Ferreters: obra nova, propera
construcció de torre de 130 m2 en una sola planta,
terreny de 750 m2, bons acabats a escollir.
37.500.000,- ptes. Demani informació. (Ref. 495)

ARGENTONA, Ginesteres: torre a 3 vents en
parcel.la de 450 m2, 3 habitacions, saló menjador,
1 bany, àmplies terrasses, precioses vistes,
orientada al mar. 20.000.000,- ptes. (Ref. 508)

ARGENTONA: cases al centre del poble amb pati,
noves a estrenar, 4 habitacions, armaris encastats,
2 banys, cuina office, acabats de qualitat, amb
garatge. 35.000.000,- ptes. (Ref. 506)

ARGENTONA, pis cèntric de 65 m2, 2 habitacions,
bany, cuina amb galeria, saló menjador. Ideal
parelles. 9.500.000,- ptes. (Ref. 505)

MASNOU: fantàstic dúplex tot reformat de 3
habitacions, gran saló menjador, 2 banys,
calefacció. Millor que nou a estrenar. 20.700.000
ptes.

ARGENTONA: pis de 80 m2 nou a estrenar de 3
habitacions, saló menjador, bany, lavabo. Tot exterior.
Acabats de gran qualitat. 16.500.000 ptes.

ARGENTONA, obra nova: pis de 75 m2 de 3
habitacions, gran saló menjador, bany, grans
acabats, pàrquing inclòs. 15.500.000 ptes.

ARGENTONA: dúplex nou a estrenar. Informi's.
19.200.000 ptes.

í 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
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Spanair
RENFE

air europaI DÈRIA S

NO ET DEIXIS PERDRE LES NOSTRES OFERTES D'ULTIMA HORA!

AVIO INTERNACIONAL
LONDRES17.800 DEBONAIR

NAIROBI KENIA  115.400 AIR FRANCE

LOS ÀNGELES90.400 AIR FRANCE

Anada i tornada segons condicions de la tarifa.
No inclou taxes. .

GRANS VIATGES
MÈXIC Tl 5* 7 NITS166.650

R. DOMINICANA Tl 4* 7 NITS   122.625

NEW YORK 3 NITS110.000

Inclou: Bitllets avió + trasllats + hotel + assegurança

600

900

900

Inclou: Bitllets avió + 7 nits hotel + trasllats

68

69

58

TENERIFE PC 2*

MALLORCA PC 3*

MALLORCA MP 2*

BALEARS 1 CANARIAS

SANTIAGO     23.480 AIR EUROPA

Bitllets anada i tomada segons condicions de la tarifa.
Inclou taxes.

11.660 SPANAIR

15.530 SPANAIR

NACIONAL

MALLORCA

MADRID

AVIÓ

Inclou: Bitllets avió + trasllats + 2 nits hotel + assegurança

000

100

600

62

67

63

PA

AD

U R O

ATENAS AD

AMSTERDAM

VENÈCIA AD

E

CIRCUITS NACIONALS
GALÍCIA TURÍSTICA - 7 d'agost     57.500

ASTURIAS - 7 d'agost61.000

CANTÀBRIA • BILBAO - 7 d'agost  17.490

Inclou: circuit autocar i 7 dies hotel segons programa.

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


