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c/ Sant Julià, 19, baixos. 08310-Argentona. tel/fax: 93 756 15 41

CENTRE DE REHABILITACIÓ
FUNCIONAL I FISIOTERÀPIA

PROFESSORA: Carolina Tapias
AFILIADA A LA UNIÓ NACIONAL I INTERNACIONAL DE YOGA
(19 anys d'experiència)

CLASSES MIXTES: Matí - Tarda - Nit

-ARTROSIS/ARTRITIS

CLASSES ESPECIALS: Tercera edat i embarassades

-LUMBÀLGIES, CERVICÀLGIES...

-TRACTAMENTS NEUROLÒGICS
INFORMACIÓ

-LESIONS ESPORTIVES
-TRAUMATISMES (FRACTURES, ESGUINÇAMENTS...)

Telèfon 93 797 18 35
De 13:00 a 15:00h

-TRACTAMENTS A DOMICILI

(divendres de 19:00 a 20:00h)
ARGENTONA: C/ Les Parres, 3

MATARÓ: C/ Meléndez, 31
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Argentona
200 m2 d'exposició al seu servei

Coneix el servei a Argentona

de CENTRE DE DIA de la
Residència Xanel?
Per a persones que necessiten acolliment
durant el dia però que dormen a casa seva
Serveis:

ANIMALS EXÒTICS

•Atenció personal per rentar-se,

ACCESSORIS I PLANTES

•Dinamització sociocultural
•Suport psicològic a les famílies
•Rehabilitació de manteniment
Altres serveis opcionals:

menjar, vestir-se...

'-.'.

PERRUQUERIA CANINA

PEIXOS, OCELLS, MAMÍFERS, RÈPTILS

•Transports

•Perruqueria i barberia

ALIMENT VIU I PINSOS (Millors marques)

•Podologia
•Bugaderia

SERVEI A DOMICILI
X/'y

C/ Doctor Samsó, 48 • 08310 ARGENTONA

Telèfon 93 756 06 25 Mòbil 639 378 333
Fax 93 756 04 32 e-mail ddoria@etd.es

Estem al Passeig del Baró de Viver, 21
Telèfon 93 797 06 34 (Rosario Parras)
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PORTADA
L'ombra d'una bicicleta a la
remodelada plaça Nova.
Fotografia de Marc Duran.

O"O Tema central: La plaça Nova
La recent remodelació de la plaça més important
de la vila obre tot un ventall de noves activitats a
realitzar (mercat ambulant, cafès-concert...).
Mentrestant es mantenen grans interrogants sobre
el paper que jugarà en el futur (aparcament, Sala...).

I U" I I • Resultats de les Eleccions Generals
Convergència i Unió torna a comptar amb el
recolzament majoritari dels argentonins en uns
comicis marcats per la pujada del PP
i la davallada del PSC.

I !*• La llista del degà
L'escola més antiga i amb més tradició d'Argentona,
la Bernat de Riudemeia, ha presentat un ampli
document denunciant les mancances i antiguitat
de les seves instal·lacions. La solució al problema
està en mans de la Generalitat.

I O" I w/ Entrevista: Jordi Nogueras,
compositor i guitarrista
El músic argentoní ens mostra les interioritats del seu
treball. Amb 12 pel·lícules a l'esquena, molts
"jingles" publicitaris i força composicions personals,
Nogueras parla sense embuts d'una indústria que té
poc a veure amb la música.

Josep Maria Carballas, la televisió de casa
El cap i fundador de Tele Argentona celebra enguany
la seva quinzena temporada en antena a la vila.

Esports: La Nit arriba a Argentona
La Regidoria d'Esports promou l'organització de la
primera Nit de l'Esport a la vila. El 21 de juliol es
premiaran els millors de l'any anterior en una gran
festa col·lectiva plena de sorpreses.
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Editorial

La plaça de trobada
La plaça més nostrada ha tornat a canviar de cara. El parterre central ja és història,
igual que aquells til·lers que va substituir fa una bona pila d'anys. Tanta polèmica va
aixecar aquella transformació com la d'ara. D'entendre, s'entenen totes les posicions,
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les dels detractors i les dels defensors. Tothom té la seva part de raó. Uns lamenten que
per la comoditat de quatre dies de festa s'hagi de sacrificar el patrimoni de la resta de
Posant a la balança pros I contres, segura

l'any. La visió d'una plaça dura els fa mal als ulls. Els altres consideren que feia més nosa
que servei i que s'ha eliminat una barrera que havia frenat les grans possibilitats d'aquest

ment que trobaríem més raons per apos

espai, no només per a les celebracions sinó pel dia a dia de passeig, de joc, de trobada...
Si bé és cert que la decisió ha vingut condicionada pel tancament de la Sala i la conse

tar pel nou look que no pas per haver-ho

güent necessitat de lloc per a grans actes festius, feia temps que també hi havia queixes
per la perillositat del sortidor i pel mal estat en què se solia trobar el parterre. Posant a la

deixat com estava. La plaça Nova no no

balança pros i contres, segurament que trobaríem més raons per apostar pel nou look
que no pas per haver-ho deixat com estava. La tranquil·litat que s'ha guanyat en la

més continua sent el gran punt de troba

vigilància dels menuts que juguen a la plaça! Qui no ha perdut per un moment de
vista el seu vailet i després de l'ensurt s'ha adonat que havia quedat amagat darrere el

da^ el lloc de reunió i de diversió que sem

parterre! El mig per jugar i la vora per seure i gaudir de la xerradeta, del vermut i de la

pre ha estat per als argentonins, sinó que

continua sent el gran punt de trobada, el lloc de reunió i de diversió que sempre ha estat

ara ha vist multiplicar les seves activitats.

afegir-s'hi: la rua infantil i el correfoc del Carnestoltes, el Dia de Moçambic del Centru i

panoràmica del degoter continu de personal. Canvis al marge, la plaça Nova no només
per als argentonins, sinó que ara ha vist multiplicar les seves activitats. Les últimes a
la consulta del Deute Extern. I aviat el control de firmes de la Volta a Catalunya.
Llàstima només que quatre brètols s'hagin dedicat a pintar-hi el que no toca.

Carta de l'alcalde
Anem per feina
S'ha d'anar treballant per anar solucio

S'ha de reflexionar sobre el futur d'Argentona des d'una perspectiva global. Simultà

nant els problemes concrets i quotidians

quotidians de la vila, per tirar endavant els projectes i les actuacions que necessitem.

de la vila, per tirar endavant els projec

ciutadans i ciutadanes de la vila visquem cada dia millor i tinguem una millor qualitat

niament, però, s'ha d'anar treballant per anar solucionant els problemes concrets i
I això és el que estem fent: treballar per Argentona per aconseguir que la majoria de
de vida. Ja s'estan veient alguns dels resultats que ens proposàvem en l'Acord de
tes i les actuacions que necessitem. I això

Govern i ben aviat se'n veuran molts més.

és el que estem fent: treballar per Ar

dels accessos a l'IES, la llar d'infants del Cros, un millor funcionament intern de l'Ajun

De moment, ja s'està veient en el nou cementiri, la cessió de la Sala, la urbanització
tament amb la col·laboració de funcionaris i treballadors, una línia clara i transparent
gentona per aconseguir que la majoria

en els temes de gestió, disciplina urbanística i de llicències d'activitats, en el cablejat
de les noves zones urbanitzades, en la promoció econòmica des de l'Ajuntament, ...,

de ciutadans i ciutadanes de la vila vis

i moltíssimes coses més.

quem cada dia millor i tinguem una

d'altres administracions públiques (Diputació de Barcelona, Generalitat, Unió Euro

D'altra banda, estem treballant en la consecució de subvencions i ajudes a la inversió
pea). Ja s'han presentat o estan a punt de presentar-se les nostres demandes pel cofiçament de les infraestructures, equipaments i serveis que Argentona necessita. En
aquests casos les prioritats estan molt clares: el cementiri, la urbanització dels
essos a l'IES, la Sala, el Poliesportiu, l'enllumenat i l'arranjament de carrers, els polí
s industrials, el nucli històric (des de la plaça de l'Església a la Velcro passant per la
a de Vendre i Can Doro, el carrer Gran, la plaça Nova), el mercat, la formació, les
es tecnologies de la informació.
m negociant també la consecució de recursos econòmics en col·laboració amb el
ector privat i ben aviat se'n veuran els resultats.
En definitiva, amb intensitat i sense pausa, estem treballant per Argentona, per a
la majoria de ciutadans i ciutadanes, perquè l'Ajuntament funcioni com cal i per
fer un poble millor.
L'alcalde, Antoni Soy

Cartes dels lectors
La font oblidada

El tancat de ferro que queda darrere els bancs no

saber-ne res. Republicans i nacionals, nacionals i

arriba fins la paret, de manera que queda prou

republicans... I què havíem de fer dels qui es que

Voleu tenir un poble bonic, oi que sí? Doncs ara

espai com perquè hi passi un nen. De fet, més

daren entremig? La vida t'obre moltes portes i te'n

que amb tan bon criteri aquesta gent tan trempa-

d'una vegada ha estat a punt de caure-hi algun

tanca algunes altres. Però hi ha portes que mai més

da ha recuperat les fonts, voldria parlar d'aquesta

podrem tornar a obrir. Al final de la seva vida, una

de davant de casa meva, la font de Lladó. Està

nen, amb el perill inclòs que vagi cap a la carre
tera. És un espai buit inútil que només provoca

bruta i despintada, plena de papers de propagan

perill.

dugué allà on descansen les persones de bona fe,

da enganxats amb cola, que això equival a dir

Un altre problema és el dels grans forats que hi

de bondat extrema, les ànimes que sempre han

que, si els desenganxes, la font no queda mai neta.

ha a terra. Evidentment són fets pels mateixos

viscut estimant, i que ja per sempre més ens esti

Igualment el terra està ple de forats, es veuen to

nens, ja que juguen amb la sorra. No estaria de

maran. L'última vegada que la vaig veure, amb els

tes les llambordes i s'embassa l'aigua quan plou.

més fer una estesa de sorra per tapar-los i així

cinc sentits en ordre, em mirà i em somrigué: "men

A més, quan passen els vianants, els cotxes els

evitar caigudes.

tre hi ha vida, hi ha esperança", alenà. Se senyà,

ruixen amb el perill de caure i s'embruten les fa

També és un perill deixar el teu fill de pocs mesos

desvià la mirada amunt -ben amunt- i es quedà

çanes amb els esquitxos. Això és al carrer Josep

assegut a la sorra, ja que de cop i volta et pots

adormida. La pau l'acompanyarà sempre. I a no

Soler davant de cal Forner.

trobar una o diverses bicicletes a sobre. Creiem

saltres també.

grans al sorral, ja que comporten un gran perill

Francesc Guerrero i Borrull

per als més petits. Potser seria una bona idea aca
bar de tancar la plaça i posar-hi una porta d'ac

Terres per als

nostres jubilats

cés. D'aquesta manera també evitaríem les ines
perades escapades cap a la carretera que els més

Dels millors consells

petitons són capaços de fer en pocs segons.
Bé, ja només queda parlar de la font, una font

Si creiem que sempre hem obrat de la manera més

Una de les nostres propostes d'Unió Democràti

que sembla no tenir desguàs, perquè cada vega

convenient, estem equivocats. Sempre depenem,

ca durant les eleccions, dirigida a tots els nostres

da que obres l'aixeta es va engrandint més i més

crec jo, de la reacció anímica que ens impulsa. Ja

amics, entitats religioses i culturals, Unió de Pa

la bassa d'aigua del voltant, fins a formar un gran

ens deien les persones grans abans de prendre una

gesos, Cambra Agrària... és la següent:

bassiot on els nens juguen a vaixells, s'hi fiquen

determinació precisa: "espera l'endemà, dormi".

Creiem que seria positiu que l'Ajuntament ne

de peus o simplement cauen a dintre.

Per consideració a la petició d'un bon amic dele

gociés comprar o llogar als propietaris agrícoles

I ja només dir que espero que aquesta carta arribi

gat de vendes d'una famosa fàbrica d'indústries

algunes parcel·les en desús per tal que els nostres

a qui cal que arribi i serveixi per alguna cosa més

càrniques, vaig accedir a enviar a les illes Canàri

jubilats en poguessin fruir, convertint-lesen hortets

que les queixes. Tinc entès que s'han fet di

es unes tones de fruita, concretament melons. L'ar

i petites zones d'esbarjo. Aquest tipus de projecte

rectament a l'Ajuntament. En haver passat tant de

tesà Sr. Bellalta, conegut pel "costalaire", va fer-

ja s'ha dut a terme en altres municipis i, fins i tot,

temps d'aquestes queixes, potser ara es posi una

me l'embalatge i els germans Josep i Miquel Fer

a Barcelona, en una zona propera al parc Güell.

mica de voluntat i es puguin arreglar aquests PE
TITS PERÒ GRANS PROBLEMES. GRÀCIES.

rer, el transport fins al moll de Barcelona. Vam em

Montse Rey i Santi Gual

servei regular era patrocinat per Transportes

A part del benefici social que proporcionaria
aquest tipus d'activitat, també evitaríem casos de
barraquisme com el que s'ha produït a Can Poi, o
aquesta idea no fos polititzada, sinó que fos en
benefici de la nostra societat i particularment de

barcar la mercaderia en el vapor Domino, que feia
la travessia de Barcelona a les Illes afortunades. El

bé els típics abocadors il·legals. M'agradaria que

Canarios. Al cap de diversos dies vaig rebre la li

A la meva padrina

la gent gran, que sovint té poques satisfaccions.

quidació de l'enviament, molta paperassa, certi
ficats de veterinari, de sanitat i de què sé jo. Total
per notificar-me que la mercaderia s'havia dete

El proppassat 2 de febrer ens deixava la Montserrat

riorat segurament per haver sofert durant la traves

Josep Famadas i Güell,

Roig i Insa, la meva padrina. Dona d'una fe cris

sia un fort temporal que la malmeté i no fou apta

president d'Unió Democràtica d'Argentona

tiana absoluta, la seva vida havia estat sempre un

pel consum. Quan ràpidament i enfurismat vaig

exemple de caritat, bondat i amor desinteressat

acudir a Transportes Canarios per inquirir tot l'ocor

Procurem

per als infants

per als altres. Els qui vam tenir la sort de conèi

regut m'ho tragueren del cap. Allà regeix un codi

xer-la ho sabem molt bé, i no deixem de recor

comercial distint. El document de més valor i únic

dar-la d'aquesta manera. De tracte fàcil i agrada

eren els certificats oficials, que a les pèrdues tin

ble, la Montserrat sempre tenia les portes de casa

dria d'afegir la despesa del viatge amén del risc de

seva obertes a tothom. Quan jo l'anava a veure,

la discussió amb les autoritats illenques. Sense sa

m'agradava que m'expliqués coses del passat

ber l'abast del resultat negatiu, vaig sentir un dels

del costat de la plaça Nova i volem mostrar el nos

nostre que tant ens neguiteja i que a voltes des

millors consells: "Aquí a tocar hi ha el restaurant

tre descontent i el de molts pares de l'estat en què
es troba aquesta plaça. És una plaça on els nens

coneixem totalment. Sovintejaven els records de

les 7 Portes. Faci un bon dinar, i a la tarda vagi al

la guerra... Ai, la guerra! Un germà seu -esdevin

teatre". Va ser un bon remei per les enrabiades.

gaudeixen molt, però no és del tot segura.

gut diaca- hagué de fugir perquè els rojos l'em

Per començar fa més d'un any que una de les ba

paitaven. Desaparegué i mai més ningú tornà a

Som els pares d'un nen que juga sovint al sorral

ranes del tobogan està trencada, més ben dit, no
hi ha barana; l'altra avui mateix ha desaparegut,

Ferran Catà

Les cartes dels lectors es poden lliurar^ Ràdio Argentona fins al 2^ de maig de 2000 i han de tenir una extensió

per tant tenim un tobogan sense baranes i espe
rem no haver d'esperar un altre any per tenir-ne.
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malaltia ens arrencà la nostra Montserrat i se l'en

que s'hauria de prohibir l'entrada de bicicletes
Maria Rosa Iglesias
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Nota: Et consell dè redaceffótfa decidit que fi^ cartes dels lectors amb conffríj
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ÍNlou segle, nova imatge. Ni més ni

pectació entre els vilatans que es mostra

menys que 250 metres quadrats hàbils,

ven dividits en les enquestes realitzades

mercats van presentar al consistori d'Ar

cent per cent explotables, ha guanyat la

per Ràdio Argentona. Uns hi estaven a

gentona una proposta per reorganitzar-ho

plaça Nova després del seu últim canvi

favor bàsicament per qüestions pràcti

tot garantint més parades, més gent, i de

de look (uns metres molt importants te

ques, pel millor desenvolupament dels

retruc més repercussió en els comerços del

nint en compte el fet del tancament i la

jocs infantils i dels actes de festa major.

voltant. Aquesta agrupació s'encarregaria

no utilització de la Sala Argentona). Així

Altres (entre ells, els portaveus dels grups

de gestionar els cobraments i la distribu

l'operació d'imatge ha suposat la desa

de l'oposició) ho trobaven com una pèr

ció dels comerciants. "El mercat actual no

parició de les jardineres i el sortidor del

dua d'un element estètic i ambiental, un

pot créixer perquè no hi ha més espai a la

parterre central que durant molts anys han

deixar de tenir també una gràcia especial.

plaça de Vendre. La plaça Nova d'ara ens

format part de la història de la vila. En el

"Reconeixem que és una mesura polèmi

dóna molt de joc, més mobilitat. Ara bé,

seu lloc, s'hi ha col·locat un conjunt de

ca però hem de pensar que el parterre con

n'hem de parlar amb tots els afectats per
veure quina pot ser la millor solució", co

sentants d'una agrupació de marxants de

rajoles de pedra artificial grisosa envolta

dicionava el plantejament de moltes acti

des per una anella fosca que han deixat

vitats. Es podran aprofitar millor els espais

menta el regidor de Promoció Econòmica,

la plaça a peu pla. "No hem volgut di

i no es carregarà tant carrers com el de

Joan Vaquer. Una de les opcions que estu

buixar-hi cap escut, ni cap motiu deco

les Parres. La plaça continua conservant

dia Vaquer és repartir l'oferta entre la pla

ratiu molt especial perquè es tracta d'un

igualment zones verdes", apunta el titu

ça Nova i la plaça de Vendre. "D'aquesta

canvi provisional, pendent del futur de la

lar de Medi Ambient, Lluís Viladevall.

manera podríem crear un pas comercial

era lògic fer la gran inversió si, després,

El Mercat ambulant dels divendres. L'as

el que queda al mig, el carrer Gran i els

tot pot variar", assenyala el regidor d'O

pecte més funcional de la plaça Nova ha

dels voltants". Des de la Unió de Botiguers

bres Mateu Pihol. Els treballs (2,6 mi

obert el camí per realitzar-hi més activi

de la vila, el seu president Josep Maria Puig

lions de pessetes), iniciats i acabats en

tats. Aquest és el cas, per exemple, del

veu amb bons ulls aquest desdoblament

tre febrer i març, van aixecar força ex

mercat ambulant dels divendres. Repre

del mercat. "A la plaça de Vendre i a Can

molt interessant entre aquests dos nuclis i

Sala i de les zones del voltant. Per tant no

L'anunciat canvi de cara de la plaça Nova ja és un fet. Després d'un mes i escaig d'obres, el parterre central ha desapa
regut per convertir la plaça de tota la vida en un espai més funcional per cobrir en part la impossibilitat d'utilitzar la Sala
Argentona. La reforma té caràcter "provisional", tota vegada que no està clar el paper que jugarà en esdeveniments
futurs com la possible municipalització de la mateixa Sala, o la hipotètica construcció d'un aparcament soterrani i que el
carrer Gran sigui només per als vianants. La nova estètica, amb detractors i seguidors, d'entrada ha donat més joc a les
activitats que ja s'hi realitzaven i ha obert opcions com el trasllat i ampliació del mercat ambulant dels divendres i la
celebració de molts altres actes i novetats com els cafès-concert en ple dia.
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Doro podríem ubicar-hi el sector alimen

cosa", afegeix Colomer. El primer d'a

Partit Popular. El regidor d'Obres, Mateu

tació, i a la plaça Nova roba i comple

quests concerts amb orqjuestra tindrà lloc

Pihol, confia que els que es dediquen a

ments". Fins i tot, Puig apunta com a idea

amb motiu de la diada de Sant Jordi. En

aquest tipus de bretolades recuperin el
civisme tant pel respecte que es mereix

03

a consensuar que "el mercat podria durar

cara està per determinar la programació

tot el divendres, matí i tarda. Caldria tenir

de la propera festa major i per tant els

tothom com pel fet que la laboriosa nete

03

en compte que s'hauria de solucionar la

actes que es puguin fer a la plaça.

ja d'aquestes malifetes "ens costa diners

Q.

a tots els argentonins".

qüestió de l'aparcament perquè atrauríem

• •

molts compradors de carref. Sobre el ne

Més seguretat. La titular de Festes ha vol

cessari pàrquing, l'alcalde Antoni Soy ha

gut destacar també que al marge dels ac

reconegut que hi ha converses amb dife

tes culturals que s'hi puguin fer, la plaça

la futura remodelació de la Sala Ar

rents empreses per estudiar el lloc que el

Nova ha guanyat en seguretat. "Els pares

gentona, la nova situació de la plaça ofe

faria més viable, però de moment no s'ha

podran controlar millor les evolucions

reix un espai molt important per les obres:

concretat res.

dels seus fills petits que juguen a la pla

pel pas de camions, per deixar mate

ça, i els que, abans, de vegades perdien

rial...", explica el regidor Viladevall. Per

Cafès-concert, novetat a la vista. Amb la

de vista perquè el parterre els els tapa

cert que el serial de la Sala va fer un pas

Sala tancada, la desaparició de l'antic

va". En el mateix sentit de reduir riscos,

més per arribar a una resolució final. Les

parterre permetrà programar alguns dels

el regidor de Medi Ambient, Lluís Vila-

dues parts, Ajuntament i Cooperativa

"seus" espectacles a la plaça Nova i in

devall, porta setmanes analitzant seriosa

Agropecuària, s'han posat d'acord a in

corporar-ne de nous. "La visibilitat és to

ment la possibilitat de tancar d'alguna

cloure en el redactat del conveni de ces

tal des dels quatre cantons. Abans, en

manera el sorral de la plaça perquè en

sió de l'edifici al poble unes modifica

canvi, calia muntar unes grades per po

puguin gaudir els més menuts amb més

cions. En concret, el document puntua

der veure per damunt del sortidor. Ara po

tranquil·litat. Un sorral que ha aixecat for

litza ara que la Cooperativa cedeix "gra

dem posar cadires a tot el voltant i fer tea

ça queixes pel seu mal estat (vegeu les car

tuïtament" a l'Ajuntament d'Argentona,

tre", diu Margarida Colomer, regidora de

tes dels lectors).

lliure de càrregues, gravàmens i arrenda

La Sala, el gran interrogant. "Pensant en

ments, '1a plena propietat" de la finca

Cultura i Festes. Una de les novetats ja
confirmada serà la realització de cafès-

Pintades grolleres. Pocs dies després de

urbana denominada La Sala. Aquests can

concert a la plaça, al migdia, com es feia

finalitzar les obres de remodelació de la

vis han satisfet els serveis jurídics de la

a les antigues festes majors. "El públic po

plaça, van començar a aparèixer pinta

Direcció General d'Administració Local

drà seure, ballar sense entrebancar-se

des amb motius sexuals sobre les noves

que podria enviar un informe favorable a

amb el jardí central i prendre's alguna

rajoles grises i també amb insults cap al

tota l'operació ben aviat.
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Pàgines viscudes
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Alfons Güell

Anècdotes de l'últim segle de la plaça Nova
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Fins allà els anys 20, l'única plaça més
gran que hi havia era la de l'Església, el
lloc on s'aixecava l'envelat per celebrar

L

U
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els balls de la Festa Major de Sant
Domingo, amenitzats per una de les mi
llors orquestres del moment, que també
actuava al temple a l'hora de l'ofici so
lemne en honor del sant.
Tot això s'havia fet des de temps im
memorials, mentre el poble no passà dels
mil habitants. Però en augmentar la po
blació més enllà dels mil cinc-cents o dos
mil, la capacitat de l'envelat no va poder
créixer perquè la plaça ho impedia.
L'Ajuntament es fixà en el camp, conver
tit en petites feixes, que hi havia al final

La plaça Nova al 1944, abans de la construcció de la Sala.

de la vila. Era un metre fondo en relació
dels carrers i la carretera circumdants, i

en record del seu iniciador, que ostentà

un espiral de bombetes elèctriques els

l'adquirí amb la intenció de fer-hi una

fins a la proclamació de la República el

troncs i les primeres branques dels til·lers

gran plaça que fos l'orgull d'Argentona,

14 d'abril de 1931. En saber-se aquesta

que perfumaven i donaven ombra al cen

deixant la terra de moment, un camp lliu

notícia i la de la fugida del rei Alfons XIII

tre de la plaça. Quan vaig pensar en el que

re on hi cabien espectacles transeünts de

a l'estranger, una colla de joves ar-

podria passar quan aquella immensa quan

circs, "cavallitos", i tot el que es presentés

gentonins, entusiastes de la democràcia,

titat de punts de llum es posés en funcio

per la Festa Major i durant la resta de l'any.

varen arrencar amb una escarpa i una ma-

nament amb el calor que desprendrien, no

Mentrestant, el jovent hi anava a les ho

ceta de paleta la placa aparedada arran

se m'acudí res més que anar a trobar la

res de lleure a jugar a pilota.

del portal de casa, que portava el nom de

comissió de festes denunciant el perill.

El 1923 l'alcalde impulsor de la reforma

Fortí; la van llençar a les escombraries i

Què vaig fer! Estaven tan entusiasmats

fou destituït per la dictadura de Primo de

la van substituir per un cartró improvisat

amb la trobaIJa d'aquella decoració que

Rivera i nomenat el Sr. Jaume Abril (un

que resava "Plaça de la República".

no em van pas escoltar i, com que volia

barber del carrer Gran), el qual millorà la

El 1939 els franquistes hi canviaren el

insistir, em van contestar de mala mane

plaça i l'omplí a nivell dels seus voltants

nom pel de "Plaza de los Caídos", en

ra fent-me fora del recinte amb tota mena

amb les despeses de buidar i empedrar

memòria dels seus morts en la guerra gua

de grolleries.

amb llombardes tot el carrer principal (el

nyada per implantar la dictadura feixista.

Els arbres de la plaça varen lluir molt

carrer Gran).
Llavors la nova plaça fou batejada amb

Després de quasi quaranta anys, en recu

aquells tres dies de la festa embolicats de

perar Espanya un govern democràtic, se

diversos centenars de bombetes incan

el nom de "Plaza de D. Eduardo Fortí",

l'ha rebatejat finalment amb el nom que

descents que els van "rostir" la pell, men

li ha donat sempre la gent del

tre la gent ballava i reia al seu voltant, ig

1965. La plaça amb els til·lers que van quedar rostits durant una festa major.

carrer: plaça Nova.

norant el seu suplici. Però l'endemà, en

Les dues fotografies que acom

desmuntar tot aquell embull, els til·lers es

panyen aquest escrit corres

taven cremats de dalt a baix i la seva pell

ponen una a la imatge que ofe

saltava a tires, carbonitzada. Ràpidament,

ria la plaça l'any 1944, abans de

i per amagar "l'accident", foren arrencats

construir-hi la Sala, i l'altra du

i llençats tots els arbres, lluny de mirades

rant la seva màxima esplendor,

burletes dels argentonins, amb l'excusa

l'any 1965, adornada amb un
quadre de til·lers central i jardins

que ja estava prevista una nova decora
ció de la plaça. És per això que hem tin

a tot el voltant.

gut tots aquests anys aquell jardí rodó

Justament sobre aquesta última

central, construït a tota pressa, amb el llac

època recordo una anècdota for

i el sortidor que feia tan bonic... (i tanta

ça dramàtica. Va passar per la fes

nosa).

ta Major de Sant Domingo de fi

De la història d'aquesta plaça i les seves

nals dels anys 60 quan al decora

anècdotes se'n podria escriure un llibre

dor se li va acudir adornar amb

o si més no alguns articles.

X)

U

Calés pels carrers
Serveis destina 37 milions a solucionar problemes relacionats
amb clavegueram, voreres, enllumenat i aigües pluvials
^ \-Je segur que cadascú de nosaltres
voldria que les seves peticions i criteris de
prioritats fossin atesos amb la celeritat que
tothom té dret a voler i desitjar. Nosaltres
actuem a cada indret i davant de cada pro
blema sorgit en funció de la seva urgèn
cia, magnitud, repercussió de persones
afectades, antiguitat.... EI regidor de Ser
veis Municipals, Joan Vaquer, justifica
d'aquesta manera la primera selecció de
zones que es veuran beneficiades per l'ac
tuació municipal al llarg d'aquest any 2000
amb millora de voreres, enllumenat, cal
çades i clavegueram. En números, es trac
ta de 37 milions de pessetes per inversions
de certa importància, i de 6 milions i mig
de pessetes per a petites reparacions i dife
rents actuacions de manteniment, també
en la via pública. Aquestes accions de
mostren un esforç molt important i una
voluntat de servei vers tots els vilatans.
Millorar la qualitat de vida del dia a dia
ens porta a treballar en aquesta direcció,
comenta Vaquer.
En voreres. En aquest aspecte la Regidoria

Vorera del carrer del Montseny on les soques d'alguns arbres han fet estralls.

de Serveis centrarà la seva feina en dos
carrers. Al carrer Montseny (entre ca l'O

tuarà al carrer Montseny (de cal Rei fins a

registre a l'avinguda Baró de Viver i Ba-

riol i Sant Narcís) es treuran les soques dels

ca l'Oriol), on es construirà un recollidor

ladia, per tenir-hi accés i poder fer bé el

arbres tallats i es refarà tota la vorera. I al

d'aigües i a la vegada un decantador de

manteniment.

carrer Bellavista (part del tram de dalt) se

sorres i es canalitzarà la cuneta actual per

sanejaran les arrels dels arbres i es re

millorar la conducció. També, al carrer Do

En enllumenat. La inversió més important

construirà la vorera.

lors Monserdà (de Sant Ferran a la pi. de

de l'any serà en aquest punt per aconse

Vendre) es farà el mateix: construir un nou

guir millorar la xarxa i garantir una major

En paviments de calçades. Hi ha diversos

conducte d'aigües pluvials que connecti

seguretat que en algunes zones frega els

indrets de la vila on l'asfalt està en mal es
tat i cal una actuació imminent. És el cas

amb el del carrer Gran. Per altra banda, al

seus límits. Al veïnat de Sant Miquel del

capdavall del torrent Tossa amb la carrete

Cros es treurà el quadre de comandament

del camí al Centre Obert del Cros al final

ra de Vilassar, s'arranjarà l'entrega d'aigües

de la zona de pàrquing, es posaran fanals

de l'avinguda Mediterrani, sota el pont de

amb la part soterrada perquè no hi hagi

nous i se sanejaran alguns punts conflic

l'autopista, on les pluges han fet força

desbordaments cap a la carretera. Final

tius. Als carrers Bellavista (part del tram de

malbé el paviment. Pel que fa al carrer Sant

ment, es realitzaran travessers al torrent de

dalt) i a la zona de Can Ferraters es reno

Genís-general Llauder, l'avinguda Ferraters

la Pastanaga (Can Barrau) per retenir sorra.

varan cablejats i fanals. Respecte al carrer

i els carrers del Puig-la Plana-pare Nonell,

Dr. Samsó-Dr. Farrero, entre d'altres, es ti

se sanejaran també força trams amb asfalt.

En clavegueram. La zona de carrers Sant

rarà endavant el projecte de renovació del

Jaume, general Llauder i plaça Nova, es

quadre de comandament, cablejat i fanals.

trenaran noves connexions i veuran reno

D'altra banda, en diversos carrers a deter

pessetes es destinen a resoldre problemes

vats els trams malmesos per evitar inun

minar es canviaran globus i circuits obso

referents a la conducció de l'aigua. Quan

dacions a les cases. Al veïnat de Madà (tor

lets per altres de nous.

plou fort, alguns carrers no recullen prou

rent de Les Mateves) es refaran molts trams

"Tots els treballs gaudiran de la consistèn

bé el xàfec i acaben arrossegant terres i

dels tubs que estan trencats i obstruïts i se

cia necessària perquè el resultat final sigui

basalts grossos al seu mateix indret i, fins i

sanejarà el seu pas per sota l'autopista.

satisfactori i de molt llarga durada", afe

tot, cap al centre de la vila. Per això s'ac-

Per últim, es construiran diversos pous de

geix Joan Vaquer.

En aigües pluvials. Gairebé 12 milions de

o
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Augment popular^
descens socialista
10

CiU guanya a Argentona uns comicis generals

amb pujades del PP i ERC i davallades de PSC i IC
La normalitat va presidir una vegada

important respecte el 96 (829,15, 1%),

amb majoria a la vila. Tot i el triomf

més la tercera cita amb les urnes dels

una pujada que en proporció es podria

(40,67%, 2.120 vots), Convergència va

últims dotze mesos. Els votants fins i tot

correspondre a la fuita de vots del PSC.

patir un descens de 184 vots respecte les

van haver de fer menys cues en aquesta

La llista de Piqué va arribar a guanyar

generals de 1996 (41,74%, 2.304). La

ocasió gràcies a l'estrena de dues noves

fins i tot en dues meses (una a l'Ajunta

coalició nacionalista es va imposar en

meses (una a l'Ajuntament vell i una al

ment i l'altra al Bernat de Riudemeia) als

totes les meses novament a excepció de

tra més a les escoles) que pal·liaven els

socialistes.

les del Cros, feu socialista. El portaveu

problemes detectats en els anteriors co

La candidatura de Serra va perdre més

convergent, Josep Maria Esteve, estava sa

micis per l'increment del cens electoral

de 400 vots (1.256, 24,09% ara; 1.660,

tisfet d'haver mantingut el tipus a Argen

(7.681 argentonins). La participació

30%, el 96), una davallada que va se

tona com a la resta del Principat però la

(67,41%, ara) però va baixar força en

guir una mica la tònica de la resta de

mentava que, en l'àmbit general, la ma

comparació amb les eleccions generals

Catalunya. La portaveu argentonina del

joria còmode del Partit Popular els im

de 1996 (80,26%). L'abstenció es va si

PSC, Montse Brugal, va destacar que

pedeix de ser necessaris a Madrid. "Els

tuar en un 32,59 per cent.

"continuem sent la segona força a Argen

culpables són el PSOE i IU, i suposo que

tona però està clar que s'imposa una se

també el PP que ho deu haver fet força bé".

PP, puja; PSC, baixa. Quant als resultats

riosa reflexió general després de no ha

de la vila en si, l'important crescuda de

ver sabut mobilitzar el nostre electorat

ERC i IC, cara i creu. L'altra força que va

vots del Partit Popular i la considerable

arreu de l'Estat".

créixer en nombre de vots a Argentona,
Esquerra Republicana de Catalunya (375,

davallada del Partit dels Socialistes van
constituir els dos punts més significatius

CiU, la força més votada. La victòria a

7,19% ara; 339, 6,2%, el 96), valorava

al marge del nou clar triomf convergent.

Argentona se la va apuntar un cop més

positivament els resultats propis. El seu
secretari de comunicació, Xavier Pegue-

El PP va sobrepassar la barrera dels 1.000

Convergència i Unió, superant folgada-

vots (1.052, 20,11%) en el que venia a

ment (igual que a les autonòmiques i les

ra, comentava que havien pujat en tant

demostrar segons el portaveu local, Fede

europees) els resultats obtinguts a les

per cent de vots perquè "tenim votants

Urena, que encara no havia tocat sostre

municipals del 13 de juny. Equiparant

fidels i com d'altres persones han deixat

a Argentona. L'alça popular va ser força

resultats, CiU hauria governat altre cop

d'anar a votar, els fidels ens han donat un

U
pes específic superior". Mentrestant, Ini

vots a Convergència. Així el candidat més

vilatans poguessin pronunciar-se sobre la

4^

ciativa per Catalunya-Els Verds baixava de

votat va ser el convergent Sixte Cambra

possibilitat d'abolir el deute extern als

(2.011 vots). L'aliança Entesa Catalana de

països més pobres. La consulta, que no

O

manera important a la vila i passava dels
316 vots del 96 (5,8%) als 184 d'ara

Progrés també va obtenir un suport im

tenia caràcter oficial, va tenir una im

(3,53%). A títol d'anècdota cal comentar

portant. La seva número 1, Mercedes

portant acollida amb 504 votants (499 a

d'altra banda que a Argentona el GIL va

Aroz, va treure 1.502 vots. Ja més lluny

favor de la condonació; 476 a favor de

obtenir quatre vots i l'opció de Mario

va quedar el primer del PP, Santiago Fisas

destinar els diners a ensenyament i sa

Conde (CDS) en va treure 3.

(931 vots).

nitat). Tot i que la instal·lació de la urna
durant una estona la urna va haver de

no va provocar incidents, és cert que
El Senat, també per CiU. En les elec

Consulta Deute Extern. Coincidint amb

cions de la cambra alta, els vilatans tam

la celebració de les eleccions, a la plaça

ser retirada per pressió de la Junta Elec

bé van donar majoritàriament els seus

Nova es va instal·lar una urna perquè els

toral Central.
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DISTRICTE
SECCIÓ

TOTALS

VELCRO

CROS

ESCOLES

AJUNTAMENT

la

la

la

A

B

C

A

B

C

A

B

A

B

A

B

667

690

655

730

731

675

466

587

671

729

520

560

7.681

198

155

181

237

178

212

80

97

203

234

172

173

2.120

76

108

101

105

141

105

103

138

135

95

74

75

1.256

93

103

81

110

137

103

63

73

73

93

54

69

1.052

Esquerra Republicana de Catalunya

46

28

31

50

32

29

20

14

26

34

28

37

375

Iniciativa per Catalunya-Verds

21

16

17

17

15

19

3

10

19

20

14

13

184

Esquerra Unida i Alternativa

5

6

2

9

5

9

8

12

4

6

4

10

80

Els Verds Grup Verd

1

5

6

0

0

1

2

4

3

4

1

3

30

Els Verds-Alternativa Verda

1

1

1

2

2

2

0

2

1

1

0

0

13

Partit Obrer Socialista Internacionalista

1

0

2

0

0

1

2

1

1

0

0

0

8

Estat Català

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

2

1

6

MESA
CENS
Convergència i Unió
Partit dels Socialistes de Catalunya
Partit Popular

Lluita Internacionalista

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

5

Grupo Independiente Liberal

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

4

Izquierdo Republicana-Partit Republicà

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

4

Unión Centrista-Centro Democràtico y Social

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

3

Partit de la Llei Natural

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

La Falange

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Partido Nacionalista Caló

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Falange Espanola Independiente-Falange 2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado Nacional Europeo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partido Demòcrata Espanol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plataforma Espana 2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
446 436 428

0
534

0
485

0

0

0

0

0

0

0

292

354

481

494 354 389

5.213

Partit Humanista
TOTAL

Participació
68,10%

0
520

Abstenció

Vots emesos

Vots nuls

Vots en blanc

Vots vàlids

31,90%

5.231

18

69

5.213

L
OPCIÓ POLÍTICA

NOM CANDIDAT

CiU
CiU
CiU
ENTESA CATALANA
ENTESA CATALANA
ENTESA CATALANA

Sixte Cambra i Sànchez
Maria Àngels Garcia-Mila i Palaudarias

PP
PP
PP
EUiA

Rosa Pruna i Esteve
Mercedes Aroz Ibànez
Isidre Molas i Batllori
Jordi Solé i Tura
Santiago Fisas i Ayxalà
Maria Eva Navarrete Izquierdo
Agustín Parra Gallego
Maria Teresa Baiges Artís "Maite".

VOTS
_ 2.011
_ 1.924
_ 1.884
_ 1.502
_ 1.458
_ 1.434
_ 931
- 869
_ 848
85

Electors censats

7.681

Participació

67,41 %

Abstenció

32,59 %

Vots emesos
Vots nuls
Vots en blanc
Vots vàlids

5.178

88
159
5.090

c

cu
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El deteriorament que pateix l'escola

Bernat de Riudemeia, sense revisar

d'ençà de la seva inauguració a prin

cipis dels anys 30, s'agreuja cada dia

que passa. Pedaç sobre pedaç, els des

perfectes s'hi han anat tapant un dar

rere l'altre. Ara, però, goteres, esquer

des a la paret o deficiència de lavabos

acusen les administracions responsa

bles. Lluny encara de l'alerta vermella

per falta de seguretat, Ajuntament i Ge
neralitat negocien per la posada al dia

de la gairebé septuagenària escola.
A l'esquerra una porta dels lavabos i a la dreta la porta d'accés als patis.
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Aprenent entre pedaços
Les deficiències en l'estat de conserva

situació de "desajustament i deteriora

ció de l'escola "de dalt" salten a la vista.

ment", conclou l'informe, ja que no s'a

persona amb mobilitat reduïda es troba

Quan plou, hi ha goteres i filtracions d'ai

deqüen a les necessitats educatives actuals,

amb les escales per barrera.

gua a causa de les esquerdes que presen

ben diferents a les d'aquella època.

ta la canal de la teulada. Els problemes,

Segons Josep Manuel Rambla, director de

A l'espera de solucions. Segons la re

però, van des de la teulada fins al so

l'escola, fins avui s'han "anat posant-hi

gidora d'Ensenyament, Margarida Colo

terrani. Allà, les humitats malmeten les

pedaços, tapant forats", però ara cal fer

mer, "el centre no acompleix les normes

parets, que, segons la zona, estan man

un pla de remodelació general. També

que marquen com han de ser les escoles

cades de pintura i amb esquerdes en les

afegeix que la situació "no significa cap

d'avui en dia". Davant d'aquesta situa

que s'hi pot fer passar el palmell de la

alarma o perill físic imminent". Malgrat

ció, Colomer s'ha reunit amb la delega

mà. Portes i finestres són velles, de fusta.

això, fa un parell d'anys, en un dia festiu,

da territorial de la Generalitat, Aurora

Les persianes, tot i que es van posar no

es va desprendre un tros de sostre, con

Danès, a qui li ha exposat el mal estat

ves fa pocs anys, avui ja estan malmeses.

cretament unes plaques de guix d'una

general de l'edifici escolar. L'objectiu,

Els lavabos no compleixen les condi

aula. Per sort, no van haver-hi danys per

segons Colomer, és "marcar una sèrie de

cions sanitàries adequades. A més, són

sonals i, si més no, tot va quedar en un

terminis per posar al dia el centre si no

insuficients: a l'edifici del parvulari, de

ensurt.
En aquest sentit i perquè no es produeixi

amb un any, amb dos. Que consti a

tres ni disposen d'aquest servei.

cap incident similar, Rambla explica que

sofert cap revisió d'ençà que es va inau

les reformes haurien de permetre que el

gurar". Per tot això, la regidora proposa

Reforma general. Totes aquestes i d'altres

col·legi, a més d'arranjar-se, complís les

signar un conveni entre les dues admi

carències queden reflectides en un infor

normatives estructurals vigents pel que fa

nistracions responsables -la Generalitat

me que ha fet la direcció del centre per

a seguretat, a higiene i, en tercer lloc però

té la titularitat del col·legi però és obliga

tal de posar remei a les deficiències es

no menys important, a eliminació de bar

ció de l'Ajuntament assumir-ne el seu

tructurals de l'edifici. Les Escoles, cons

reres arquitectòniques. I és que en aquests

manteniment-. Tot plegat, per escometre

truïdes a començaments de la dècada dels

moments, per exemple, les portes de les

les reformes que, revisada l'escola, els

30, durant la República, pateixen ara una

instal·lacions s'obren cap endins, impe

informes tècnics estimin oportunes.

recent construcció, per exemple, els mes

dint així una evacuació sobtada. O bé una

l'Ajuntament", afirma, "l'escola no ha

o

PINTURES I DILUENTS
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Contenidor de brossa
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O
Adreça deixalleria:
Polígon Industrial Nord
C/. Can Carmany, s/n

Horari:
•de dimarts a dijous: de 9 a 13 h
•divendres: de 16 a 20 h
•dissabte: de 10 a 14

i de 16 a 20 h
•diumenge: de 10 a 14 h

u

Telèfon:

93 756 14 48

AJUNTAMENT
D'ARGENTONA
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Medi Ambient
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Can Baladia,

d'Aigües: la rotonda d'accés a l'equipa

legalitzat

ment (76 milions) i el calaix de conten

la Costa Brava encara per determinar. El

ció de la riera de Clara (44 milions). Això

control de firmes s'instal·larà a la plaça

U

segurament acabarà en alguna localitat de

suposarà doblar gairebé el cost inicial del

Nova, on els aficionats podran veure més

cementiri que de 122 milions passarà a

bé i durant més estona els corredors. A la

ser de 242 milions de pessetes. Per aques

Volta hi acudiran els millors equips del pilot

ta raó, via parlamentària, PSC-CPC, ERC

internacional, i molt probablement gent del

i IC-V, han entrat una proposició no de

nivell d'Abraham Olano, Fernando Escartín

llei (a instàncies de l'Ajuntament d'Argen

i Laurentjalabert. En les negociacions per

tona) perquè la Generalitat es faci càrrec

portar la sortida d'etapa a Argentona hi

del cost de la rotonda, donat que la car

ha participat tant el Club Ciclista El Càn

retera és de competència autonòmica, i

tir com la Regidoria d'Esports. Per altra

per altra banda que les obres de la riera

banda, l'etapa del dia anterior (Badalona-

s'incloguin dins les actuacions previstes

Barcelona, diumenge 18) passarà també

del Pla de Protecció contra les Avingudes

per la vila, pel mig de carrer Gran.

del Maresme. La primera fase del cemen
tiri consistirà en la construcció de 156
nínxols i la incorporació d'un paquet ser
t Is propietaris del restaurant Can Baladia
disposen des del passat febrer de tots els
requisits legals per tenir el seu establiment
obert, després de rebre la llicència d'ac

veis que fins ara no es donaven a la vila.
Aquestes novetats, integrades en un edi
fici annex, seran entre d'altres una sala

llywood va tornar per tercer any conse

civils i una altra sala per a autòpsies.

cutiu a les ones de Ràdio Argentona amb
un programa especial durant tota la ma

pal. L'Ajuntament ha atorgat aquest per

tinada del 26 al 27 de març. L'emissora

mís d'acord amb els informes dels tèc

argentonina va transmetre el triomf d'Al

nics municipals i la resolució de les al·le
gacions presentades. Aquesta llicència
definitiva arribava després d'un polèmic
camí d'enfrontaments entre amos i veïns, i

La cerimònia de les estatuetes de Ho

per a enterraments tant religiosos com

tivitats definitiva per al seu edifici princi
14

Els Òscars

modóvar i ó'American Beauty amb la

El retorn del Sant

un mes després que Can Baladia hagués

i r
L estàtua robada de la font de Sant

aconseguit també la llicència provisional

Domingo va tornar aquest mes d'abril al

dels dos salons annexes. D'altra banda, el

seu lloc després que a finals de febrer va

conducció d'Oriol Garriga, i connexions
amb Los Àngeles (Jordi Silva "Peti") i el
programa de Virtu Morón Mentre sigui
fosc de COM Ràdio.

restaurant argentoní ha celebrat en els úl

ser recuperada per la Policia Local d'Ar

tims mesos dues jornades més relaciona

gentona. Després de gairebé tres mesos de

des amb la gastronomia. Les primeres, les

recerca, el sant es va trobar arran d'una

de la Cuina de Bacallà, van homenatjar el

trucada anònima al polígon industrial nord

17 de febrer el desaparegut xef i col·la

de la vila amb només el desperfecte de la

LJna vegada més, el passat 12 de març

borador Jordi Busquets. I les darreres, les

figureta del gos que s'ha pogut restaurar

els argentonins van demostrar la seva so

del Conill, van ser també tot un èxit.

amb la col·laboració important de l'argen-

lidaritat amb els més necessitats. En el dia

toní Carlos Martínez de la Torre. La figura

per Moçambic, organitzat pel Centre Par

Cementiri aprovat

Dia per Moçambic

del sant s'ha instal·lat a la font, ara protegi

roquial, es va recaptar més de mig milió

da amb mesures de seguretat per evitar que

de pessetes (567.093 ptes.). Els vilatans

es repeteixi el robatori del 2 de desembre.

van participar massivament en els actes
muntats pel Centru: un dinar solidari, ci
nema, diverses actuacions i un mapa ge

/xquest estiu, si tot va bé, podrien co
mençar les obres del nou cementiri mu
nicipal d'Argentona. El projecte executiu

gant que s'havia d'omplir amb monedes

Volta a Catalunya

i que va recollir més de vuitanta-tres mil
pessetes.

modificat es va aprovar definitivament en
el ple de març després de resoldre les di

/Vgentona acollirà el proper dilluns 19

ferents al·legacions presentades. L'Ajun

de juny una etapa de la Volta Ciclista a

tament tirarà endavant les obres "assu

Catalunya, la tercera cursa per etapes més

mint" inicialment el finançament dels dos

antiga del món després del Giro i el Tour

requisits exigits respectivament per la

que arriba a la seva 80a edició. La vila se

Direcció General de Carreteres i la Junta

rà el punt de sortida d'un recorregut que

COSES DE LA VILA
L'Ajuntament,
a estudi

Mirant enrere
sense rancúnia

CD

viar, alhora, importants tràmits adminis

en

tratius. La iniciativa no és recaptatòria sinó

O

per dissuadir els conductors perquè no

U

repeteixin el mateix comportament i
11 passat mes de febrer dos tècnics de la

incentivar així el compliment de la nor

Diputació de Barcelona van començar

mativa de circulació. Altres novetats se

l'estudi sobre l'organització i els recur

ran el canvi a l'hora de posar sancions

sos humans de l'Ajuntament d'Argentona.

que fins ara corresponien a la prefectura,

L'objectiu d'aquesta anàlisi és optimitzar

de trànsit de Barcelona i que, propera

al màxim els recursos tant tècnics com

ment, haurà d'imposar la policia local.

de personal de l'administració municipal.

Aquest control no es farà només als ci

Feia tant de temps que no ens havíem vist

L'estudi consta de diferents fases. La pri

clomotors i motocicletes sinó també a la

que el nostre encontre no va poder ser

mera, la més llarga, és la de recopilació

resta de vehicles. Finalment també es va

més efusiu. Dominava l'art de la pagesia

d'informació a través d'entrevistes perso

aprovar l'actualització del quadre de

nals amb els diferents funcionaris i tre

multes que s'imposen que en alguns ca

balladors laborals. Una vegada recollides

sos havien quedat obsoletes.

les dades es farà un organigrama que ser

Tot un complot
tl matí del dissabte 5 de febrer Ar
gentona va ser la gran protagonista du
rant una hora i mitja del programa El Suplementóe Catalunya Ràdio. L'espai, pre
sentat pel periodista Xavier Solà, va
convertir la vila en el gran misteri de la
secció El complot dels oients, un divertit

a la circulació de vehicles i a la seguretat

tan a guaret com avui tantes d'altres hi

bitatge", li dic. "No creguis, quan vivia a
pagès entre viatjants de fertilitzants, trans

seünts, m'assabentava de tot. Ara sort que
en tinc de la ràdio d'Argentona per assa
bentar-me dels esdeveniments de la vila...
A propòsit que aquesta emissora es pres
ta a suggeriments per millorar el servei
d'informació local, des d'aquí em perme

concurs entorn d'una població de la que

to fer-li un prec. Abans quan hi havia un

s'ofereixen diferents pistes per esbrinar

difunt mitjançant les esqueles mortuòri

el seu nom, el seu plat típic (calamarcets

es ens n'assabentàvem tot seguit. Avui

saltejats amb favetes del Maresme) i el

amb el costum de notificar-ho plantant-

tresor del seu emigrant (Les quatre esta

ne una en dos o tres llocs determinats n'hi

cions). L'alcalde, Antoni Soy, i el profes

ha prou i els que no passem per allà ens

sor nord-americà, resident a Argentona,

assabentem de la pèrdua d'un amic al cap

Mike Gavin, van ser els convidats als

d'uns dies de ser enterrat. Seria molt

estudis de la ràdio més escoltada del
Principat.

demanar que dins els serveis funeraris,
que pel preu morir-se sembla un luxe,
s'hi inclogués una senzilla telefonada a
la ràdio perquè propagués la trista nova

tl ple d'abril va acordar la modificació
de l'ordenança municipal vigent relativa

terres que conreava i que actualment es

portistes, repartidors de queviures i tran

cidirà si aplica o no, i de quina manera,

Descomptes
en les multes

i durant molts anys visqué a prop de les

tes coses per explicar amb el canvi d'ha

i si la remuneració que reben és l'a

les recomanacions que surtin a l'informe.

Un prec

ses del nucli urbà. "Tindràs, doncs, mol

millorar, on fa falta més o menys personal
dequada. Els resultats de tot plegat seran

Ferran Catà

ha. Ara viu al poble, en les primeres ca

virà per conèixer en quines àrees es pot

analitzats per l'equip de govern que de

(D

i tothom ho sabés?". Em semblà que

Plaça del Molí

l'amic tenia raó i amb aquest escrit i el
desig que pogués ser útil em vaig aco

vial. Segons va apuntar l'equip de govern,
el pas del temps ha demostrat que calia

La plaça del Molí també ha estrenat nova

adequar-la per millorar-ne alguns aspec

cara en aquest any 2000. A mitjan març

tes. La novetat més significativa és que

van acabar les obres de remodelació de la

els vilatans podran reduir en un 50 per

paret baixa de l'indret que tenien per ob

cent el cost de les multes que s'imposin,

jectiu evitar que quan plogui hi hagi eslla

si les fan efectives en un termini de 10

vissaments de terra cap a la ronda Exterior.

dies després que els hagin estat imposa

Així es va construir un mur de contenció

des. L'objectiu d'aquesta mesura és incre

fet a base de rocs grossos i deixats anar de

mentar el pagament de les multes i estal

forma que facilitin la fugida de l'aigua.

'ell.
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Projectes i realitats
LJ na cosa és fer projectes i una altra és arribar a realitzar-los. En un cas i a l'altre es
Entesa per Argentona (L'Entesa)

necessita tenir les capacitats i les competències tècniques. Però, per fer projectes no
més es necessita una idea, un pensament, imaginar quelcom. Sovint un projecte s'en
carrega a algú però és una altra persona qui el fa. En canvi, per realitzar els projectes
fa falta pensar i treballar sobre el projecte que ha estat fet i concretar la forma de

CL

portar-lo a terme. I aquesta segona fase és la que resulta més difícil i la que requereix

Z5

Db

una dedicació i unes ganes de fer que no sempre tothom té.
S'ha de reconèixer el mèrit que té el fer

S'ha de reconèixer el mèrit que té el fer projectes. Però això serveix de poc si no va
acompanyat de la voluntat política, de la iniciativa i l'empenta per dur-los a terme. A

projectes. Però això serveix de poc si no

la política municipal anterior hi havia alguns projectes, insuficients tanmateix, però
molt poques realitats. I a la política d'un Ajuntament hi ha d'haver projectes però, a

va acompanyat de la voluntat política,

més, la majoria d'aquests s'han de fer realitat.

de la iniciativa i l'empenta per dur-los a

els projectes que siguin positius per Argentona, sense tenir en compte qui els ha pen

Nosaltres no tenim cap inconvenient, sinó tot el contrari, a reconèixer i admetre tots
sat. El que importa és passar del projecte a la seva realització. La qüestió important és
terme. A la política municipal anterior

realitzar tot allò que permeti millorar el nivell i la qualitat de vida dels ciutadans i

hi havia alguns projectes, insuficients tan

ciutadanes d'Argentona.
Des de l'Entesa tenim les ganes, la decisió, la força i l'empenta per fer-ho. I ja s'està
veient en les diferents actuacions que s'estan portant a terme des de l'actual equip de

mateix, però molt poques realitats.

govern. I també en una forma molt diferent de fer les coses, en un nou estil més
professional i seriós, però al mateix temps més participatiu.
D'altra banda, tots els projectes i les seves realitzacions no són patrimoni de cap grup
polític, econòmic o social, sigui de qui sigui la idea, el projecte o la seva realització.
Són patrimoni exclusiu del poble d'Argentona, dels seus ciutadans i ciutadanes.
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La revisió del Pla
Li Pla General d'Ordenació és el conjunt de normes i orientacions que permeten
Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

ordenar i classificar el desenvolupament del territori. El nostre pla l'estem desenvolu
pant treballant-lo principalment en tres eixos: el viari, el sòl no urbanitzable i el sòl
urbà.
1-El sistema viari ha de tenir en compte tant la xarxa de carreteres de comunicació
supramunicipals com els principals eixos de connexió urbana, les rondes, que han de

El desitjable seria no sobrepassar un aug

servir per organitzar i distribuir el trànsit del nucli. Això fa imprescindible la definició
del traçat de les rondes pels colells i la seva connexió amb Sant Sebastià. També

ment del 50% de població en el desen

formen part del viari la xarxa de camins rurals que permeten la comunicació de tot el

volupament del Pla que estem revisant i

territori.
A l'hora de parlar de vialitat no tot s'acaba en els cotxes, també cal tenir en compte
altres maneres de desplaçar-se més econòmiques i ecològiques com són anar a peu o

preveure les zones de creixement amb

en bicicleta. Definirem en el pla vials de comunicació específics per aquesta finalitat.

els equipaments i serveis necessaris, no

2-El sòl no urbanitzable. Apostem per ser el corredor entre els espais protegits del
Montnegre-Corredor i la serralada Litoral, en conseqüència mantenim el marge es

simples dormitoris.

querre de la riera com a sòl agrícola i forestal. Perquè la riera mantingui el seu paper

La nova oferta de terreny per activitats

de corredor ecològic, el sot de can Calopa ha de continuar sent agrícola i tota la
façana de la riera s'ha de convertir en el nostre passeig. És la façana que Argentona
dóna als passavolants.

econòmiques ha de tenir en compte els
3-El sòl urbà. El desitjable seria no sobrepassar un augment del 50 % de població en
nous sectors.

el desenvolupament del Pla que estem revisant i preveure les zones de creixement
amb els equipaments i serveis necessaris, no simples dormitoris.
La nova oferta de terreny per activitats econòmiques ha de tenir en compte els nous
sectors oci, noves tecnologies...

Q.

Argentona, un cop més, amb Convergència i Unió

U

/Argentona ha tornat a donar el seu vot majoritari a CiU. En concret 2.120 argento

C
Comitè Executiu Local de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)

nins (un 41% dels vots útils) han confiat novament en el nostre programa polític. A
tots ells, el nostre agraïment més sincer.
En el municipi, l'actual equip de govern està continuant els projectes endegats per

en

nosaltres en l'anterior legislatura: cementiri, deixalleria, enllumenat... i també la revi

CL

sió del Pla General d'Urbanisme. L'equip redactor d'aquest darrer és el mateix que
l'havia iniciat amb nosaltres i hores d'ara la proposta del nou Pla és pràcticament

En les eleccions generals 2.120 argento

idèntica a la que havíem plantejat. Ens n'alegrem ja que aquest, per la seva transcen
dència, és molt i molt convenient que es pugui aprovar amb el consens més ampli

nins (un 41 % dels vots útils) han confiat

possible. De continuar així i de tenir l'oportunitat, com sembla, de poder-hi participar
fins a la seva aprovació definitiva, hi votarem afirmativament.

novament en el nostre programa polític.

En un altre ordre hi situem la Sala i, ja més recentment, la remodelació de la plaça
Nova. Des del primer moment ens hem oposat al tancament de la Sala. Creiem que

A tots ells, el nostre agraïment més sin

s'haurien d'haver arbitrat totes les fórmules possibles per tal que continués donant
servei al poble, subvencionat, si calgués, els arranjaments imprescindibles per la seva

cer. En el municipi, l'actual equip de go

remodelació final. Fa set mesos que la Sala està tancada i això és un luxe que Argentona,
creiem, no es pot permetre. Demanem doncs a l'equip de govern que reflexioni sobre

vern està continuant els projectes ende

aquest tema i hi trobi una sortida ràpida per a la seva recuperació a curt termini.
Respecte a la remodelació de la plaça Nova, ens hagués agradat que se'ns hagués

gats per nosaltres en l'anterior legislatu

consultat. Possiblement hauríem ajudat a trobar fórmules més imaginatives i, per des
comptat, molt menys "dures" que la que s'ha emprat.

ra: cementiri, deixalleria, enllumenat... i

Finalment, i en relació al què expressa la Rosa Masó en la seva columna del darrer
Cap de Creus, volem fer palès que ni nosaltres ni bona part dels argentonins apre

també la revisió del Pla General d'Urba

ciem, amb el nou govern, els canvis substancials que ella ens vol fer veure. Segura
ment el desig d'acomplir allò que de ben segur li agradaria i el fort arrelament amb el

nisme.

projecte i l'actual equip de govern, la porten a aquestes apreciacions.

Sabrem correspondre la vostra confiança
vjràcies a tots els argentonins que ens van donar el seu suport en les últimes eleccions generals. Gràcies als que ja ens havien votat abans i gràcies a tots els nous

Grup Municipal del Partit Popular (PP)

votants que amb el seu vot han confiat amb una nova manera de fer país. Des del
Partit Popular de la vila d'Argentona us volem transmetre aquesta satisfacció de l'úni
ca manera que coneixem: agraint a tothom aquest suport. Això ens dóna ànims sufi
cients per treballar encara més per la nostra gent i la nostra vila. Des del grup muni
cipal esperem que aquests resultats a l'Estat espanyol també es deixin notar a
Argentona i farem servir tots els mecanismes perquè en un futur no llunyà es trans

Gràcies a tots els argentonins que ens van

formi en inversions per la nostra població. Prenem nota d'aquesta confiança que
han dipositat els argentonins amb el Partit Popular per continuar treballant amb molta

donar el seu suport en les últimes elec

més il·lusió.
Us volem avançar que en aquests moments el Grup Municipal Popular està treballant

cions generals. Això ens dóna ànims su

colze a colze amb els seus companys del Parlament per negociar amb el govern de la
Generalitat la inclusió d'algunes de les prioritats que tenim per Argentona -les obres

ficients per treballar encara més per la

annexes al nou cementiri, la reforma de la Sala, el poliesportiu, la remodelació del
mercat...-. Són algunes de les qüestions que hem portat als nostres diputats per tal que

nostra gent i la nostra vila. Farem servir

intentin que l'administració autonòmica les inclogui en els seus pressupostos. També
hem iniciat contactes amb diputats nacionals al Congrés dels Diputats per veure qui

tots els mecanismes perquè en un futur

nes inversions es podrien gestionar des del govern central.
Esperem en propers butlletins donar no només més notícies sinó bones notícies.

no llunyà es transformi en inversions per
la nostra població.
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iVlúsic, compositor, artista, com se t'ha
de definir?
Guitarrista, compositor. Bàsicament sóc
compositor, el que passa és que el meu

0)

instrument central és la guitarra. Segons
la feina, segons la faceta...
I d'això n'has fet la teva vida i la teva
professió.
Sí, sí, des que em llevo i fins que me'n vaig
a dormir. Al matí em dedico a treballar en
els encàrrecs musicals que em fan i a la
tarda dono classes de guitarra. Els caps de
setmana assajo amb la meva banda.

musDca ne
Què s'ha de tenir per poder dedicar-se a

llant en la música, flipa. És com una per

den trobar diferents qualitats i estils. En

aquest món?

sona que tota la vida ha escrit llibres i

canvi hi ha gent que és capaç de treure

Jo penso que anar de molt despistat, per

veu com un dia un famós, la Rociíto, fa

un disc i no tenir cap nota seva, tot a base

què si ets conscient de què va la història

un poema de dues paraules "Oh, mi

de retalls. Sobretot això passa amb la
música màquina.

no ho fas. Hi ha alumnes que es volen

mamà", el promocionen i es ven com

dedicar a això, i jo els aviso que la pro

xurros. Això passa molt. La majoria no

fessió no és un camí de roses.

fan discos, els hi fan. No en tenen ni idea.

El teu estil?

Ells no són ni lletristes, ni compositors. El

Música negra i les seves variants (funky,

I de què va la història?

que la gent no sap és que hi ha les figures

soul, blues). M'agradaria que em dones

El problema és que si t'agrada molt la

del productor musical i de l'arranjador.
És un equip de gent que munta els temes

sin una pel·lícula per fer una banda so

música t'adones que tot el que acom
panya la música no és realment música.

i au! a cantar i punt. I després en una

somni.

Aquest món està dominat per gent que

entrevista diuen: "oh vaig buscar un so

18

nora d'aquest tipus de música. Seria un

L'únic?

no són músics ni els importa res la músi

així i oh el vaig trobar". Què carai has

ca. Són bàsicament economistes. In

trobat, tu! Tot plegat no té massa a veure

No. M'agradaria ser un bon guitarrista,

verteixen en música com podrien inver

amb els músics reals que estan tocant en

que em toqués la loteria i poder anar a

tir en petroli. La música no és petroli. Et

sales.

voltar pel món a buscar guitarres antigues
i col·leccionar-les.

trobes per exemple queet ve aquí la Cris
tina Aguilera que és una noia de Nova

I qui és músic?

York que li han fet un disc, l'ha pro-

Qualsevol que faci dues notes i siguin se

Creus més en el treball o en la inspira

mocionat molt, i ve amb una dotzena de

ves. Ja poden ser grans compositors in

ció?

guardaespatlles i es pensa que és Harrison

ternacionals o qualsevol xaval que toca

El Picasso va dir-ho. Quan et vingui la

Ford. I la gent que porta 40 anys treba

la guitarra aquí al poble. Llavors es po

inspiració millor que t'agafi treballant. I

Solen quedar gairebé sempre en un segon pla, a l'ombra dels productes finals. Uns perquè composen per a estrelles, altres perquè ho
fan per a la publicitat de la televisió o la ràdio, i alguns per a la gran pantalla. L'argentoní Jordi Nogueras (1961) pertany a aquesta
raça de músics que miren de tirar endavant en aquesta complicada indústria de les notes que està més en mans d'empresaris que de
músics. Porta 18 anys en la composició en general i en la interpretació de guitarra. Ha gravat amb Enric Hernàez, Rita Pavone,
Llorenç Santamaría... Ha fet bandes sonores per a una dotzena de pel·lícules de cinema i televisió (l'última Orígens estrenada aquest
gener). Mancat de temps per les seves pròpies creacions, tot just l'any passat va acabar el seu primer disc personal Irish (instrumen
tal) que aquest darrer març va presentar en directe a TV3 dins el programa d'Andreu Buenafuente La Cosa Nostra.

tenia molta raó. Hi ha gent que es munta

tenen més. A partir d'aquí pots compondre

panyat del teu propi grup.

moltes pel·lícules amb aquesta qüestió.

de tot. Ara també et puc dir que moltes de

Va ser divertit. Poder presentar un tema

La inspiració són moltes coses: tècnica,

les coses que surten avui dia no són massa

instrumental a la tele, fer el primer bolo

el que et passi pel cap poder-ho aplicar

bones. Pel meu gust em quedo amb la

davant de mig milió d'espectadors no està

en aquell moment, cosa que no pots fer

música dels 70.

gens malament... No sé encara com vam
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tenir la sort que ens truquessin.

si no tens tècnica. Alguns cantautors i
cantautores expliquen que "oh, vaig obrir

T'has parat un dia a comptar tota la teva

la finestra, vaig veure un ocell a sobre la

producció.

Et planteges consolidar-te en aquest camí

palmera i ah, ah, ah, ah... sí". Ens volen

No perquè sembla que estiguis buscant

del món de la música, de tocar en grup a

fer creure que és veritat, però és menti

l'autocomplaença.

sales?

altre però és qüestió de feina.

Quin balanç fas de la teva trajectòria?

Has compost per tot tipus d'àmbits: pu-

El balanç que faig és que cada vegada
em considero més guitarrista. És curiós.

dent que tenia. Feia tres anys que no
tocava en directe i ho trobava a fal

No ho sé. Aquest era un compte pen

da. Pots tenir un dia més inspirat que un

tar. Quan tinguem 11 o 12 temes, jo crec

és pet
blicitat, cinema, televisió, i fins i tot tea

perquè hi va haver una è

tre.
El més còmode és fer publicitat. El que

centrar en música de pel·l

passa és que musicalment no hi tens mas

feliç no era, i era perqu

sa a dir. Et marquen exactament el que

ser guitarrista. Donant cl

volen i no et moguis d'allà perquè ho re

sóc feliç, tocant amb la

car-ho. Em vaig adonar q

petiràs mil vegades. Té l'avantatge que

Poder compaginar això

són 10, 20 segons, però et toregen bas

bé. Tampoc econòmica

tant. Has de ser prou llest, deixar la teva

podia subsistir. Fer un

faceta de músic, de tenir idees i dedicar-

pel·lícula a l'any no et dó

te a fer el gènere, el que volen.

na de menjar.
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El cinema? Bàsicament el que he fet últi
mament són telefilms. Si són comèdies

Fins l'any passat no et va

m'avorreixen una mica. Si he de triar, pre

decidir a treure el te

fereixo temes més seriosos. En general es

primer disc en solitari.

tracta de projectes llargs, que costen de

Sí perquè no el tenia aca

compaginar amb la resta de feines. Hi ha

bat. El gravava entre fei

directors molt exigents que t'estimulen a

na i feina, i a més tot sol

fer un gran producte i tot i que penques

Això representa fer d

molt en treus satisfacció, en canvi a al

tècnic, d'instrumentista,

tres els està bé qualsevol cosa i si pot ser

de productor...

en 15 dies millor.
El més complicat que has fet?

Repetiràs l'experiència.
No ho sé. És una cosa

Home, puc dir-te feines dolentes, desa

cara. Encara que gravis a casa t'has de

que sí que podem sortir un cop a la

graïdes. Port Aventura em va encarregar

pagar l'edició, perquè les discogràfiques

setmana a tocar. Pot estar molt bé.

fer música d'Haití, de l'oest, de Xina...

no aposten per la música instrumental.
Pep Batlle, Michael Weiss, Lluís Serra,

Em vaig passar dies i dies buscant sons.
M'enfilava per les parets...

És rendible?
No, no recuperes ni una quarta part. Per

ras... a Argentona Déu n'hi do com sona

D'on et vénen els principals encàrrecs?

altra banda he tret bones crítiques de les

la música.

Fonamentalment de les productores. Tre

revistes de Madrid i de les d'aquí, i això

Sí i tota la gent que ha vingut al darrere.

balles per ells, has fet coses per ells, i

s'agraeix. Només et compensa la satis

Bastants d'aquests noms procedeixen

quan tenen un CD Rom, un vídeo o una

facció personal.

d'una orquestra que es va muntar a prin

Josep Lladó, Jorge Sarraute, Jordi Nogue-

cipis dels 80 a Argentona, Sifòn Ste-

pel·lícula t'ho encarreguen.
El passat mes de març fins i tot el vas

reofònic orquestra, i del grup Apeiron,

Està tot descobert en música?

poder presentar al programa La Cosa

creat a finals dels 70. Amb ells va comen

A occident hi ha 12 notes, els àrabs en

Nostra^ d'Andreu Buenafuente, acom-

çar tota la història musical d'Argentona.

5
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a ser lliures
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Carrer Gran,

en

de vianants

O

U

se en una gran festa popular amb un cen
tenar d'assistents i una cercavila amb els
Pepsicolen i la Colla de Geganters. Aquest

Salvador Cabré

Evolució religiosa
La vida de la persona humana està en
riquida per la grandesa de la llibertat i
també per una evolució continuada^ en
el creixement corporal i en la informació
cultural i científica. Com que és huma
na, la religió viscuda per cada un de no
saltres també està subjecta a una evolució.
La religió veritable viu impulsada pels fets
que teixeixen la nostra existència. Les
experiències que tenim, un dia darrere
l'altre, van modelant la nostra manera de
pensar, van afegint detalls a la nostra con
versa amb Déu.
L'infant, podríem dir que té unes fantasi
es "omnipotents", és a dir, dóna a les se
ves imaginacions uns poders il·limitats i,
20

el passat 1 d'abril. L'estrena va convertir-

quan pensa en els adults, freqüentment
els atribueix energies i capacitats màgi
ques. Així passa que els pobles més pri
mitius, com els infants, viuen una religi
ositat "omnipotent".
A mesura que ens fem grans, creix la nos
tra autonomia; ja no depenem tant dels
altres; cada vegada menys. De mica en
mica, comencem a viure la paraula Déu
com una realitat misteriosa, inabastable.
Per això, la religiositat adulta aprèn a re
nunciar a l'omnipotència, la màgia, les
exigències a Déu, que ja no és vist com
si es tractés d'una màquina es
curabutxaques: -"Et dono això, perquè em
donis allò."
Hi ha persones que han estat educades
amb molta por i associen aquesta por a
la llibertat i als canvis. Només poden con
viure amb aquesta por quan segueixen
una actitud d'immobilitat i de submissió.

/\ partir de mitjans de maig i fins al se
tembre, tots els dissabtes a la tarda el car

nou equipament dóna servei, a més
d'Argentona, a Òrrius i Dosrius i recull

rer Gran es tancarà (de manera experi

tota mena de residus, des dels més

mental) al trànsit rodat per convertir-lo en

habituals, com paper i vidre, fins als més

zona de vianants. Aquesta és la primera

perillosos, com pintures, diluents i

gran iniciativa que promou la nova Junta

bateries.

de la Unió de Botiguers d'Argentona, pre
sidida des del febrer pel joier Josep Maria
Puig. La proposta, que compta amb la
col·laboració de la Regidoria de Promo
ció Econòmica, té l'objectiu de donar una
empenta al comerç del centre de la vila,
de fer-lo més atractiu als clients que po
dran passejar i comprar més còmo

Li jugador i president dels Llops d'Ar

dament. El consistori ha establert que l'ho

gentona, Quim Perejoan, va fer el passat

rari de tancament del carrer Gran (no s'hi

mes de març una estada tècnica a Or

podrà aparcar ni circular entre Bernat de

lando (Florida, EUA) amb els Barcelona

Riudemeia i Sant Julià) serà de vuit ho

Dragons, repetint l'experiència que va

res, entre les 4 de la tarda i les 12 de la

protagonitzar l'any 99 un altre tècnic ar-

nit del dissabte. Aquesta mesura implica

gentoní, Dani Lloret. Perejoan va anar be

rà canvis substancials en els carrers del

cat durant deu dies pels Dragons per per

sector. D'entrada quedarà prohibida la cir

feccionar els seus coneixements sobre

culació excepte a veïns al carrer Sant

futbol americà al costat d'una llegenda

Miquel. Per altra banda, es faran més zo

d'aquest esport, l'exentrenador de Cle-

nes blaves (86) que afectaran els dies la

veland, Sam Rudoliano, ara segon entre

borables (amb limitació d'una hora) als

nador de l'equip de Barcelona. Perejoan

següents punts: al carrer Bernat de Riu

està passant per un gran moment en la

demeia entre el carrer Barcelona i la pla

seva trajectòria com a tècnic ja que també

ça Nova; al carrer Barcelona, entre Cinto

l'han nomenat enguany coordinador

Verdaguer i Bernat de Riudemeia; tot el

d'atac de la selecció espanyola júnior.

carrer Les Parres, entre Sant Jaume i Joan
XXIII; al carrer Sant Jaume entre la plaça
Nova i General Llauder; al carrer Sant
Julià entre Ana Maria Ravel! i el carrer
Gran; i també al final del carrer Puig i
Cadafalch entre Cinto Verdaguer i Bernat
de Riudemeia. D'aquesta manera, segons
el regidor de Promoció Econòmica, Joan
Vaquer, es vol donar més esponjositat a
l'aparcament i la fluïdesa de l'activitat
comercial.

Avui hi ha canvis accelerats i algunes per
sones no poden ni entendre'ls ni assimilarlos i, per protegir-se, invoquen el caràc
ter "sagrat" d'aquelles coses que han vis
cut en la seva infància. La por a la lli
bertat fa que defensin aferrissadament l'or

Deixalleria
inaugurada

dre establert. Només en la submissió, se
senten segures. Poden ser molt bons pro

Perejoan, d'estage
a Orlando

I Nou mesos després de posar-se en

fessionals, però, quant a religió, s'han

funcionament, la Deixalleria municipal

quedat a les beceroles.

d'Argentona va inaugurar-se oficialment

Queda ditJ^
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El fotògraf
de la Miss

CU

ros del novembre per situar-se en 1.548

en

milions de pessetes, fet que va ser força

O

criticat per l'oposició.

U

L argentoní Enric Arumí va ser l'autor de
les polèmiques fotos aparegudes a la re
vista Interviu de la nova Miss Espana,
Helen Líndez (Gran Canària). Aquestes
instantànies les va realitzar Arumí per una

16 de juny,
ABS a punt

casa de roba interior en una sessió amb

Agustí Rodríguez

Un any

Líndez, molt abans que fos elegida Miss.
Les fotos (en què apareixia força des

D'aquí poques setmanes ja s'haurà acom

coberta de roba), segons la model, es van

plert el primer any de gestió del govern

fer amb la condició que no fossin pu

municipal. Un any que ha passat molt

blicades. En "trencar-se" aquest "acord",

ràpid i que sembla que ha servit de ben

Líndez va emprendre immediatament

poc. Els actuals gestors han aconseguit

accions legals contra Arumí.

transmetre la sensació que no s'ha fet res
i que des de la presa de possessió dels
seus càrrecs només han actuat des de la
improvisació i la prepotència, espe

300 milions més

cialment en els plens municipals. El po

de pressupost

ble, al marge de la desaparició del jardí
central de la plaça Gran, no ha experi

t n el darrer ple municipal corresponent

mentat cap altre canvi significatiu. L'ac

al mes d'abril es va aprovar la primera

cés a Argentona per la carretera de Vilassar

modificació de crèdits del pressupost del

continua igual de malament que fa temps.
L'enllumenat de moltes zones és clara

2000 per un total de 299.893.916 ptes.
La major part (210 milions) són préstecs

11 Centre d'Atenció Primària d'Argento

ment deficient. La situació laboral dels tre

que s'han demanat principalment per

na es convertirà el proper 16 de juny en
Àrea Bàsica de Salut i dependrà totalment

balladors de la ràdio segueix essent un

diferents obres que segons el regidor d'Hi
senda, Jordi Pinart, fins ara no s'havia

del Consorci Sanitari del Maresme (for

oren cada cop més; i definitivament les

sabut quin cost exacte tindrien. Entre

mat per Hospital de Mataró, Ajuntament

urbanitzacions han estat deixades de la

aquestes destaquen: la nova canalització

de Mataró i Consell Comarcal). Així ho

mà de Déu. Ja els vaig explicar, fa uns

d'aigües Ter Llobregat (155), l'escola bres

ha anunciat la regidora de Sanitat, Montse

mesos, que durant les festes del càntir de

sol del Cros (25), la nau industrial que es

Brugal, que ha destacat els grans avan

l'any passat vaig demanar al Sr. Soy que

donarà a l'Agropecuària a canvi del ma

tatges que això suposarà en millor aten

parés atenció a determinades zones del

gatzem annex de la Sala Argentona (20) i

ció en tots els sentits. En total hi passa

les reformes del poliesportiu (8). Per altra

ran a haver 5 metges de medicina gene

banda, s'ha fet una suplementació (els 89

ral i 2 pediatres (s'augmenta 1), cadas

milions restants) per fer front a les modi

cun d'ells amb la seva respectiva admi

ficacions del conveni del personal de

nistrativa i el seu ATS, i per altra banda

l'Ajuntament per la contractació d'un nou

podrien entrar un assistent social i un

conserge i, sobretot, per les obres de

dentista (o bé al mateix temps o cap al

reurbanització dels accessos de l'institut

setembre). Pel que fa a la ginecòloga i la

i les escoles (75 més). En el capítol de

llevadora, continuaran estant a l'ABS

subvencions el consistori ha ingressat

però dependran de l'Institut Català de la

calvari. Els parcs per als infants es deteri

nostre poble i en concret a les rodalies
de la urbanització de Can Serra de Lladó.
La seva resposta per contundent em va
tranquil·litzaren el seu moment. Ara veig
que només es tractava d'una resposta que
ni el millor dels polítics professionals hau
ria donat. Quasi un any després conti
nuem sense enllumenat públic a la car
retera per accedir al poble i sense vorera.
Potser el nostre alcalde entendrà que a

1.250.000 ptes. de la Generalitat (acces

Salut com fins ara.

sos per a minusvàlids del nou Museu del

El Consorci del Maresme també assumi

mi, com a veí d'Argentona, no em ser

Càntir) i 850.000 ptes. de la Companyia

rà les despeses de manteniment dels dis

veix de res que surti a TV3 parlant en

d'Aigües d'Argentona (en concepte dels

pensaris de Sant Miquel del Cros i dels

tertúlies. Jo el que vull és que gestioni

interessos pel préstec demanat per les

del municipi de Dosrius i es farà càrrec

correctament i solucioni les mancances

importants obres de canalització). En to

de l'ampliació de la cobertura del servei

del poble. Fins i tot li puc perdonar no

tal, l'augment del pressupost municipal

d'urgències que aconseguirà que el nou

haver-lo vist mai pel carrer, tret de la cam

és gairebé d'un 25% respecte als núme

Hospital de Mataró s'alleugeri de feina.

panya electoral.
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Ni és el Toni Soler ni l'Albert Om, però sí que té una exagerada teledependència. De la seva "malaltia" va néixer l'any 1985
l'actual Televisió Argentona (TVA), un mitjà de comunicació local que amb el temps ha guanyat en qualitat i també en força
incidència a les llars de la vila. Josep Maria Carballas (1948), director, gerent, camera... de tot d'aquesta tele, encara té corda per
estona. No li preocupen les audiències. Aquest operador de cinema professional es conformaria amb rebre ajut consistorial per
sufragar part d'unes despeses que creixen i que continua pagant amb la seva butxaca i el seu temps lliure.

tercer... De seguida vaig pujar la freqüèn
cia i ho vaig poder solucionar".
Notícies, documentals i pel·lícules. La
programació del mitjà argentoní s'ha es
tabilitzat ja als últims anys amb tres grans
àrees i amb emissions entre dilluns i di
vendres. Gràcies a un acord amb una dis
tribuïdora de Madrid, el director de TVA
pot programar cada dia diferents pel·lí
cules de sèrie B (a les 2 de la tarda, nor
malment) i diferents documentals tant de
temes històrics com de natura. El fet dife
rencial però és la informació. Tots els di
jous a les 10 del vespre, i els divendres a
les 2 de la tarda, surten les notícies més
destacades d'aquella setmana. Carballas
es manifesta en aquest sentit com un mit
jà independent. "Jo sóc privat, però igual
ment no sempre pots fer el que vols. Miro
22

de fer-me amb tothom. Si algú em crida i

Malalt de tele

vol dir alguna cosa, endavant. Això sí,
mentre no se'n vagi de l'olla perquè em
pot costar el pèl a mi". Segons explica el
cap de la tele local, l'audiència podria

/Vlolts argentonins són els que esperen

del propi Carballas fent una declaració

voltar el 60 per cent de la població en les

l'arribada dels dijous i els divendres per

d'intencions sobre l'aparició i objectius

notícies i un 30 o 40 per cent en docu

veure les notícies de Televisió d'Argentona

del nou mitjà. "Al principi passava repor

mentals i pel·lícules.

que fidelment setmana rere setmana ofe

tatges sobre la festa major i d'altres fets

reixen imatges d'esdeveniments recents

aïllats amb música de fons. No estaven

No a la municipalització. Tot i que en al

de la vila. Els mitjans humans i materials

gaire ben filmats i la imatge sortia amb

gunes èpoques ha ingressat diners per

limiten l'acció però no pas la il·lusió. "Jo

molta neu però la gent em parava pel car

publicitat, la televisió argentonina es fi

ho llanço a l'aire, que s'ho miri qui vulgui.

rer i em donava ànims per continuar".

nança de la seva pròpia butxaca un pres
supost anual d'uns dos milions i mig.

Per mi és un hobby. Faig el que puc",

"Això sense tenir ningú. Per fer una te

comenta Josep Maria Carballas. L'ànima

Un càntir a la tele. Temps després que

de Televisió Argentona ha complert ja 15

den redactats els estatuts de l'ens i a poc

levisió bé amb entrevistes, programes...

anys ininterromputs al capdavant de tot.

a poc va passant gent per la tele que en

necessitaria unes 15 persones i entre 20 i

El 1985, després d'una xerrada amb el

diferents etapes va ajudant Carballas a ti

25 milions de pessetes". Respecte a la

pare Duatis, va decidir de posar fil a l'agu

rar endavant. El 1990 la televisió ar

municipalització de TVA, Carballas s'hi

lla i muntar una tele local aquí. Ell ha

gentonina passa al seu actual canal, el

mostra contrari. "Crec que tot mitjà ha

via llançat algunes pel·lícules durant la

39, i un any després Josep Maria Carballas

de ser lliure. L'Ajuntament hauria de sub
vencionar-me com una entitat més i hi tin

nit per la freqüència de radioaficionats, i

substitueix el vell emissor d'un watt per

em va dir "jo ja sóc gran, per què no la

un de 5 watts per arribar amb més niti

dria la seva quota de programació. Ara la

muntes tu una televisió? Ja et deixaré un

desa. El canvi es va convertir en una de

té gratis". La dedicació de Carballas a la
tele argentonina és total. A les tardes tre

repetidor i vas tirant". Dit i fet, amb un

les anècdotes més divertides de la histò

emissor rudimentari (que tot i tenir tres

ria de la tele, ja que el senyal de TVA va

balla d'operador de cinema al Foment de

ventiladors treia fum per tot arreu), uns

col·lapsar totes les televisions d'Argen

Mataró, i als matins recorre la vila filmant

vídeos domèstics i una camera que es va

tona, Mataró i pobles del voltant amb la

amunt i avall. Fins i tot per les vacances

comprar demanant un préstec, van co

imatge d'un càntir. "Més d'un em va dir,

(agost) és quan més tele fa. "Si estigués

mençar a través del Canal 35 les emissi

sort que és festa major perquè pel primer

parat, ja estaria allà dalt als xiprers. Sóc

ons de TVA. La primera imatge va ser la

canal veig un càntir, pel segon també, pel

molt nerviós. M'he de moure".
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Joan Carles ^odina

La masoveria
urbana
El terme ^masoveria" fa referència a un
tipus de contracte de parceria que es dóna
a Catalunya, amb la qual cosa el terme
"masoveria urbana" vol expressar gràfi
cament l'adaptació d'aquest contracte de
parceria al medi urbà.

Míriam Munoz, Laura Uribe i Tània Cruells.

Joves empresàries

El parcer urbà sense recursos suficients
per adquirir un habitatge pren al seu càr
La Tània Cruells, la Laura Uribe i la Mí

explica una de les integrants de l'e

faria el seu anàleg agrícola. Treballa a la

riam Munoz es van convertir en empre

quip guanyador, Tània Cruells, el con

finca i la conserva, i n'entrega al propie

sàries per un dia i van guanyar la final

curs tenia tres fases, "la primera era

tari els fruits que es generen per aquesta

comarcal del concurs de joc de rol Com

la de la idea, on pensàvem com seria

feina. A canvi, el parcer rep habitació del

crear una empresa, que els va obrir la

la nostra empresa, la segona era la del

propietari. El parcer urbà treballa a la fin

porta a la gran final catalana. Les tres ar-

projecte i la tercera la del llançament,

ca urbana, la reforma i la rehabilita, amb

gentonines van idear una entitat que te

on havíem de demanar tots els per
misos necessaris per posar-lo a la

rec la cura d'una finca urbana com ho

l'objectiu de desenvolupar un projecte

nia com a objectiu ajudar els joves

prèviament pactat amb el propietari, en

discapacitats.

pràctica". Les tres guanyadores de la

el qual es pot acordar que els materials

Entre les opcions, tenien la de començar

fase comarcal estudien primer de bat

de la reforma els aporti el propi parcer. A

amb un milió de pessetes i és la que van

xillerat a l'IES d'Argentona i tenen 17

més a més, aquest conserva i vigila la fin

triar. Van fundar una petita cooperativa

anys. Aquesta activitat estava inclosa

ca urbana. El propietari, a canvi d'aques

d'àmbit català que no tindria com a ob

com a optativa en l'assignatura Eco

ta feina, permet que el parcer resideixi

jectiu prioritari obtenir beneficis sinó que

nomia i Empresa, tot i que no els com

habitualment amb la seva família a la fin

pensaven rendibilitzarel negoci més en

puta com a nota.

ca de la seva propietat. Tot això durant el

davant. En les següents fases del joc van

temps que les dues parts lliurement pac

saber que comptaven amb una llicen

Una de les comarques més par

tin. Aquest seria, de forma succinta i es

ciada en pedagogia i això va fer decidir

ticipatives. En total, es van presentar

quemàtica, el funcionament d'aquest

ies a aprofitar les aules que tenien per

al concurs tres estudiants de set insti

contracte de masoveria urbana.

crear un centre d'ajuda als discapacitats

tuts de la comarca: un de Mataró, un

D'aquesta manera es fa efectiu el dret

més joves. "La idea era introduir-los en el

d'Arenys de Mar, dos de Calella i dos

constitucional a una vi venda digna re

món de les manualitats, ensenyar-los a

més de Premià de Mar. En aquesta

collit en l'article 47 de la nostra Carta

parlar, resoldre problemes psicològics, fer

tercera edició de la prova, El Mares

Magna, alhora que el propietari es bene

sortides... Faríem la inversió inicial a par

me s'ha situat en la tercera posició pel

ficia d'una reforma o rehabilitació de la

tir dels nostres estalvis i feines, i més en

que fa a xifra de participants. A ban

seva finca, sense cap càrrega per a ell,

davant els usuaris ja pagarien una qu^n-

da d'Argentona, set instituts més de

que, un cop finalitzada, n'augmentarà el

titat per utilitzar el centre, i començarí

la comarca han incorporat aquest joc

valor, i amb tota la seguretat li pot ator

em a rendibilitzar els costos", comenta

en la seva tasca docent. A la vila, el

gar un contracte d'arrendament, car l'in

la Laura Uribe.

joc s'incorpora dins el crèdit variable
d'organització d'empreses.

compliment de qualsevol de les obli
gacions del parcer tindrà la consideració

Diferents fases. La Tània, la Laura i la Mí

Les tres alumnes de l'IES van partici
par el 30 de març en la gran final cata

d'impagament de renda i donarà dret al

riam van anar fent front a les diferents

propietari d'interposar l'acció de desno-

opcions i proves que els proposava el joc

lana a Barcelona amb representants de

nament. Però ei municipi també resulta

de rol i van guanyar la final comarcal de

34 centres més (un per comarca). Nq

beneficiat d'aquesta relació jurídica, puix

la tercera edició del concurs Com crear

van guanyar, però ja saben quines pas

que els ciutadans veuen com la seva ciu

una empresa, organitzat a la seu del Con

ses han de seguir si volen dedicar-se al

tat o poble es va rehabilitant.

sell Comarcal el passat mes de març. Com

món de les empreses en un futur.
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C arnestoltes

Enguany la festa de la disbauxa va ser organitzada
per l'Ajuntament (joventut i Festes) en col·laboració
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La rua de les escoles va "estrenar" la remodelació de la plaça Nova. Hi havia disfresses de tota mena, des de paletes de pintors a cavallers medievals.

^S)
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Q.

La nit de l'esport
Els millors esportistes de l'any seran premiats per primera
vegada el 21 de juliol en una gran vetllada festiva
da a la Regidoria d'Esports. "La Nit ha

/Argentona s'ha afegit també a la moda

tiva...). El tribunal estarà integrat per mem

de les Nits de l'Esport que arreu del Prin

bres del Consell d'Esports Municipal, pel

nascut amb la finalitat de premiar aquells

cipat reconeixen la tasca realitzada en

regidor d'Esports Mateu Piíïol, per dos

esportistes i clubs que hagin destacat en

l'any anterior pels diferents clubs i espor

membres de la Comissió Organitzadora i

algun esdeveniment esportiu i també per

tistes vinculats d'una manera o altra a la

per dos representants de la premsa espor

incentivar a fer esport. Estic convençut

població on se celebra. La iniciativa, pro

tiva local, entre d'altres. Aquest jurat tin

que és una bona manera de reconèixer

moguda per la Regidoria d'Esports, s'ha

drà l'ajut dels clubs dels quals rebrà in

gestat els últims mesos a través d'una co

formació dels possibles candidats.

mèrits i d'aprofitar per trobar-nos i gau
dir tots plegats. És per això que espero la

missió especialment formada per la seva

participació de tothom en aquest acte

organització i que continua treballant el

Una gran gala. La Nit s'ha concebut com

que mereix ser impulsat al màxim per

tema. Al marge d'alguns petits detalls, a

un gran sopar-espectacle amb diferents

tal de defensar i promocionar una de les

grans trets la Nit d'Argentona ja està per

atractius. D'entrada, s'ha contractat un

activitats més nobles de la nostra vida:

filada perquè tingui lloc el divendres 21

grup de teatre per portar tota l'animació

fer esport".

de juliol, al vespre, al restaurant Can

de la festa esportiva. A més de la pre

Baladia.

sentació, que anirà a càrrec d'un dels ac

Logotip omnipresent. El logotip de la Nit

tors, la mateixa companyia també posarà

de l'Esport d'Argentona, creat per la

en escena diversos "numerets" sorpresa

dissenyadora local Montse Pons, està for

Els criteris dels premis. Els candidats als
guardons d'aquesta Nit de l'Esport seran

relacionats amb el món de l'esport. Tam

mat per dos elements principals: la lluna

esportistes d'Argentona o que estiguin

bé apareixeran diverses fotografies i els

de color groc (gairebé com una gran pi

vinculats a clubs de la vila que hagin des

mèrits de cada nominat en un projector

lota o una anella olímpica) i una franja i

tacat per la seva activitat, en aquest cas

de diapositives abans de pronunciar el

una rodoneta de color blau nocturn. En

durant l'últim any sencer: el 1999. A par

nom del guanyador. Per aquell instant

global hi ha qui hi veu també un gimnas

tir d'aquí s'han establert diferents cate

esperat, s'ha previst també que s'apaga

ta amb les cames estirades i alçades.

gories a premiar entre elles: millor espor

ran els llums i un canó recorrerà la sala

Aquest original símbol s'utilitzarà com a

tista absolut, millor equip masculí, millor

fins il·luminar el rostre del vencedor cor

eix de tota la celebració: a més de car

equip femení, millor entrenador, millor

responent. A la gala de l'esport argentoní

tells i programes, també serà la imatge

equip base masculí i millor equip base

es calcula l'assistència d'un màxim de

dels trofeus (una espècie de plats de ce

femení. De cada categoria hi haurà dife

dues-centes persones, entre ells alguns

ràmica) dels guanyadors de la vetllada i

rents nominats que optaran al guardó, i

convidats especials i importants de fora

de les samarretes que es lliuraran a tots

per altra banda cal destacar que el jurat

de la vila.

els assistents. El sopar costarà 3.000 pes

concedirà premis especials per diversos

La celebració de la Nit és una de les pri

setes per persona. Els tiquets per partici

conceptes encara per determinar (cons

meres grans iniciatives que ha volgut im

par-hi es posaran a la venda a l'Ajunta

tància, trajectòria històrica, gesta espor

pulsar Mateu Piíïol des de la seva arriba

ment molt aviat.
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GIL/PAPES
Miquel Biado, 68
08302 MATARÓ

Gran, 56
08310 ARGENTONA

Wfé^

Els nostres clients ens demanen habitatges a la zona d'Argentona.
Si vol vendre el seu pis, torre o casa vingui a Gil Parés.
ARGENTONA-GINESTERES: Gran torre de 6 anys
amb 1.600 m2 de terreny i 410 m2 edificats, amb
4 habitacions i estudi de 70 m2, piscina, calefacció,
garatge per a 10 cotxes. 47.000.000,- ptes. (Ref.
137)

MATARÓ: Torre (Urb. Sant Salvador) d'obra vista
amb 5 habitacions, gran cuina, garatge per a 5
cotxes, jardí amb piscina d'hidromassatge. Ocasió.
En el centre. 73.000.000,-ptes. (Ref. 164)

ARGENTONA: Espectacular torre nova a estrenar
de 700 m2. Obra vista, amb acabats de gran
qualitat. 65.000.000,- ptes. (Ref. 281)

ARGENTONA-CENTRE: Gran torre nova de pocs
anys, de 400 m2 edificables, 7 habitacions, gran
menjador, saló, 1 lavabo, 3 banys, garatge per a
6 cotxes, gran jardí i bons acabats. Consulti preu.
93.000.000,- ptes. (Ref. 386)

ARGENTONA-GINESTERES: Torre a 100.000 ptes.
el m2, amb plànols i permisos inclosos. 8.500.000
ptes. (Ref. 360)

CANYAMARS: Fantàstica torre de 180 m2, parcel·la
de 1.250 m2, 5 habitacions, bany, lavabo, llar de
foc, gran estudi, calefacció, forrat de fusta. Amb
precioses vistes. Per només 28.000.000 ptes. (Ref.
455)

ARGENTONA-CENTRE: Casa de poble, nova de
pocs anys, estil rústic, de 4 habitacions, cuina
menjador, àmplia sala d'estar, 2 banys, estudi amb
terrassa i gran pati amb barbacoa. 44.500.000 ptes.
(Ref. 466)

ARGENTONA: Casa de poble amb jardí de 200
m2 molt ben situada. 28.000.000,- ptes. (Ref. 468)

ARGENTONA-CENTRE: A prop de l'església,
sensacional casa de 290 m2, 7 habitacions, 2
banys, gran cuina office, sala menjador amb llar
de foc, terra de gres, calefacció, gran jardí interior,
terrasses, molt de sol. 44.500.000,- ptes. (Ref. 569)

ÒRRIUS-CASC URBÀ: Nova promoció de torres
de 320 m2, 4 habitacions, 2 banys complets,
parcel·la de 800 m2, sala amb dos nivells, golfes,
zona de joc i solàrium. Acabats de gran qualitat.
Visiti-les. A partir de 39.500.000 ptes. (Ref. 571)

ARGENTONA: Finca rústica amb 8.000 m2 de
terreny totalment pla, casa de 110 m2, gran garatge,
cavallerissa, molt bona situació. Informi's.
36.500.000. ptes. (Ref. 598)

ARGENTONA-CENTRE: Gran pis nou de pocs
anys, 110 m2, 4 habitacions, 1 bany, 1 lavabo,
cuina amb galeria, calefacció, terrassa privada, tot
exterior, ascensor, només 3 veïns. 23.900.000,ptes. (Ref. 738)

PAPER CUINA
COLHOGAR
2 ROTLLES, BLANC

BAIETA

QUALITAT I PREU

BONA COMPRA

VILEDA
Normal

CAFÈ
BONKA
Tot tipus

GRANS MARQUES EN CONSERVES, VINS,

GALETES

CAVES, CONGELATS DE VERDURA I PEIX,
FORMATGES, EMBOTITS, PERFUMS,

800 g.

DROGUERIA, ETC...

MARBÚ

WHISKY
PASSPORT
75 cl. 40 g.

NECTAR

•OFERTES DIÀRIES
• SERVEI A DOMICILI
• HORARI DE DILLUNS A DISSABTE DE:
17l30a20'30 (tarda)

• DIVENDRES NO TANQUEM AL MIGDIA

GRANINI
Tots els gustos. 11.

TONYINA
ISABEL
0U.Pack3u.

"ENSALADILLA"
MARCILLA
Clàssica 400 grs.

PA MOTLLE
PANRICO
Estalvi 475 grs.

CAVA
MONTFERRANT
Grapa brut

PEPSI-COLA
21.

CERVESA

KELLOGG S

XIBECA
Llauna 33 Cl.

SMACKS

COLA-CAO
500 grs.

LLET
Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA

109
195
199
219
1285
209

DETERGENT
ELENA
BOSSA12cac.(Pack3u.)

PASCUAL
Tot tipus

375 grs.

319
101

995
165
99
144
798
149
289

BACALLÀ
JSM
Llom selecte 350 grs.

MONGETES
MARCILLA
Trad. Red. 400 grs.
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bosses
maletes
maletins
cinturons
paraigües

restes de sèrie • oportunitats • primeres marques

argentona
montserrat roig, 2-4 - 08310 argentona - tel. 937 97 43 10 - fax. 937 97 43 11 - dcmargentona@dcnnargentona.com

Punt de

Servei

\i

Tràmits
i Gestions

E

Fecsa

Enher
^W

i

• PUNT DE SERVEI - ENHER - HEC
Tràmits • Nous subministraments • Treballs baixa tensió

•OBRES I CANALITZACIONS
• INSTAL·LACIONS MT I BT
INSTAL·LACIONS I REPARACIONS ELÈCTRIQUES I FONTANERIA
•MANTENIMENT EMPRESES
• AIRE CONDICIONAT
• CALEFACCIÓ
• TELEFONIA MÒBIL AMENA - AIRTEL
• TELEFONIA BÀSICA RETEVISIÓN

DOS TELÈFONS MÒBILS AMB LES TRUCADES ENTRE ELLS A

PESSETES EL MINUT PER A TOTA LA VIDA
(Impostos indirectes no inclosos)
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