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Vine, i pregunta'ns!

Perque la salut es el primer.
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O™y • La industria argentonina

Son moltes, de diferent tipologia i amb productes o
serveis de tots els sectors. La industria d'Argentona
es un dels principals motors de la vila pel que fa a
nombre de negocis.

I U* Nou taller ocupacional

L'Ajuntament d'Argentona ha organitzat el Taller
d'Ocupacio de Millora de I'Accessibilitat i Qualitat
dels Serveis Urbans d'Argentona, en el qual
participen vuit treballadors que es formaran
per poder inserir-se al mon laboral.

II* Nous argentonins

En aquest numero del Cap de Creus encetem
un seguit d'articles on coneixerem els nous
argentonins, aquells veins que provenen
de diferents pai'sos pero que, per diferents
motius, s'han instal-lat a la vila.

I y • Cares conegudes

La Temporada de Teatre, Musica i Dansa
d'Argentona presenta enguany un total de set
espectacles amb noms coneguts com el de
Maria del Mar Bonet, Clara Segura o Sergi Lopez.
Es continua apostant pel concert familiar i per
potenciar artistes de la vila.

25* A 6.962 metres

Miquel Banchs i Antonio Jose Martfnez,
del Grup de Muntanya d'Argentona,
han fet el cim de I'Aconcagua.

O^/ • Lliure de fums

Fumar o no fumar, aquesta es la qiiestio d'aquest
article que recull I'aplicacio de la Llei Antitabac
espanyola, a partir de l'1 de gener, a Argentona.
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Com volem que sigui Argentona d'aqui a 20 anys? Crec que aquesta es una pregunta
fonamental per saber cap a on volem anar -i cap a on anem- com a poble. Ens cal
pensar i definir quin volem que sigui el nostre futur. Aixo es el que hem fet durant
I'any 2005 amb el Pla estrategic, el Pla educatiu de ciutat (PEC) i tambe amb el Pla
d'ordenacio urbana municipal (POUM). Uns instruments complementaris per pensar
i definir quina es I'Argentona que volem en el futur. Ara ja estem a la darrera fase de
tots aquests plans i molt aviat es presentaran publicament els seus resultats.
El Pla estrategic ens ha ajudat a definir el futur d'Argentona aixf com els mecanismes
per arribar a aconseguir-lo. Ens ha permes establir els valors i potencialitats de futur
que son propis d'Argentona a partir de I'evolucio i de les tendencies dels nostres
entorns. En definitiva, hem establert les Ifnies estrategiques del nostre futur i tambe la
forma de liderar-les i aconseguir-les junts. El Pla estrategic sera el que vulguem tots els
que hi participem. Hem tingut I'oportunitat de pensar i definir junts quina es
I'Argentona que volem en el futur, de definir quines han de ser les seves caracterfsti-
ques urbanfstiques, ambientals, economiques, socials, culturals, educatives, etc.
Avui dia I'educacio, la formacio de totes les persones, petits i grans, es essencial. I ho
es tant a I'ambit de cada persona individual com pel conjunt d'un poble i d'una socie-
tat. Fern una aposta clara per I'educacio com a prioritat essencial per al poble. I amb
una perspectiva global com la que ens donara el Pla educatiu de ciutat.
D'altra banda, la revisio del POUM, un cop fets els treballs teenies i la majoria de les

reunions amb possibles agents implicats, ja esta practicament a punt per a la seva
aprovacio inicial. Tindrem, doncs, un instrument essencial per a la definicio del futur

urbanfstic i territorial de la vila.
Amb tots aquests instruments per pensar i definir I'Argentona que volem, despres ens
sera mes facil treballar junts per fer-la.

Antoni Soy, alcalde

^'alcalde
Pensar i definir el futur

Ens cal pensar i definir quin volem que

sigui el nostre futur. Aixo es el que hem

fet durant I'any 2005 amb el Pla estrate-

gic, el Pla educatiu de ciutat (PEC) i

tambe amb el Pla d'ordenacio urbana

municipal (POUM).

Carta de

La industria argentonina gaudeix, en general, de bona salut pero aquest estat es
variable quan es traspassa la porta de cada negoci en particular. Hi ha grans multi-
nacionals amb productes consolidats que donen feina a moltes persones i que pas-

sen epoques millors que d'altres depenent dels cicles economics. L'estat de les peti-
tes i mitjanes empreses, les PIMES, es molt mes variat segons el sector, ja que molts
tallers textils o empreses d'aquest ram han notat una forta davallada que, en alguns
casos, ha representat el tancament. En I'altra cara de la moneda d'aquest ampli sac
dels petits o mitjans negocis hi ha els oficis: manyans, fusters, pintors, lampistes,
tapissers, que no donen I'abast.
Dels petits i mitjans empresaris, alguns no volen assumir els riscos de fer una passa
endavant -opcio totalment Iliure i respectable- pero un altre grup si que ho vol fer
pero es troben amb dificultats pel cami com trobar sol industrial a un preu assequi-
ble. En aquest sentit, I'Ajuntament d'Argentona treballa per trobar-hi una solucio, ja
que el teixit empresarial d'un municipi es un dels motors que cal potenciar perque
dona feina a molta gent i fa que un municipi estigui viu. En la tasca de suport a les
empreses, el Servei Municipal de Promocio Economica de I'Ajuntament
d'Argentona, el SEMPRE, fa una feina important amb el servei de borsa de treball,
assessorament, organitzacio de cursos per a aturats o de reciclatge, aixi com amb el
suport als nous emprenedors, entre d'altres. Les responsables d'aquest centre, que
esta situat a les golfes de I'Ajuntament veil, atenen tot tipus de sol-licituds relacio-
nades amb el teixit empresarial i laboral del municipi amb I'objectiu d'atendre de la
millor manera possible els dubtes dels ciutadans. D'aquesta manera, tots els argen-
tonins saben que poden comptar sempre amb el SEMPRE ja siguin empresaris, per
sones a I'atur o un nou emprenedor.

Sempre amb el SEMPREEditorial
En la tasca de suport a les empreses, el

Servel Municipal de Promocio Econo-

mica de I'Ajuntament d'Argentona, el
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Les sessions
plenaries

Escric aquesta carta, i crec que expresso I'opinio
de molts argentonins, per denunciar que els
plens de I'Ajuntament s'han tornat una picabara-
lla entre el senyor Rosa i I'Ajuntament sobre els
mateixos temes divendres rere divendres.
A part de ser molt pesat, crec que es perd tant de
temps que acaben quedant pendents moltes
coses del poble perque es passen tota I'estona
discutint si les acusacions del senyor Rosa son o
no son vertaderes, repetint sempre el mateix, i
moltes vegades aquest senyor no te tota la infor-
macio del que pregunta i les discussions es fan
eternes, i no hi ha dret que aquest senyor es dedi-
qui a fer perdre el temps a tothom, tant als que
formen part del pie, com a tots els oients que
volem assabentar-nos del que es cou al poble.
Trobo que aquest senyor podria ser mes positiu i
no posar pals a les rodes a totes les iniciatives de
I'Ajuntament, que penso que ja hi ha prou feina
a tirar endavant i fer creixer un poble com perque
a sobre t'ho posin tan complicat. Jo no vull espe-
rar el primer divendres de cada mes com si espe-
res un "culebron" o un programa del tipus Salsa
Rosa sino un pie on s'informi i es decideixin les
coses que afecten el dia a dia de tots els vilatans,
i un pie on no hagis de parar d'escoltar-lo perque
es fa tan pesat que despres resulta que no t'assa-
bentes de res, ja que despres d'aguantar dues
hores dient el mateix... Poso per exemple el pie
del dia 2 de desembre del 2005 sobre I'escriptu-
ra de donacio, entre cometes, de Can Doro on
crec que a tots ens va quedar clara la voluntat de
les dues senyores que van fer la donacio, i aca-
bes tancant la radio i acabes de mal humor sense
saber per que. Be, nomes demano que a I'hora
de demanar explicacions sobre temes en el pie,
es vagi mes de cara a la feina i no es doni tantes

voltes a tot.

Joan Oliveras Balart

Resum del
Registre Civil
de I'any 2005

121 naixements:

59 nens i 62 nenes

92 casaments:
28 de canonics i 64 de civils

47 definitions:
21 homes i 26 dones

Jaume Arenas i Mauri

La Lluisa Navarro ha renunciat a ser regidora de
I'Ajuntament d'Argentona per incorporar-se a la

Junta de la Liar Santa Anna.
Com a ciutada argentoni vull donar-li les grades
pels anys que ha estat treballant pel poble des de
I'Ajuntament i reconeixer-li publicament el meu
agrai'ment, perque encara que sigui en un altre
camp no deixa de treballar per la vila.
Cent aixi es el que falta! L'enhorabona!

Jaume Arenas i Mauri

Acleu i
benvinguda

que, per rao de la seva trajectoria professional
en I'ensenyament i investigacio en el camp de
les Ciencies Socials, ha rebut del Col-legi de
Periodistes i el Departament de Ciencies Socials
de I'ICE de la UAB el premi Estrella Casas. I, pel
que fa a la seva gestio en politica municipal, va
exercir una tasca ampliament reconeguda, fins
el moment en que va decidir voluntariament
finalitzar-la, acabada la legislatura.
Quina mena de politics son aquesta gent que
necessiten recorrer a I'intent de denigracio per
sonal per manca d'arguments basats en fets con-
trastables, com correspon en el camp de la con-
troversia ideologica?

Jordi Egea
Araceli Ferrer

Cartes dels lectors

La Ilibertat
d'expressio
no pot justificar
la difamacio
Setmanalment tots els grups politics d'Argentona

tenen un espai d'opinio a TV Argentona. Aquest
mitja es una empresa privada, no organitzada en
el marc del COMCA com la radio municipal i la
revista Cap de Creus, publiques i regides per cri-
teris professionals, fonamentats en uns principis

etics.
Agrupacio Argentona aprofita aquesta manca de
control per insultar, difamar i, fins i tot, propagar
mentides sobre la vida privada dels adversaris
politics, amb tota impunitat. Una persona reite-
radament maltractada pels seus portaveus -Sr.
Felix Rosa i Sra. Rosa Maria Serra- es la Sra.
Margarida Colomer, representant de I'Entesa en
el Patronat del Museu del Cantir. En la darrera
ocasio, I'atac a la seva vida privada, fent refe
renda a una suposada incompetencia professio
nal, va ser tan difamatori que exigeix un aclari-

ment public.
Per als qui no coneixen la Sra. Colomer cal saber

Nota informativa
del Patronat
Municipal del
Museu del Cantir
per ser publicada
exclusivament al
Cap de Creus

Davant les declaracions efectuades per membres
del grup municipal d'Agrupacio d'Argentona a
Televisio Argentona el dia 24 de novembre de
2005, el Patronat Municipal del Museu del
Cantir vol expressar tot el seu suport a la Sra.
Margarida Colomer, membre de la Junta del
Patronat, injustament injuriada en les declara
cions esmentades, a mes de reprovar el contin-
gut general de les declaracions efectuades, que
contenien tota mena de tergiversacions sobre
diversos temes relatius a les activitats i gestio de

la nostra institucio.

Patronat Municipal del Museu del Cantir
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na de cafe han passat a ser espais sense
fum amb I'entrada en vigor de la nova
llei. Amb tot, des de la Regidoria de
Coordinacio es vol anar mes enlla i
aconseguir que els treballadors no surtin
a fumar al carrer per tal d'evitar que I'en
trada de I'edifici sigui considerada com
un indret exterior on fumar. El regidor de
Serveis Personals, Jordi Pinart, explica
que "es un dels objectius que volem

aconseguir perque es una imatge que no

ens conve".

La salut. El director de I'Area Basica de

Salut d'Argentona, Miquel Angel Mar
tinez Adell, explica que "durant el mes
de desembre el nombre de pacients que
ens van demanar per deixar de fumar va
augmentar en un 15%". El tractament
que reben aquests pacients es basa en
una primera visita on el professional de
la salut pren la tensio del pacient, el pesa

i li fa un seguit de preguntes per conei-
xer el seu historial de fumador amb el
nombre de cigarretes per dia, si ja ho
havia deixat alguna vegada i alguna altra
informacio que pot ser util per al segui-
ment. En aquesta visita 0 es valora si el
pacient necessitara prendre algun medi
cament com els pegats, els xiclets o un
antidepressiu. En aquest sentit, Martinez
Adell recorda que "son medicaments
que no entren en la Seguretat Social pero

que en molts casos ajuden a aconseguir
I'objectiu". Les farmacies de la vila han
notat un augment considerable en la
venda d'aquests productes i tambe en les
consultes dels clients, sobretot en els
mesos de novembre i desembre del
2005 i a I'inici del 2006. Nuria Guillen,
de la farmacia Marti Guillen, explica: "jo
crec que es un boom que durara aquest
primer trimestre durant el qual deixaran
de fumar nomes aquells que realment
s'ho han proposat". El mateix ha passat a
la farmacia Sindreu, on des d'abans de

Nadal reben consultes. Rosa Maria
Sindreu, propietaria de la farmacia,
explica que "els medicaments ajuden en
els primers dies o setmanes de depen-
dencia fisica pero despres cal aplicar la
voluntat, que es el que realment funcio-

na per deixar-ho".

Segons Marin, "entre el 70% i el 80%
dels que hi van participar ho han deixat,
estem molt satisfets". Aquestes sessions

es van fer abans de les festes de Nadal
pero despres, a mitjan desembre, es va
fer una sessio de refon;. La directora d'o-
peracions d'aquesta empresa, Marta
Alsinav es una de les treballadores que
ha aconseguit deixar de fumar grades al
metode EasyWay. Alsina explica: "jo
fumava un paquet diari i des de fa tres

mesos no he fumat cap cigarreta mes,
estic molt contenta t la veritat es que el
fet de participar en grup ens ha anat
molt be''. Pel que fa a les installacions
institucionals, a I'Ajuntament d'Argen
tona s'han eliminat tots els espais desti-
nats al^ fumadors. Les sales de la maqui-

logia dels productes que fabriquen, de la
gamma hospitalaria i farmaceutica. El
director de Recursos Humans de I'em-

presa, Xavier Marfn, explica que "com
que sabfem que a partir de gener ningu
podria fumar, es va donar la possibilitat
als treballadors fumadors de formar part

en un sistema que s'anomena EasyWay".
Un total de 18 persones van apuntar-se a
aquest tractament, que consisteix en un
seguit de xerrades i sessions on es dona
informacio per conscienciar sobre els
inconvenients del tabac. Una de les ses
sions te una durada de sis hores, durant
les quals els assistents poden fumar pero
en els darrers minuts prenen el compro-
mfs de Han^ar el paquet de cigarretes.

Empreses. Un altre dels sectors que ha
aplicat la Llei Antitabac son els negocis i

empreses on els treballadors no poden
fumar a cap sala del recinte laboral, tam-
poc a la sala del cafe. En el cas de la
multinacional Beiersdorff tampoc es pot
fumar a I'exterior de I'edifici per la tipo-

tots els establiments i no donar I'opcio
de triar". Al restaurant Els Ca^adors
tambe hi ha I'opcio de tria per part del
client, ja que els seus responsables han
habilitat sales per a fumadors i d'altres
Iliures de fum. Un dels responsables del
restaurant, Raco Rodrfguez, explica que
"la gent ja t'ho demana quan fa les reser-

FUMS

La Llei Antitabac espanyola, que va entrar en vigor l'1 de gener del 2006, ha pro-

vocat canvis a les empreses, restaurants i altres indrets publics on els ciutadans no

poden fumar, tot i que en el sector de I'hostaleria hi ha excepcions. Son precisa-

ment aquestes excepcions les que han portat la polemica entre fumadors i no fuma

dors, ja que molts propietaris tenen Ilibertat per triar si en el seu establiment, infe

rior a 100 metres quadrats, es pot fumar. D'aquesta manera han sorgit els locals

Iliures de fum o els establiments amb Ilibertat per fumar. En I'ambit medic, I'Area

de Salut d'Argentona i les farmacies de la vila han notat un increment de ciutadans

que volen deixar de fumar.

Restaurants. En els restaurants on fins ara
els clients podien fumar despres del
dinar o el sopar, o els mes enganxats a la
nicotina ho feien entre plat i plat, la/

situacio ha canviat lleugerament. ^f
Celler d'Argentona han habilitat I'altell
per als fumadors, mentre que la planta
principal es per als no fumadors. Undels
responsables de I'establiment, Aureliano
Lara, explica que "la gent esta una mica
confosa al principi pero al final tots ens
hi acostumarem". Al bar-restaurant del
Centre Parroquial van decidir qu^ no es
pot fumar "per un tema de salut i perque
entren molts nens i nenes", explica la
seva responsable, Adriana Gonzalez,
que afegeix que "els fumadors ho poden
fer a la terrassa". El restaurant de*Can
Baladia ha creat zones per a fumadors i
zones Iliures de fum alsmenjadors del
restaurant. De totes maneres, el gerent
del restaurant, Pep Maso, explica que
un client que ha dinat a la sala Iliure de
fum vol fumar una cigarreta a I'hora del
cafe, ho podra fer en una saletahabilita-
da amb butaques i tauletes al pis de
dalt". Als dos salons dels banquets no es
podra fumar i els convidats que vulguin
fumar-se el cigar ho hauran de fer en una
sala especialment habilitada o als jar-

dins. Al restaurant Terracota es pot conti-
nuar fumant perque "es el mes conve
nient pel negoci", segons explica Moises

Abajo, que, de totes maneres, creu que
"el millor hagues estat prohibir fumar a

ler a molts fumadors, prendre un cafe o

una cervesa sense una cigarreta es un
sacrilegi. En I'altra cara de la moneda hi
ha els no fumadors pels qui es una
molestia prendre alguna cosa en un bar
0una cafeteria en un ambient carregat
de fum. Amb I'aplicacio de la nova Llei
Antitabac, els bars i restaurants d'Ar-
gentona de menys de 100 metres qua
drats continuen sent, majoritariament,
locals amb fum. Els propietaris dels esta-
bliments han optat, en la majoria dels
casos, per deixar fumar als seus clients.
Un d'ells es Jordi Melchor, del Bar de la
Pla^a, que s'ha decantat per autoritzar el
tabac despres de fer una enquesta entre
els seus clients. En el mateix sentit s'ha
pronunciat Claudi Gelonch, del Bar d'en
Claudi. Tot i que no es fumador, ha deci-
dit deixar fumar dins el seu establiment,
1es que el client es qui te I'ultima parau-
la. Andreu Reina, de la Granja.com, ha
decidit que es pot fumar al seu establi
ment pero lamenta els canvis d'informa-
cio que es van donar en els primers
moments, per exemple amb el tema dels
infants. Un dels pocs bars on no es pot
fumar es el Frankfurt JJ on el seu propie-
tari, Josep Maria Cachinero, ha penjat a
la porta el cartell de prohibit fumar. Sigui
com sigui, tots els establiments tenen
clara una cosa: de la mateixa manera
que avui han penjat un cartell permissiu
amb el tabac, dema en poden penjar un
que el prohibeixi.
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els d'entre 55 i 59 anys. Una altra de les
conclusions que es desprenen de les
dades de l'atur registrat es que les perso
nes amb un nivell d'estudis basic o ele
mental son els que registren mes aturats.
Els sectors amb mes aturats son el de les
industries manufactureres, sobretot el de
les industries textils que viuen la crisi del
sector. El perfil de la persona aturada es
una dona d'entre 55 i 59 anys, amb edu-
cacio general i del sector serveis. En I'al-
tra cara de la moneda, el perfil de perso
na contractada es un home d'entre 30 i
45 anys, amb un contracte temporal i del

sector serveis.

Els nous empresaris. El SEMPRE va aten-
dre, durant el 2005, la consulta de 129
persones que tenien una idea per muntar

un negoci. D'aquestes 129 propostes,
s'han portat a terme 9 empreses noves, la
majoria de les quals son del sector ser
veis. Segons I'agent d'Ocupacio i Desen
volupament Local d'Argentona, Ana
Alonso, "les principals consultes fan
referenda a les subvencions per a la cre-
acio d'empreses, els tramits per comen-
?ar i els aspectes jurfdics".

de Promocio Economica de I'Ajunta
ment d'Argentona s'organitzi un taller
ocupacional per formar gent en aquests
oficis. El regidor de Promocio Econo
mica d'Argentona, Salvador Casas, expli

ca que "podem estar contents perque
dels 8 tallers ocupacionals que es fan al
Maresme, dos es fan a Argentona". Altres
nous filons on els argentonins poden tro
bar feina es poden englobar en 4 nivells,
com els serveis de la vida quotidiana on
hi ha atencio a la gent gran, als infants,
ajuda a persones amb dificultat o preven-
cio de riscos laborals, entre d'altres. En
segon Hoc, hi ha els serveis de millora de
la qualitat de vida com la rehabilitacio i
reparacions en immobles, el comer? o
treballs relacionats amb el transport
public. Els serveis d'oci i els serveis
mediambientals son els altres filons en els

quals sorgeixen ofertes de feina.

L'atur. Un total de 386 argentonins, 141
homes i 245 dones, estaven a l'atur
durant el quart trimestre del 2005,
segons dades de I'Observatori del Mercat
Laboral del Consell Comarcal del Ma
resme. Els grups d'edat que presenten
mes aturats son els d'entre 30 i 34 anys i

rregues". Els locals on treballen aquests
argentonins se'ls han fet petits perque,
segons Gallemf, "els artesans del munici
pi com fusters, manyans, pintors... no
donem I'abast". La seva voluntat es
aconseguir 2.000 m2 per fer naus d'entre
100 i 300 m2 i "volem treballar a
Argentona perque som d'aquf, no volem
posar els nostres negocis a altres llocs".
Aixo no els es possible en gran mesura
perque els solars buits que queden, per
exemple, al Polfgon Industrial Nord o a
I'UBI estan en mans privades que "no
mouen pe?a". El Grup de Petits Em
presaris de la vila esta collaborant amb
el consistori en la revisio del Pla general

d'ordenacio urbana per trobar una sorti-
da a la seva situacio. En aquest sentit, la
regidora d'Urbanisme, Montse Brugal,
explica que "una possible sortida seria
fer aquestes naus en sol municipal i llo-
gar-les o arribar a algun tipus de conveni
amb aquests empresaris de la vila".

Els nous filons. El fet que oficis de tota la
vida com el de fuster, paleta, manya o
pintor estiguin a I'alga perque la deman-
da es molt superior a I'oferta existent, ha
provocat que des del Servei Municipal

que representa un 35%; un 50% son de
Mataro i un 15% de la resta de la comar-
ca". Per la seva banda, la Grumbe, que
esva instal-lar I'any 1962 a la vila, te 110
treballadors, la meitat dels quals son
d'Argentona.

Els petits empresaris. A diferencia de les

grans empreses o dels negocis que es tro-
ben als polfgons d'Argentona, hi ha un
grup de petits empresaris que tenen els
seus tallers al nucli urba del municipi. La
majoria d'aquests argentonins formen
part del Grup de Petits Empresaris
d'Argentona, que necessiten sol indus
trial fora del nucli urba perque segons
explica un dels seus portaveus, Xavier
Gallemf: "som conscients que provo-
quem molesties als veins amb els sorolls,
fums i problemes de carregues i desca-

335 treballadors en actiu al Polfgon
Nord. El director de Recursos Humans
de I'empresa, Xavier Marfn, explica:
"estem contents de la zona, sobretot per
les bones comunicacions". L'adminis-
trador-gerent de Texprint, SA, Josep
Espfgul, explica: "nosaltres som 64 treba
lladors, la majoria de Mataro perque
nosaltres ens vam traslladar des d'alla

cap a Argentona I'any 1996". En aquesta
empresa d'estampacio hi treballen 5
argentonins i quan hi ha alguna vacant
Espfgul explica: "ens posem amb contac-
te amb la borsa de treball de I'Ajun
tament d'Argentona". Per la seva banda,
la Velcro Europe, SA, te una plantilla de
350 treballadors, la majoria de la vila. El
responsable de Recursos Humans, Josep
Calafell, explica que "d'aquests 350 tre
balladors,  120 son d'Argentona, cosa

f\\ municipi d'Argentona hi ha aproxi-

madament 700 empreses de diferents
sectors i tipologies. En aquesta xifra s'in-
clouen els comer?os, els autonoms i els
artistes censats, que a la vila son un gran
nombre. Aquestes dades es poden trobar
en un CD que va editar el Servei
Municipal de Promocio Economica, el
SEMPRE, com una de les accions del Pla
director per al desenvolupament local i
I'ocupacio. En aquests moments, el
directori s'esta actualitzant perque es
pugui consultar directament a la web de
I'Ajuntament d'Argentona: www.argen-

tona.com.
A banda d'aquesta renovacid de les
dades, un dels objectius que es planteja
la Regidoria de Promocio Economica per
al 2006 es renovar aquest pla director
per al desenvolupament local i I'ocupa
cio. En el darrer, que va acabar I'any
2004, es va crear la base de dades dels
negocis d'Argentona donant una empen-
ta a altres serveis existents com el servei
d'autoempresa i el d'insercio laboral.
Casas explica que "els objectius que ens
haviem marcat s'han complert en un per-
centatge molt alt i ara, amb el nou, hem
de marcar nous reptes". Un d'aquests
objectius sera precisament abordar I'es-
tat de la industria argentonina, treballant
en els diferents sectors, per analitzar-ne
les problematiques i millorar-les. En
aquest sentit, Casas explica que, "per
exemple, es podran afrontar les noves
tecnologies i com aplicar-les per millorar
la produccio o els serveis que donen".

Les grans. Una de les multinacionals
amb seu a Argentona es la Beiersdorff,
SA, que juntament amb TESA BDF tenen

MADE IN ARGENTONA

El municipi d'Argentona disposa d'un teixit empresarial consolidat per la localitzacio geografica i les bones comunicacions de

la vila, dos aspectes que afavoreixen que noves empreses s'interessin per instal-lar-se a la vila i no en altres municipis Catalans.

La diversificacio dels productes made in Argentona es amplia aixi com els serveis que presten els negocis del sector terciari. Entre

les empreses de construccio, el comer^ al detail, els professionals liberals i els artistes censats, les industries i els negocis de ser

veis hi ha al voltant de 700 empreses en marxa que estan situats al nucli urba o en els poligons industrials. A banda de les grans

empreses o multinacionals, la majoria de negocis de la vila son petites o mitjanes empreses que donen feina a molts argentonins.en

c

re

03
C
o

A—I

c
CD
D^



dors estan creant les seves propies aules,
uns vestidors per canviar-se i els despat-
xos dels professors en diferents sales del
Casal de Joves, a I'antiga fabrica de la
Velcro. Pintar les parets, posar els en-
dolls, instal-lar els plafons d'alumini i
vidre, les taules i les cadires son algunes
de les feines que estan realitzant. Tambe
han fet I'inventari del mobiliari urba de
totes les zones verdes d'Argentona
comptabilitzant les papereres, els banes
i les baranes, entre d'altres. Aquest
inventari es el primer pas per despres
unificar els criteris pel que fa a colors i
el manteniment. Una altra de les feines
que faran, sota la supervisio de la
Regidoria de Serveis Municipals, sera fer
I'inventari de tots els guals d'Argentona
i arreglar els forats de lesvoreres de la
urbanitzacio Les Ginesteres. Ovejas
explica que "en el taller es fara especial
emfasi a eliminar les barreres arquitecto

niques que hi ha a les voreres posant
rampes i altres elements". Un taller per
aprendre un ofici i poder entrar al mon
laboral pero que alhora millorara la vila
d'Argentona.

classes de prevencio de riscos laborals,
catala i ofimatica. El professor del taller
es Alex Ovejas, que explica que "en les

classes teoriques tambe es donen no
cions de matematiques per saber llegir
un planol amb les seves escales i les
mesures basiques". En els darrers dos
mesos del taller, les tecniques del SEM
PRE explicaran als alumnes com realitzar
un curriculum, metodes de recerca de
feina i com afrontar les entrevistes labo
rals, perque un dels principals objectius

del taller es que els participants puguin
trobar una feina. En aquest sentit, set dels

vuit alumnes del primer taller que es va
fer a la vila, el de Jardineria i Forestal,
estan treballant en I'actualitat segons

dades del SEMPRE.

Practiques reals. Pero a banda de la teo
ria, gran part de I'aprenentatge es basa
en treballs reals per al municipi d'Ar
gentona. Pintar la sala i I'entrada de la
Casa Gotica despres del petit incendi
que s'hi va produir abans de Nadal va
ser la primera tasca que van realitzar. En
aquests moments, els alumnes-treballa

El primer va ser el Taller Ocupacional de Jardineria i Forestal, que enguany es torna

a repetir. A mes^ s'ha iniciat el Taller d'Ocupacio de Millora de I'Accessibilitat i

Qualitat dels Serveis Urbans d'Argentona, en el qual participen vuit treballadors.

L'objectiu d'aquest taller es que persones que estaven a I'atur aprenguin un ofici i

puguin incorporar-se al mon laboral. Durant el seu aprenentatge, els participants

treballaran en benefici de tot el municipi d'Argentona millorant, entre d'altres, el

mobiliari urba i eliminant les barreres arquitectoniques.

i mes qui menys ha pintat
alguna vegada casa seva, ha can-
viat una bombeta o ha muntat un
moble de NKEA, pero professio-
nalment la cosa canvia. El Servei
Municipal de Promocio Econo-
mica de I'Ajuntament d'Argentona,
el SEMPRE, va constatar que mol-

tes empreses i institucions munici
pals buscaven un perfil profes
sional amb nocions de paleta,
fuster, lampista i pintor. En aquest
sentit, el regidor de Promocio Econo-
mica, Salvador Casas, explica que "cada
vegada hi ha mes feina en aquest sector i
el que es fara es formar-los en aquestes
disciplines, que son les feines tfpiques
d'una brigada municipal".

El Taller. D'aquesta manera neix el Taller
d'Ocupacio de Millora de I'Acces-
sibilitat i Qualitat dels Espais Urbans
d'Argentona, en el qual participen vuit
persones majors de 25 anys i que esta-
ven en situacio d'atur. Son: Francisco
Rodrfguez Becerra, Francisco Tudela
Villalba, Gumersindo Velasco Castro,
Isabel Lopez Gonzalez, Jordi Campa
Vicente, Joseph Alsina Pla, Marfa Ange
les Chica Fernandez i Manuel Galindo
Rodrfguez. La majoria dels alumnes son
d'Argentona, com en Francisco Tudela,
que explica: "jo havia treballat molts
anys al mon del textil i ara vull canviar
de professio per millorar". Les dues
dones del curs, la Marfa Angeles Chica i
la Isabel Lopez, estan molt il-lusionades
amb el projecte i pensen que "tenim les
mateixes dificultats en aprendre que els
nostres companys homes, ni mes, ni
menys". Tots els participants en el grup
coincideixen a valorar el bon ambient
que s'ha creat entre ells i les ganes d'a-
prendre.
El curs, que va comen^ar el 19 de de-
sembre del 2005, esta finan^at al 100%
entre el Fons Social Europeu i el Servei
d'Ocupacio de la General itat de Cata-
lunya. Els alumnes-treballadors comen-
cen la seva Jornada a dos quarts de vuit
del matf i la finalitzen a les tres de la
tarda. Les dues darreres hores del dia son
sempre de teoria on es fan, entre d'altres,

El nou
taller
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Mike Gavin^ Michael Weiss i Douglas Filter son tres americans que viuen a Argentona. Van arribar a Europa per diferents motius

pero aquf han trobat un indret per viure tranquil-lament i educar els seus fills en un entorn molt mes segur que I'america. A

casa seva hi ha una barreja d'idiomes i tradicions que els enriqueix com a persones i la distancia respecte al seu pa is d'origen

els dona mes perspectiva per analitzar I'actualitat. L'altra americana que viu a Argentona es la Tess Keller, que viu amb la famf

lia Fabregas-Beltran durant el seu intercanvi escolar.

va fer pensar que valia la pena intentar-
ho, que el meu vot podria ajudar a can-

viar alguna cosa".

1 year. En Douglas Filter Calvo va arribar
a Argentona nomes fa un any i el seu
catala-castella necessita millorar pero
reconeix: "no he tingut massa temps
pero I'he de trobar perque es un dels
meus handicaps". En Douglas es un pro-
ductor especial itzat a realitzar grafics i

material audiovisual de suport en con-
flictes legals de tot tipus. Per la seva pro-
fessio viatja cada dos mesos als Estats
Units per veure els seus clients, en canvi
aquf no ha trobat advocats que vulguin
els seus serveis perque "el sistema judi
cial es diferent". Una de les coses que
en Doug destaca d'Argentona "es que
els meus fills puguin anar tranquil-la
ment a jugar a la plaga, alia es impensa-

ble".

Intercanvi. La Tess Keller es de California
i des del mes de setembre viu a Ar
gentona amb la famflia d'en Josep Maria
Fabregas i la Nuria Beltran. Cada dia va
a classe a I'lnstitut d'Argentona, on fa 2n
de batxillerat, un intercanvi que forma
part de I'AFS Intercultural Programs. En
Josep Maria Fabregas explica que "en
aquests moments parla molt be el caste
lla i jo crec que en un parell de mesos
parlara perfectament el catala".

LaTess Keller amb Nuria Beltran

a Argentona carregat unicament amb

dues maletes i molts instruments. "La
meva primera impressio d'Argentona la
vaig tenir quan per la carretera de Vilassar
vaig veure aquelles masies de Santa Elena
d'Agell amb les palmeres al davant, ho
vaig trobar genial." Durant els primers
mesos a Argentona, Weiss va fer molts

coneguts i amics que encara avui conser-
va i tambe va coneixer la seva dona,
I'Anna Climent, amb qui te un nen de 13
anys i una nena de 6 anys. En Michael i
la seva dona han volgut mantenir les tra-
dicions de les seves dues cultures, sobre-
tot en I'aspecte de les trobades i la gas-

tronomia. D'aquesta manera, a casa
d'aquesta parella transatlantica es celebra
Sant Esteve, el Nadal pero tambe el
Hanukkah (festa jueva) aixf com el Caga
Tio. Respecte a la polftica dels EUA,
Weiss explica que "despres de 20 anys
vaig votar per un tema d'horror que em

D'esquerra a dreta, en Mike Gavin, en Michael Weiss i en Douglas Filter.

Born in the USA

La majoria de nosaltres coneixem,

encara que sigui nomes per les pel-licu-
les, aspectes de la vida americana pero
en aquest article ens aproparem a la rea-
litat americana des d'un altre vessant:
des del testimoni de quatre americans
que, per diferents motius, viuen a Ar-

gentona.

Chicago-Argentona. En Mike Gavin es
un aventurer que de ben jove va viatjar
des del Canada fins a Colombia, fent
parada a Mexic, al mes pur estil america:
fent autoestop o, com nosaltres diem,

fent dit. Va ser aleshores quan va apren-
dre el castella que a I'arribar a Bar
celona, on va coneixer la seva dona, li va
anar molt be. Tot i que en Mike Gavin
recorda que "tota la col la d'amics de la
meva dona, que eren de la Universitat
Autonoma, i el meu sogre em parlaven
sempre en catala i aixf vaig aprendre".
Quan la seva dona va acabar la carrera,
van marxar un any a Chicago pero des
pres van tornar a Sant Cebria de Vallalta
fins que el la va comen^ar a treballar a
I'escola Bernat de Riudemeia i es van
instal-lar definitivament a Argentona. "El
poble em va agradar de seguida, la mida,
la tranquil-litat pero tambe I'ambient que
hi havia al Casal (actual Nota Negra al

carrer Gran), on hi havia gent a totes
hores". En Mike, que fa 26 anys que viu
a la vila, assegura: "em sento mes d'aquf
que d'enlloc", i afirma: "m'he divorciat
dels Estat Units, no m'identifico amb la
polftica americana, en canvi aquf et pots

implicar mes".

Dues maletes i molts instruments. En
Michael Weiss va neixer a Monticello, un
municipi de I'estat de Nova York molt
similar a I'Argentona de fa un anys. De
totes maneres, ell vivia a Wisconsin quan
va coneixer en Mike Gavin i li va comen-
tar la seva obsessio per Europa. Una
curiositat que de ben jove satisfeia mirant
films europeus on es fixava en les localit-
zacions, una estetica que el fascinava. Un
any despres, concretament el 23 d'octu-
bre del 1983, en Michael Weiss va arribar



L'empresa Ferros lluro, situada al poli-

gon Nord de Can Negoci, va ser objecte
d'un robatori amb el metode del butron
durant la nit del 14 al 15 de desembre.
Els lladres van fer un forat al sostre, van
entrar dins la fabrica i es van endur
180.000 euros, que eren els diners de la
paga de Nadal. Segons van informar els
Mossos d'Esquadra, I'empresa ja havia
estat anteriorment objecte d'altres roba

toris menors.

Robatori a
Ferros lluro

•4

Robatoris
LJotze detinguts per robatori i lesions

es el balang d'una operacio policial
conjunta entre els Mossos d'Esquadra i

les policies locals d'Argentona, Mataro,
Caldes, Cabrera i Dosrius. Les deten-
cions es van produir grades al treball
conjunt dels agents dels dos cossos poli-
cials, que han intensificat la seva vigi-
lancia durant les Festes de Nadal. La
matinada del 3 de gener, els Mossos van
detenir dos menors de disset anys, veins
d'Argentona, com a presumptes autors
d'un delicte de robatori amb forga. Els
joves van trencar la caixa de monedes
d'una maquina d'autorentat del carrer
Puig i Pidemunt de Mataro. Els dos joves
van ser sorpresos quan una patrulla va
adregar-se al negoci de rentacotxes des-
pres que s'actives I'alarma de robatori.
Els sospitosos van intentar fugir a peu
pero els agents els van enxampar.
Despres de declarar, el jutge els va posar
sota custodia dels seus pares. D'altra
banda a Argentona, el passat 4 de gener,
tres joves van entrar en un domicili del
carrer Bias Infante. Es tracta d'Andres
S.S., de 21 anys, Manuel S.S., de 23
anys, i Antonio M.P., de 27 anys, tots tres
veins de Mataro. La policia els va sor-
prendre in fraganti grades a una trucada
al telefon d'emergencies 088. La patru
lla de seguretat ciutadana va trobar la
porta del domicili forgada i els tres
homes a I'interior.

Festa al VeYnat
de Sant Sebastia
La missa, el rosari, els goigs i el cant

coral van ser els protagonistes de la
Festa del VeYnat de Sant Sebastia 2006.
Una de les organitzadores, Lourdes
Colomines, va explicar que enguany no
hi ha hagut temps de preparar les activi-
tats infantils. La Festa va comengar el
divendres 20 de gener amb la repicada
manual de la campana, ja que un llamp
va fer malbe el sistema electric. Les acti-
vitats van continuar el diumenge 22 de
gener amb una missa solemne, la bene-
diccio de les sagetes, el concert de la
coral Llag d'Amistat i la venda de sage
tes. Fins al 28 de gener, cada tarda hi va
haver rosari i novena i I'ultim dia es va
fer una xocolatada.

tius de 9 a 2 del migdia. Segons el regi-
dor de Serveis Municipals, Joan Vaquer,
amb aquest nou horari es preten millorar
el servei a la poblacio. A mes, durant les
hores d'obertura hi haura un vigilant. Tot
i triplicar les hores d'obertura del
cementiri de la Vail de Clara, aquells
vilatans que ho vulguin poden sol-licitar
la clau a la Policia Local i accedir-hi
quan ho desitgin.

Nou horari al
cementiri de Clara
LJes de principis del 2006, el cementi

ri de la Vail de Clara te un nou horari d'o-
bertura al public, mes ampli ja que fins
ara nomes obria un dia a la setmana.
D'aquesta forma, I'equipament estara
obert els dissabtes de 9 a 2 del migdia i
de 4 a 6 de la tarda, i els diumenges i fes-

LJ n dels radiadors de la Casa Gotica

d'Argentona es va incendiar el 15 de
desembre. La Policia Local i una unitat
dels Bombers es van desplagar fins a la
plaga de I'Esglesia per extingir el petit
incendi, que va provocar una gran
fumera. L'incident no va provocar cap
dany personal i cap obra del fons artfs-
tic se'n va veure afectada. La inaugu-
racio de I'exposicio "Quixots", de I'ar-
tista mataroni Ruben Bravo, prevista
per al 17 de desembre, s'ha ajornat
fins al juliol. La mostra es un recull de
dibuixos, gravats i aquarel-les sobre
I'obra cabdal de Cervantes en la qual
el jove artista ha creat un Quixot molt
huma, lluny de la tradicional imatge

excentrica.

Petit incendi
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Premis per al
Museu del Cantir
tl Museu del Cantir d'Argentona va ser

nomenat com un dels millors equipa-
ments de Catalunya en els Premis de
Museologia 2005, que es van entregar el
22 de desembre al Museu d'Historia. El
museu d'Argentona tambe va rebre un
premi com a membre de la Xarxa de
Museus Locals de Barcelona. Els premis
els va atorgar per primera vegada
I'Associacio de Museolegs de Catalunya
(AMC) amb motiu del seu 10e aniversa-
ri. Segons I'AMC, el Museu del Cantir ha
merescut la mencio "per la reforma del
museu i per la seva especialitat, que te
com a objectius principals recollir, pre-
servar, estudiar i difondre tots aquells
atuells relacionats amb I'aigua, sigui
quin sigui el seu origen geografic,
epoca, materia o tipologia". El director
del Museu, Oriol Calvo, ha mostrat la
seva satisfaccio "per estar entre els 8
millors museus de Catalunya i ens sen-
tim molt orgullosos que els nostres pro-
pis companys hagin reconegut el nostre

treball". Els dos premis previstos van
recaure en les dues xarxes musefstiques
que es presentaven, per tal de reconei-
xer publicament I'esforg de cooperacio

entre museus que estan portant a terme
aquests organs mancomunats. Precisa-
ment el Museu del Cantir forma part,
des de la seva fundacio, de la Xarxa de
Museus Locals de Barcelona. Segons
Calvo, rebre aquest reconeixement "ha

tat un estimul per tota la gent que tre-
llem a I'ombra i tambe per tot
gentona ja que es el museu de la

la".

Informatica
per als pares
L'Associacio de Pares i Mares de

I'lnstitut d'Argentona organitza, per
segona vegada, un curs d'informatica
dirigit a pares que vulguin iniciar-se en
les tecniques basiques de Windows,
Office i Internet. Segons la presidenta de
I'entitat, Paquita Ferrers, es tracta de

donar els coneixements necessaris per-
que tant pares com mares puguin ajudar
els seus fills. El nombre d'inscrits en
aquesta edicio va superar les expectati-
ves i per aixo se'n van organitzar dos, un
va comengar l'1 de febrer i I'altre el 7 de
febrer. El curs, que es fa a I'Aula
d'informatica de I'lES amb el professor
Xavier Torres, te una durada de 15 set-
manes i cada sessio es de dues hores.

LJna trentena d'equips van participar

en el torneig de basquet 3X3 que el Club
Basquet Argentona va organitzar el 8 de
gener. Mares, pares, jugadors i veteranes
van demostrar les seves habilitats sota la
cistella. El vicepresident del Club,
Andreu Arregui, va mostrar la seva satis-

faccio per la participacio i va anunciar:
"volem fer-ne un altre, quan acabi la
temporada, aquest pensat per jugadors

federats".

Reunio de Poble
tl 15 de desembre I'equip de govern,

format pels regidors de I'Entesa i del

Partit dels Socialistes, va portar a terme
la Reunio de Poble, una iniciativa que es
fa des de I'any 1999. Com cada any, les
famflies d'Argentona van rebre un Ilibret
amb un repas a les darreres actuacions i
el pla d'actuacio municipal per al 2006.
Durant el transcurs de la reunio, els
temes protagonistes van ser I'educacio,
la Sala i el microurbanisme. En el trans
curs de la reunio, la regidora d'Ur-
banisme, Montse Brugal, va anunciar
que Argentona tindra una estacio ferro-
viaria de la linia de tren que, en un futur,

unira Mataro i Granollers.

La campanya per a la recollida dels

arbres de Nadal a Argentona va comen-
gar el 8 de gener i es va perllongar fins
al 30 de gener. Els punts de recollida van
ser Can Doro, la plaga Nova, la plaga
del Molf, la plaga dels Geganters, la

plaga Ballot i el carrer Doctor Samso
amb I'avinguda Puig i Cadafalch.
Aquests arbres no seran trasplantats,
sino que es faran servir per fer-ne com

post.

Arbres de Nadal =  Torneig 3x3
compost
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L'argentonf Joaquim Pannon ha estat el creador d'una de les exposicions que es va inaugurar per la Festa Major de Sant Julia

2006: ^Els Rellotges de Sol d'Argentona". La mostra, que es va instal lar al Salo de Pedra de I'Ajuntament, es el recull fotogra-

fic de 53 masies amb els seus respectius rellotges de sol. La tasca de recerca d'informacio i realitzacio de les imatges ha estat

una feina de 10 mesos durant els quals Pannon ha fet servir una camera digital amb un teleobjectiu per captar els details.

dissenya un rellotge de sol concau. Amb
els grecs, els rellotges de sol son estu-
diats a consciencia i, per primer cop, el
gnomon o pal dret deixa de posar-se ver
tical i passa a ocupar la posicio correc-
ta, parallel a I'eix terrestre. Els romans
no van aportar cap novetat als avengos
grecs pero sf que ho van fer els arabs,
amb I'aplicacio dels sinus com a mesura
trigonometrica. Tambe van posar a punt
el gnomon foradat, una modalitat que
consisteix a posar una plaqueta a I'ex-
trem de I'estil amb un forat diminut, aixo
fa que el punt on marca estigui molt mes
ben delimitat que el perfil de I'ombra de
la busca, sovint confus. Al llarg dels
segles XVI i XVII es va conjuntar I'art de
fer els rellotges de sol i el gran esclat de
la tecnica constructora en palaus i esgle-
sies. Des d'aleshores va crear-se I'ofici
artesa de quadranter i es van crear
autentiques peces d'art. Al segle XVII es
perfecciona el rellotge mecanic del
segle XVI pero el rellotge de sol conti-
nua essent el rei, perque els altres eren
un luxe. De totes maneres, amb I'avan-
gament de la tecnica els rellotges meca-
nics van desbancar els de sol, que van
quedar relegats al mon de la pagesia.
Precisament per la gran tradicio pagesa
d'Argentona, avui hi ha aquesta exposi
cio amb els rellotges de sol de la vila,
un gran patrimoni historic.

* Font d'informacio: Societat Catalana de Gnomo-

nica, www.gnomonica.org

details escultorics de gran valor arqui-

tectonic. L'autor, Joaquim Pannon,
agraeix la col-laboracio a Viceng Esteve,
Joaquim Casabella, Albert Burguera i
Llufs Serra "Morgan", que han fet possi
ble aquesta exposicio, que es va poder
visitar fins al 23 de gener.

Una mica d'historia*. El rellotge de sol

mes antic del qual es te notfeia va ser
trobat recentment a Egipte. Aquesta
pega es de I'epoca deTuthmosis III, uns
1.500 anys abans de la nostra era.
Despres d'aquest exemplar, s'ha d'avan-

gar fins al 750 aC quan en una cita
bfblica Jahve-va fer recalcular 10 I'om-
bra del quadrant. De totes maneres, el
primer quadrant propiament dit s'ha
d'atribuir als sumeris, un poble que

havia aconseguit un gran coneixement
dels fenomens astronomies. Pels volts
del segle IV aC un tal Berosus, babiloni,

Joaquim Rannon durant la inauguracio de l'exposicio.

jo sense sol i tu sense fe no som re",
"Una d'aquestes sera la teva", "Amb sol,
ombra i geometria mesuro les hores del
dia", "Vise de la Mum, moro a les tene-
bres", "Que mires, mussol, soc un rellot-
ge de sol", "Tempori Parce" {Estalvia
temps), "A lumine motus" {Em mou la
Hum), "Nihil sine sole" {No soc res sense
sol). Aquestes frases son algunes de les
inscripcions que es poden llegir als
rellotges de sol de les masies d'Ar-
gentona que ha fotografiat I'argentonf
Joaquim Pannon. L'exposicio "Els Re

llotges de Sol d'Argentona" es un exerci-
ci de memoria historica per recordar I'a-
rrelament que els nostres avantpassats
tenien a la terra i al seu ritme natural.
Aixo ens fa pensar en el valor del temps
en aquesta societat, on comptem els
minuts, els segons i les decimes de

segon amb precisio perque ens manca
temps per a gairebe tot menys per treba-

llar.

La idea. "El pare de la idea es en Llufs
Serra 'Morgan', amb qui cada diumenge
ens trobem al Grup de les Fonts, i em va
dir que podria fer aquestes fotografies",
explica Joaquim Pannon. Des d'aquell
moment, Pannon va comengar a docu-
mentar-se i a fer excursions per realitzar
els contactes amb els propietaris de les
masies, que, segons el mateix autor,
"m'han obert les portes de casa seva". El
treball va comengar al principi de la pri-

mavera i va finalitzar unes setmanes
abans de la inauguracio de la mostra, el
12 de gener del 2006. Les fotografies
s'han realitzat amb un teleobjectiu per
que els rellotges es troben en una situa-
cio elevada de les faganes principals,
com el de Can Garf, que es el mes alt.
Els plafons de l'exposicio, realitzats per
Albert Burguera, recullen un total de 53
masies amb rellotges de tot tipus.
Quadrants de rajoles catalanes, d'altres
de mes senzills, marcats directament a
la fagana de la casa i d'altres amb

Marcant



a parlar de grans infraestructures de comunicacio que han de servir per faci-
litar la mobilitat a les persones i a les mercaderies que necessiten desplagar-se pel

nostre pafs amb rapidesa i seguretat.
Algunes d'aquestes infraestructures afecten de manera directa el nostre municipi, com
la millora i I'ampliacio de la N-ll o la proposta del nou tren orbital.
La revisio del nou Pla general que properament es presentara a I'aprovacio inicial, ho

ha de recollir i preveure.
Una de les caracterfstiques que ha de tenir aquest nou pla es la de preveure i endre-
^ar el creixement d'Argentona des del punt de vista dels habitatges, del corner^, de
la industria o de I'agricultura. Cal fer-ho amb propostes de futur, que incorporin les
conclusions del Pla estrategic que hem treballat.
Un cop feta I'aprovacio inicial, farem una exposicio publica de durada generosa, amb
sessions explicatives, que possibiliti a tothom coneixer les propostes i aportar aquells
suggeriments, elements de reflexio o de discrepancia que permetin fer obrir el camf
a unes conclusions que serveixin per determinar el model de poble que volem i recla-
mem, en un exercici de participacio ciutadana plural, obert i transparent.
Volem que aquest pla ens el sentim ben be de totes i tots, (o de la majoria mes amplia
possible) perque es la garantia que arribi a bon terme, i aixo no vol dir aprovar-lo, sino
que un cop aprovat comen^a de veritat en la seva concrecio, que s'acaba amb el

temps previst d'acompliment de les propostes urbanfstiques.
Us convidem a participar en aquest projecte engrescador de definir com ens agrada-
ria Argentona d'aquf a uns anys i fer-ho possible. Us necessitem a totes i a tots apor-
tant la vostra particular visio i posant la il-lusio que junts ho podem fer possible.
Aquf mes que mai es compleix allo que diem: Argentona fem-la junts.

Una de les caracteristiques que ha de

tenir aquest nou pla es la de preveure i

endre^ar el creixement d'Argentona des

del punt de vista dels habitatges, del

corner^, de la industria o de I'agricultu-

ra. Cal fer-ho amb propostes de futur,

que incorporin les conclusions del Pla

estrategic que hem treballat

Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

L'Argentona que ve
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/\ I'hora d'organitzar les festes a Argentona busquem I'equilibri entre la tradicio i la

innovacio, entre els actes de sempre i les activitats dirigides a les noves demandes i a
les noves generacions. Al mateix temps, es busca tambe la maxima participacio i ini-

ciativa de les entitats i persones.
La darrera Festa Major d'hivern n'es un exemple. L'ofici, les sardanes, el concert, el
ball de festa major o elsTresTombs es combinen amb les activitats infantils, actes cul-
turals i, molt especialment, des de fa sis anys amb les Dotze Hores contra el Racisme
i la Xenofobia, que organitzen un important nombre de col-lectius de joves de la vila.
Un altre exemple es I'arribada dels Reis Mags i dels F^tges Reials. Una festa molt tra-
dicional es fa mes gran, any rere any, amb les carrosses, els patges, els espectacles o
amb I'arribada uns dies abans dels Ratges Reials. Podrfem dir exactament el mateix

de la Festa Major d'estiu o de la Festa de la Vellesa.
Cal destacar molt especialment la gran participacio popular en totes aquestes festes.
A la Comissio de Festes, que en coordina i impulsa I'organitzacio, hi participen mol
tes entitats i persones. Les coses s'hi reflexionen i discuteixen a fons fins arribar a
acords per consens. Es evident la creixent participacio tant en I'organitzacio com en
el desenvolupament de les festes a Argentona. A la darrera arribada de Reis van par-
ticipar en I'organitzacio mes de 350 persones i, tot i el mal temps, els carrers eren
plens a vessar. A la Festa de la Vellesa hi ha una important participacio de gent de
totes les edats per tal d'homenatjar els nostres avis. No cal que parlem del gran resso
popular de la Festa dels Tres Tombs o de tots els actes de la Festa Major d'estiu.
Creiem que la combinacio de tradicio, innovacio i participacio es un bon camf per a
les nostres festes populars. Continuarem caminant-hi.

Entesa per Argentona (L'Entesa)

Cal destacar molt especialment la gran

participacio popular en totes aquestes

festes. A la Comissio de Festes, que en

coordina i impulsa I'organitzacio, hi

participen moltes entitats i persones. Les

coses s'hi reflexionen i discuteixen a

fons fins arribar a acords per consens
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Grup Municipal del Rartit Popular (PP)

Els carrers, I'enllumenat, els pares

infantils, les places, I'esport, la neteja

viaria, les voreres... son moltes coses

de les quals els vilatans d'Argentona

necessitem el dia a dia que no estan

solucionades

ts realment el govern que volfem per a Argentona? Es necessari crear polemica cons

tant amb els argentonins? Es bo que hi hagi confrontacio contfnua amb I'oposicio?...
Volem un govern sord a les demandes dels ciutadans? El govern ha de practicar contf-
nuament I'insult i el menyspreu a les decisions i opinions de I'oposicio? (Abusen dels
mitjans de comunicacio?) Necessitem prepotencia, arrogancia i superbia en els mem-
bres del govern?
Fins avui, no han volgut dialeg amb I'oposicio. Ens tracten amb un menyspreu impor
tant, quan sempre hem volgut cooperar per al be d'Argentona. Amb les entitats ha sigut
una confrontacio contfnua, les urbanitzacions continuen pendents de recepcionar, a la
plataforma de mentiders (no els volen ni escoltar), al futbol prometent la gespa artificial,
problemes amb els funcionaris, no els fan cas amb les seves reclamacions, molts empre-
saris del sector de I'hostaleria es senten perseguits...
Els carrers, I'enllumenat, els pares infantils, les places, I'esport, la neteja viaria, les vore-
res... son moltes coses de les quals els vilatans d'Argentona necessitem el dia a dia que
no estan solucionades. Jo crec que es important que un polftic estigui al costat del ciu-
tada, que Pescolti, que convisqui amb ell, que comparteixi els mateixos neguits, que
lluiti per les coses de que volem gaudir i necessitem gaudir cada dia.
No necessitem uns polftics allunyats, inaccessibles, fora de la realitat del seu municipi,
desconeixedors dels seus problemes, incapa^os d'estar al mateix nivell i sobretot com-
prendre els qui els envolten. Un bon polftic ha de saber i coneixer la realitat del seu
poble, ha de recorrer tot el poble, ha de parlar amb els veins (i no preocupar-se sola-
ment de sortir a la foto). Nosaltres volem que sigui el nostre espai de vida, d'esbarjo, de
passeig, a on es troben totes les coses quotidianes, el nostre conviure... no volem un
poble dormitori, amb pocs serveis. No volem grans obres fins que les petites no esti-
guin solucionades. I sobretot volem que se'ns escolti.
Ja veiem per on ha fallat la negociacio de I'Estatut, justament la que representava i
defensava el nostre alcalde, aquesta es la seva capacitat de dialeg i negociacio, que hem
denunciat sempre. ES NUL-LA.

Els negociants
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A CiU continuem pensant que de

moment el gran fracas de I'Entesa i el

PSC es el seu projecte de transformacio

del nucli urba. Tant la Velcro com Can

Doro han estat I'exemple de com no

s'han de fer les coses i paradoxalment la

mostra de com les fa I'equip de govern

Grup Municipal de Convergencia
i Unio (CiU)

L'any 2006 no es un any electoral, pero a ningu se li escapa que amb les eleccions

municipals a poc mes d'un any vista (maig del 2007), tots els partits hi tindrem un ull

posat, ho reconeguem o no.
Tambe es un any en que I'Entesa i el PSC miraran de fer-nos creure que tot ho han fet
molt be... i els equips de I'oposicio voldrem destacar les mancances de I'equip de
govern alhora que mirarem de convencer a tothom que nosaltres ho podrfem fer

millor o diferent segons sia el cas.
No ens haura d'estranyar, doncs, que aquest any s'inauguri la Sala, encara que no esti-
gui acabada ni estigui resolta la seva gestio. Ni sera res d'estrany veure com s'arran-
gen algun o altre carrer i alguna vorera; probablement tambe veurem finalment gespa
al camp de futbol. Pero no ens hem de deixar enganyar per aquestes gestes governa-
mentals anunciades, ni per altres que anirem veient durant aquest any, nomes pre-
tendran tapar allo a que es varen comprometre i no han fet.
On es el promes casal d'avis al costat de I'Ajuntament? On es el nou casal de joves a
I'antic escorxador? On es la nova caserna de la Policia Municipal al Cullell? On es el
nou mercat municipal a la Velcro? On es el cobriment de la piscina?
I nomes citem els incompliments d'equipaments cfvics i municipals que figuren com
a principals compromisos en el pacte de govern de I'Entesa i el PSC. Ja que d'incom-
pliments en trobarem, i molts, en urbanisme, sostenibilitat, mobilitat, cultura...
Aixo sf, han apujat els impostos de forma exagerada... tots hem patit I'lBI, per citar el

mes "popular".
De totes maneres, a CiU continuem pensant que de moment el gran fracas de I'Entesa
i el PSC es el seu projecte de transformacio del nucli urba. Tant la Velcro com Can
Doro han estat I'exemple de com no s'han de fer les coses i paradoxalment la mostra

de com les fa I'equip de govern.
Part de la nostra tasca sera, doncs, aconseguir que arribat el moment cap vilata
d'Argentona acudeixi a les urnes enlluernat per actuacions tapaforats d'ultima hora.

Un any i escaig



tn el darrer pie municipal del mes de gener del 2006 es va veure ben clar I'esgo-

tament i la mancanga de resposta dels regidors de l'equip de govern i sobretot del Sr.
Alcalde; em refereixo a respostes crei'bles. Comengarem pel regidor d'Hisenda, el Sr.
Pinart, que va dir que no entenia el meu raonament, o sia, no entenia que jo li esta-
va dient que el calcul de la taxa de la brossa a les urbanitzacions i al barri del Cros
estava mal fet. O sia, no enten que en el calcul a les urbanitzacions i al Cros esta
comptant amb les despeses de I'augment de plantilla, dels dos camions nous i del
camio auxiliar, despesa indispensable per la recollida porta a porta, recollida que no

s'esta fent ni al Cros ni a les urbanitzacions.
La seguent mocio va ser demanant una reduccio en I'lBI a les urbanitzacions ja
que no es donaven tots els serveis que es donen en el nucli urba i que son els que
engloba I'lBI. La meva sorpresa va ser quan el regidor d'Hisenda em va preguntar

quins eren.
Pel que fa a la regidora d'Urbanisme, vaig quedar perplex davant la seva irresponsa-
bilitat i ignorancia, quan va deixar clar que en una obra en la qual ella mateixa n'ha-
via donat i cobrat la Ilicencia d'obres, no donaria el certificat de primera ocupacio
perque la xarxa de clavegueram del nucli urba no reuneix condicions.
Per finalitzar aquests joes de disbarats la contesta (m'atreviria a dir cfnica) del Sr.
Alcalde, solament li va faltar dir que les hores que no fa a I'Ajuntament les fa a casa
seva perque s'emporta feina a casa.
Es clar que una vegada descoberts en les seves mentides, solament em resta un pen-
sament: "Aquest equip de govern fa aigiies per tot arreu".

En el darrer pie municipal del mes de

gener del 2006 es va veure ben clar I'es-

gotament i la mancanga de resposta

dels regidors de l'equip de govern i

sobretot del Sr. Alcalde; em refereixo a

respostes creYbles

Grup Municipal ^^^up^ci® Af^fentona (Agr.Ar.)

L'equip de govern fa aigiies per tot arreu
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tls vilatans d'Argentona, a traves dels impostos que paguen a I'Ajuntament, han

contribui't tant a les negociacions de I'Estatut com a la projeccio mediatica del nos-
tre alcalde. La primera contribucio no te per que ser dolenta, ni molt menys, i pel
que fa a la segona, ja es la dinamica dels polftics professionals el fet d'aprofitar "pla-
taformes de llangament" del propi estatus polftic. No caldria sorprendre'ns.
Tot aixo ve a esment perque, com els vilatans saben, I'alcalde Sr. Soy ha estat I'as-
sessor en economia d'ERC a les negociacions a Madrid. El Sr. Soy no hi ha anat com
a representant del poble catala, ja que ni es diputat al Parlament ni I'envia la
Generalitat, sino que es una feina "organica" que li encomana a titol personal el
seu partit. I aquf es on nosaltres posem el toe d'atencio: esta be que un polftic d'un
partit catala i democratic col-labori a negociar un nou estatut jurfdic i financer per a
la nostra nacio, pero, no hauria de pagar aquestes hores i dies ERC en comptes de
cobrar el Sr. Alcalde del sou com a tal? I mes amb un sou alt derivat no sols d'una

dedicacio exclusiva sino del fet que, com va dir ell mateix, "es com si sigues un
gerent d'una empresa molt gran i per aixo em mereixo aquest sou". Els gerents no

marxen de la feina a fer opas o call options per a una altra empresa...
Pensem que en una realitat tan complexa com la de la nostra vila ara mateix, amb
una fractura social important, amb situacions de tensio, de judicialitzacio de la polf-
tica, etc. la prudencia hauria d'haver guiat I'accio del Sr. Soy. Ningu li nega I'opor-
tunitat historica del nostre pafs, tampoc el dret com a ciutada i polftic de participar-
hi, pero el que sf que li neguem es el dret a utilitzar I'Ajuntament com a plataforma
personal, el sou de dedicacio exclusiva per fer la seva escalada politica i, el que es
mes greu, el menyspreu amb que ha respost a I'oposicio i a sectors de la vida publi-
ca del poble quan li han preguntat per aquesta tematica.

Grup Municipal Esqulrra LJnitana "(EU)

nitaria
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Maria del Mar Bonet, Sergi Lopez, Clara Segura i Bruno Oro son alguns dels protagonistes de la Temporada de Teatre, Musica i

Dansa. Aquest any el cicle es vesteix de gala per acomiadar el Centre Parroquial com a unic i exclusiu escenari, i es que el 2007

els espectacles de la temporada combinaran el Centru amb I'esperada Sala. La programacio comen^ara el 18 de febrer i acaba-

ra el 13 de maig. Durant aquest periode el public podra gaudir de 7 espectacles: 4 de teatre, 2 de musica i 1 de dansa. Com ja

es habitual, la Temporada aposta pels valors de casa, un objectiu que aquest any es compleix de la ma de I'argentoni Oriol

Colomer, actor de la companyia Chez Lola.

na comedia basada
n conflicte amoros

gonitzat per una
sa que ve d'Orient
recerca de I'amor,

fneep que nomes vol
us diners, i una cort
ucionada per una
d'abstinencia carnal.
a i fuga permetra

dalt de I'escenari
Sahun, la Laia de

miseria.
nsa sera I'encarrega-
tancar la Temporada

eissabte 13 de maig. La
prestigiosa ballarina Mar Gomez (fa un
parell d'anys havia d'actuar a Argentona
pero I'espectacle es va haver de suspen-
dre...) presentara Helado al vino/Morir
no corre prisa. Acompanyada de Xavier
Martfnez presentara dues peces protago-
nitzades per personatges antagonics.
Aquest acte formara part de les 14es
Jornades de Dansa d'Argentona.

L'any que ve, a la Sala. Aquest sera I'ul-
tim any que el Centre Rarroquial acollira
exclusivament els actes de la Tem
porada, i es que, segons Famadas, "el
2007 combinarem els espectacles d'a-
quest cicle amb la Sala". Com en altres
edicions, s'ha posat a la venda un abo-
nament per les 7 obres que, segons el
tecnic de Cultura, Martf Lopez, "es una
molt bona oportunitat per gaudir del tea
tre, a un preu molt assequible i mante-
nint el mateix seient". A mes, els estu-
diants i els jubilats tindran un 50% de
descompte comprant les entrades a
taquilla. Tot i aixo, Lopez recomana
comprar I'abonament ja que les previ
sions indiquen que no quedaran gaires
entrades a les taquilles.

bara el torn de la musica amb una com
panyia de nom impronunciable, The
Incredible Jasghawronski Brothers, que
presenten Broom, brush, crash. El grup
el formen tres germans armenis, que fan
musica amb els instruments mes inver-
semblants: una tassa de vater, una pape-
rera, una palangana enganxada a una
escombra; estris que els serveixen per
interpretar peces de Mozart, Rossini,
Verdi i rock'n roll autentic.

De casa. Com ja es habitual, la Tem

porada promou els valors argentonins.
En aquesta ocasio I'argentonf Oriol
Colomer i la companyia Chez Lola sor-
prendran el public amb el thriller gastro

nomic Vicisua.
La musica tornara el dissabte 1 d'abril i
ho fara de la ma de Maria del Mar
Bonet. La cantautora mallorquina pre
sentara Amic, amat, un treball que com-
bina versos de Jacint Verdaguer amb ver

sions de Bruce Springsteen.
La Temporada es reprendra el 22 d'abril
amb la companyia Dei Furbi i el mun-
tatge Tocata i fuga. Dins I'estil de
Commedia dell'Arte, I'espectacle plan-

U

La Temporada de Teatre, Mu-

sica i Dansa d'Argentona apos-
ta fort, i es que noms tan cone-
guts com Maria del Mar Bonet
i Sergi Lopez formen part del
programa. Un cartell que
aquest any s'ha decidit per
artistes "mediatics" com Clara
Segura i Anna Sahun (la Maria
i la Laia de Porca miseria) i
Bruno Oro Pichot (el Cristian
d'f/ cor de la ciutat). A banda
d'actors de fama nacional i
internacional, els espectacles
d'aquesta Temporada tenen un
nexe comu: I'humor, i es que,
segons el regidor de Cultura, Josep
Famadas, es vol donar al public "la pos-
sibilitat de defugir durant un parell d'ho-
res de la rutina i fer que s'ho passi d'allo
mes be".
La Temporada s'encetara el 18 de febrer
amb la companyia Total Memos, o el que
es el mateix, el duet format per Clara
Segura i Bruno Oro Pichot, que repetei-
xen a Argentona, aquest cop amb I'es
pectacle No et moguis. El punt de parti-
da de I'obra es la historia d'una jove
parella d'artistes sense exit: I'lvan, un
pintor, i la Carla, una actriu. La relacio
de la parella finalitza quan I'lvan s'ob-
sessiona amb les seves creacions i de
mica en mica deixa de banda I'atraccio
que I'unia amb l3 Carla. L'humor d'a-
quests dos joves actors donara pas a la
interpretacio magistral de Sergi Lopez,
que el 4 de mart^ delectara el public amb
Non solum. Premiat com a millor actor
europeu i reconegut intemacionalment
per la pel I feu la Harry, un amigo que os
quiere, Lopez oferira un monoleg esbo-
jarrat on donara vida a una quarantena
de personatges.
Despres de dos espectacles teatrals arri-

Temp



La Policia Local d'Argentona va efec-

tuar durant la segona quinzena del mes
de novembre un seguit de controls de
velocitat. En concret es va mesurar la
velocitat de 872 vehicles en els carrers
Baro de Viver, Ronda Llevant, Sant
Sebastia de Baix, Sant Julia, avinguda
Molf Mateves, al semafor de la carretera
14-15 i a la carretera deVilassar. De tots
els vehicles, 90 van ser denunciats per
superar I'exces de velocitat permes. Les
xifres d'aquest 2005 son inferiors, en
cine punts, respecte a les del 2004 i
2003, tot i que encara hi ha molt camf
per millorar. Les bandes desaccelerado-
res, els controls de la Policia Local en
determinats llocs i horaris com a les
entrades de les escoles, les campanyes
publicitaries, I'educacio viaria i mes
presencia de policies han fet millorar la
situacio. De totes maneres, la velocitat
excessiva continua essent el principal
motiu dels accidents que es registren. Els
accidents durant el 2005 a Argentona
han provocat un total de 18 ferits, tres
dels quals greus. El nombre de ferits es
similar al d'anys passats pero hi ha una
lleugera disminucio dels ferits greus. Per
ultim, el pare mobil d'Argentona conti
nua creixent i esta actualment en 8.016
cotxes, 500 mes que fa dos anys.

Controls
de velocitat

Un pessic de loteria
L escorxador Vinyals-Soler, situat al

polfgon del Cros, es va endur una part
del tercer premi de la grossa de Nadal,

que va recaure en el numero 7.494,
venut fntegrament a I'administracio de

la Riera de Mataro. El numero premiat es
el que duien el centenar de persones

que treballen en aquesta empresa argen-
tonina, on I'euforia es va disparar. Cada
serie del numero 7.494 va ser premiada
amb 500.000 euros, es a dir, que corres-
ponen 50.000 euros per cada decim

apostat.

1r Open de Billar
Vila d'Argentona
LJes del 17 de gener fins al 31 de gener

es va celebrar, en un local del carrer
Gran, el 1 r Open de Billar Vila d'Ar
gentona. La idea va ser la consequencia
d'una peticio popular dels clients del
local que han jugat a la modalitat de
billar america. Els premis d'aquest 1r

Open van ser samarretes i consumicions
del bar.

Furt a I'Ajuntament
d'Argentona
L'Ajuntament d'Argentona va ser

objecte d'un robatori la nit del 28 de
gener. Els lladres es van endur dues
torres d'ordinador i dues pantalles TFT.
El furt es va descobrir el 29 de gener al
matf quan la treballadora de guardia del
dissabte va tornar diumenge al matf a
I'Ajuntament. Va ser aleshores quan es
va adonar que la porta de les oficines
estava for^ada. La policia cientffica dels
Mossos d'Esquadra es va despla^ar fins a
les oficines municipals per obrir una
investigacio. Des d'ara, I'Ajuntament
estudia mesures per millorar la seguretat
en I'equipament.

viceversa.

Les exposicions
de Festa Major

r er la Festa Major de Sant Julia es van
inaugurar tres exposicions de diferent
tematica. La primera va ser la dels
Rellotges de Sol, de Joaquim Pannon. La
segona a inaugurar-se va ser I'Ampliacio
del Fons d'Art de I'Aixernador d'Ar-
gentona, amb obres cedides per Joan
Pannon. En concret s'han cedit 45 obres
d'artistes de la talla de Rovira-Brull,
Guinovart, Vila Arrufat, Yago Vilamanya,
Joan Grau, Abello i Rodi Tur, entre d'al-
tres. La darrera exposicio de la Festa
Major de Sant Julia va ser la de Josep
Maria Subirachs, amb 15 litografies on
el cos huma pren formes geometriques i

tl president de Convergencia Demo-

cratica a Argentona, Joan Puyo, va pren-
dre possessio del carrec de regidor de
Convergencia i Unio en el transcurs del
pie del 9 de gener. Joan Puyo substitueix
I'exregidora Maria Llu'isa Navarro, que
en el pie del mes de desembre va aban-
donar el carrec per entrar a formar part
del Patronat de la Nostra Liar Santa

Anna.

Joan Puyo
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Joan Carles Codina
Advocat

Les comissions
bancaries

La decisio presa pel Bane Santander consistent a supri-
mir comissions bancaries a aquells clients que posse-
eixin una hipoteca, una nomina superior al salari
mfnim interprofessional o una pensio de mfnim 600 E.
anuals, ha aixecat un gran renou i ha provocat que
d'altres entitats hagin seguit la iniciativa de I'esmentat
bane.
Aprofitant aquest esdeviment, volem fer cine centims
del que son aquestes comissions, com estan regulades
i quins son els dubtes mes frequents. Les comissions
bancaries son aquelles quantitats de diners que les
entitats de credit cobren als seus clients per operacions
i serveis que els realitzen (per exemple, efectuar una
transferencia o bescanviar divises). Addicionalment,
les entitats poden cobrar per les despeses en que hagin
incorregut per prestar els esmentats serveis, es a dir,
repercutir-les als seus clients. La normativa basica rela-
tiva a les comissions es troba recollida a I'Ordre de 12-
12-1989 (BOE de 19-12) i a la Circular del Bane
d'Espanya (BE) de 7-9-1990 (BOE de 20-9).
Entre les preguntes mes frequents cal destacar: qui
estableix les comissions i si una entitat pot cobrar per
qualsevol servei prestat.
Referent a la primera, cal dir que les entitats tenen Ili-
bertat per establir les seves comissions i despeses reper-
cutibles sempre que responguin a serveis efectivament
prestats o despeses hagudes. Mes enlla d'aquesta
condicio, no existeix cap Ifmit al seu import excepte
que de forma particular i expressa s'hagi introduTt per
una disposicio legal. Els butlletins on es recullen les
tarifes de comissions maximes estabertes per cada enti
tat i les seves posteriors modificacions han de ser
comunicats al BE previament a la seva aplicacio a fi de
comprobar que es recullen amb claredat i de foma
comprensible per a I'usuari. La informacio sobre
aquestes tarifes i despeses repercutibles ha d'estar a
disposicio dels clients en totes i cadascuna de les ofi-
cines i a Internet, si s'ofereix la realitzacio d'opera-
cions bancaries per aquesta via. El BE tambe publica
els butlletins de tarifes de les entitats a la seva pagina a
Internet. Respecte a la segona questio, les entitats
tenen Ilibertat per decidir els serveis que ofereixen als
seus clients, aixf com per fixar les seves tarifes i comis
sions. No poden carregar comissions o despeses per
serveis no acceptats o sol.licitats en ferm pel client, ni
cobrar dos cops pel mateix concepte. Per ultim, tenint
en compte que cada cop son mes les transferences
que s'efectuen a I'estranger, especialment als pa'i'sos de
la zona euro, cal dir que el Reglament comunitari
2560/2001 estableix que, a partir de I'1-7-2003 com a
molt tard, les comissions cobrades per una entitat per
realitzar una transferencia transfronterera en euros
entre pa'i'sos de la UE per import de fins a 12.500 E.
seran iguals a les que cobra la mateixa entitat per paga-
ment del mateix import mitjan^ant transferencia dins
de I'estat membre on es trobi situat. A partir de l'1-1-
2006 I'import de 12.500 €. augmentara a 50.000 E.
Aquest requisit d'igualtat esta en vigor tambe des de
l'1-7-2002 per a les comissions bancaries relatives a
pagaments electronics transfronterers (incloses les ope
racions amb targeta) per import de fins a 12.5OO€.

Inauguracio
del rocodrom
tl rocodrom del Casal de Joves es va

inaugurar el 21 de gener amb una com
peticio que es va celebrar durant tot el
dia. La inscripcio a la competicio va
costar 12 euros, i va englobar la partici-
pacio a la competicio i el dinar popular,
consistent en una botifarrada.

El Vi de Can Dangla
Lls Amies de la Vinya i el Vi d'Ar

gentona van presentar el 17 de desem-
bre el vi novell que han elaborat durant
el 2005. Es tracta del Vi de Can Dangla,
amb un 25% de raTm sirah i un 75% de
garnatxa. L'enoleg d'Alella Vinfcola,
Josep Bassa, ha aconsellat els argento-
nins durant tot el proces d'elaboracio i
va assistir a la presentacio final.

Els Pastorets
tl Centre Parroquial va portar a I'esce-

nari Els Pastorets al voltant de les dates
de Nadal. La darrera representacio d'a-
quest muntatge, dirigit per Joan Forns i
Marta Ribo, es va fer el 8 de gener. Una
de les novetats d'enguany ha estat que
els actors tenien entre els 5 i els 16
anys. Coordinar els mes petits ha estat
una tasca diffcil pero alhora agraTda,
segons els directors del muntatge, que
van agafar el relleu de les mans de Pep
Alsina.

banda, la portaveu del Partit dels So-
cialistes, Montse Brugal, que el dia dels
innocents exercia d'alcaldessa acciden
tal, va dir que va ser ella qui va ordenar
la retirada de les llufes un cop acabada
la broma. Brugal tambe va explicar que
si la brigada s'havia encarregat de retirar
les llufes es perque una de les seves fun-
cions es mantenir el poble arreglat.

Llufes polemiques
La Plataforma en Defensa del Centre

Historic va recriminar a I'equip de
govern la retirada de les 200 llufes que
havien penjat el dia dels innocents a
Can Doro. El portaveu del col-lectiu,

Xavier Collet, va exposar unes preguntes
a I'equip de govern com qui va ordenar
la retirada, per quin motiu, que era el
que els ofenia tant i si la brigada muni
cipal no tenia una altra feina. Per la seva

Concurs
Gastronomic
de I'UBA
I rompetes de la mort amb foie del res

taurant Les Ginesteres, rodo de pollastre,
perni I i formatge d'El Petit Rebost i peres
farcides al forn d'Apple Fruits van ser els
tres guanyadors del concurs gastronomic
organitzat per la Unio de Botiguers
d'Argentona, I'UBA. El jurat, format per
Pep Maso, del restaurant Can Baladia,
Moises Abajo, del restaurant Terracotta,
Gisela Rodrfguez, directora de Radio
Argentona, i Angels Espelt, presidenta de

I'UBA, va entregar les culleres de plata.

Reciclatge
de cuidadors
L'Area de Serveis Socials de I'Ajun-

tament d'Argentona ha posat en marxa
un nou taller de formacio per a familiars
i cuidadors de persones amb dependen-
cia. L'exit d'anteriors edicions ha fet
repetir I'experiencia, i es que, segons la
treballadora familiar Nina Gonzalez, es
tracta d'una iniciativa molt interessant
per a tots aquells que tenen al seu carrec
persones dependents. El taller s'estructu-
ra en set sessions que tracten del fet de
cuidar i del condicionament de la liar. El
taller, que es fa a I'antiga Velcro, va
comengar el 6 de febrer i acabara el 20
de marg.

Apunts jurfdics      J^
COSES DE LA VILA



per anar a veure aquesta opereta comi-
ca, estrenada per primera vegada a
Londres l'any 1885, ha estat molt bona.
L'argentonf Alex Esteve interpreta el

paper de Man-Gho-Ta, un home de
Titipu, un municipi imaginari del Japo
on el seu emperador ha prohibit el flir-
teig si no es amb fins exclusivament
matrimonials. Aquesta es la trama prin
cipal de Mikado, on dotze actors canten,
ballen i interpreten amb una mateixa
energia per arribar a captar I'atencio de
I'espectador i emocionar-lo. Els altres
actors de la funcio son Josep Ferrer,
Josep Maria Gimeno, Albert Munta-
nyola, Toni Vinals, Dulcinea Juarez,
Mariona Blanch, Ira Prat, Manoli Nieto,
Maria del Mar Maestu, Elisabet Paz i
Jaume Ortanobas. Entre el Mikado que
Dagoll Dagom va posar en escena fa 20
anys i I'actual hi ha poques diferencies.
La principal es que ara els actors duen a
terme diferents disciplines de forma con-
junta com la interpretacio, el cant i el
ball. Per aixo, en aquesta edicio renova-
da del Mikado hi ha mes elements de
coreografia, es mes activa. Alex Esteve

explica que "els actors d'avui estem molt
mes preparats per afrontar aquest tipus
d'espectacle, les veus estan molt mes
treballades i artfsticament hi ha mes
nivell". Per comprovar-ho caldra anar al

Parallel.

familiar, Esteve va entrar a I'lnstitut del
Teatre cansat que en moltes audicions
separessin els que havien estudiat a
I'lnstitut dels que ho havien fet a d'altres
escoles, "ho trobava injust", explica. En
aquells moments "vaig fer una audicio
pel musical Jekyll y Mr. Hyde i em van
agafar". La mateixa productora madri-
lenya feia el musical Annie i va ser amb
aquestes obres a traves de les quals Alex

Esteve es va anar fent un Hoc en el pano
rama teatral. Just abans de "fitxar" per
Dagoll Dagom, Esteve treballava amb la

companyia Ifrica de Jose Luis Moreno,
amb la qual va fer un paper a El diluvio

que viene.

Dagoll Dagom. "Les audicions per
Mikado eren tancades pero a traves
d'una amiga, amb la qual ja havfem fet
les de Mar i Cel, vaig poder accedir-hi i

em van agafar, estic molt content." Sota
les ordres de Joan Llufs Bozzo, I'equip
d'actors va assajar a Martorell abans de

fer una gira per Espanya, on es va inter-
pretar en castella. "Durant un mes i mig
vam estar a Martorell fent els assajos,
durant els quals vam veure de mica en
mica com anaven encaixant les peces."
L'estrena en catala es va fer a Girona el
27 i el 28 de gener i l'estrena oficial es
va fer el 2 de febrer al Teatre Apolo de
Barcelona. La resposta del public catala

tls seus primers passos en un escenari

els va fer amb I'Esbart Dansaire
d'Argentona pero la seva formacio tea
tral va comen^ar a I'Aula de Teatre de
Mataro quan tenia 19 anys. De forma
paral-lela, el seu oncle, el cantant Ifric
Vicen^ Esteve, li va fer una prova i va
veure que el seu nebot tenia fusta per a
la musica. Despres de les classes a
Mataro, I'argentom Alex Esteve va anar a
I'escola de teatre musical Memory de
Barcelona, on ara es professor d'inter-
pretacio. Des d'aquesta escola barcelo-
nina li van sorgir els primers castings per
fer animacions, tambe feia aparicions
com a figurant en operes del Liceu o
altres petits papers. Esteve combinava
aquestes primeres aparicions artfstiques
amb la seva feina en els peatges
d'ACESA i recorda que "dormia molt
poques hores, sempre anava amunt i
avail pero content de poder anar intro-
duint-me en la interpretacio". L'any
1999, amb la companyia Happy
Classical Theatre, va fer una gira per tot
Espanya amb una obra en angles per les
escoles que estudiaven I'obra d'Edgar
Allan Poe. Tambe va fer una versio tea
tral infantil sobre La volta al mon en 80
dies al Teatre Regina.

Musicals i sarsueles. De forma paral-lela
a les actuacions per al public infantil i

Un ar^entonf a Titipu

L'argentom Alex Esteve es un dels nous fit

de la companyia teatral Dagoll Dagom, a

actualment interpreta el paper de Man-Gh

El Mikado, que es pot veure al Teatre Apol

Aquest actor amb veu de bariton, que va i

artisticament a I'Esbart Dansaire d'Argent

es un professional polifacetic que ha fet d

de collaborations a la televisio fins a figu

en operes, gires amb companyies

infantils, sarsueles a Madrid, pero

sobretot musicals, la seva especialitat.
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L'artista Perecoll ha creat una escultura institucional per a Argentona. Es tracta de la figura de l'aixecacantirs, que s'ha ela-

borat amb bronze i patina verda. El suggeriment de la figura i el cantir no complet per donar valor al buit son alguns dels ele

ments caracteristics de I'obra de Perecoll que es troben en aquesta figura. L'Ajuntament d'Argentona entrega aquesta pega a

les personalitats o entitats que visiten la vila. El conseller primer de la Generalitat de Catalunya, josep Bargallo, va ser el pri

mer a rebre l'aixecacantirs amb motiu de la inauguracio del nou Pavel 16 Poliesportiu.

Barcelona, al carrer Balmes, que va
coneixer tot I'entramat del mon artfstic.
Dalf, Tapies, Rafols-Casamada i Hernan
dez Pijoan eren alguns dels seus clients
amb qui parlava sobre materials, ten
dencies i exposicions, adquirint una for-
macio autodidacta. L'any 1975 va tornar
a Mataro per treballar al seu estudi, on
elabora obra pictorica i escultorica. Des
d'aleshores la seva trajectoria professio
nal ha estat vertiginosa, amb exposi
cions individuals a Barcelona, Londres,
Nova York, SuTssa, Madrid i Mataro, on
actualment -a I'Ateneu de Caixa
Laietana- hi ha I'exposicio "30 Anys de

Negre", un recull de la seva
investigacio sobre el llenguatge
del negre. Escultures de Perecoll
es poden trobar a Mataro pero
tambe a Miami, a Mallorca i a
Barcelona. El mataronf Perecoll
es un dels artistes amb mes pro-
jeccio internacional que ha
aconseguit "estar en joe" per la
suma d'un seguit d'elements
entre els quals hi ha la seva
constancia, el treball, el suport
dels seus familiars i amics, la
qualitat dels seus treballs i
tambe I'esforg de ser el seu

propi representant, tasca que
segons Perecoll "haurien de fer
els patronats de cultura".Perecoll amb I'alcalde, Antoni Soy.

la figura mentre que la foscor del bron
ze dona la profunditat a la pega. La figu
ra esta recolzada en un peu de marbre
amb I'escut de la vila. El conseller pri
mer de la Generalitat, Josep Bargallo, i
el coordinador de I'Area d'Esports de la

Diputacio de Barcelona, Antoni Tobefia,
van ser els primers a rebre la figura ins-
titucional d'Argentona.

Una amplia trajectoria. Perecoll va nei-
xer a Mataro fa mes de 50 anys i des de
ben petit venia a Argentona, amb el
tramvia, per esdeveniments familiars i
per la Festa Major de Sant Domingo. La
seva mare hi va viure durant molts anys
i ell va exposar a I'Aixernador en diver-
ses ocasions, en mostres col-lectives i
tambe en dues d'individuals. Una de les
seves obres, una aquarel-la de Sant
Jordi, es pot veure a la Casa Gotica
d'Argentona. La trajectoria professional
de Perecoll comenga en el mon de la
joieria a I'edat de 14 anys, una activitat
que encara porta a terme. Va aprendre a
dibuixar a I'escola de Jordi Arenas a
Mataro pero no va ser fins que va treba-
llar en una botiga de belles arts de

L Escola Universitaria del Maresme

(EUM) va encarregar a I'artista mataronf
Perecoll una escultura amb motiu del
dese aniversari d'aquesta universitat. Va
ser aleshores quan I'alcalde d'Argentona
i president de I'EUM, Antoni Soy, va
coneixer Perecoll i li va plantejar la idea
de fer una pega representativa de la vila.
Perecoll recorda que "va ser un encarrec
sense cap mena d'imposicio, vaig tenir
Ilibertat total per pensar quin element
podria representar millor la vila i al

mateix temps que es pogues entregar a
personalitats de tots els ambits". En un
primer moment Perecoll va pensar en la
font i en el cantir com a elements sim-
bolics d'Argentona pero "va ser molt
complicat per un escultor no figuratiu
com jo, que treballa amb elements sug-
geridors com angels, ocells o cavalls,
trobar un element que pogues definir

Argentona".

La idea. L'acte de la Gran Aixecada de
Cantirs que es celebra el 4 d'agost,
durant la diada de Sant Domingo, es
segons Perecoll "l'acte mes conegut,
mediatic i impressionant pels no argen-
tonins". Perecoll va triar aquest
esdeveniment perque a mes "em
reunia els dos elements, el del per-
sonatge suggerit i I'element del can
tir que alhora s'entregava amb la
figura". Quan el mataronf va tenir
clara la idea va comengar el treball
de creacio, que sempre s'inicia amb
apunts de dibuix per a la posterior
creacio de la figura en guix. El sug-
geriment de la figura i el fet que el
cantir no sigui complet, donant aixf
valor al buit, son els elements de
I'estil de Perecoll presents en aques-
ta figura. L'aixecacantirs s'elabora
en bronze i I'acabat, per suggeri-
ment de Perecoll, es fa amb una
patina verda que ressalta el relleu de

L'aixecacantirs



Una imatge antiga de la fa^ana de Can Saborit amb balconades i el rellotge de sol.
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aquelles notes que fluYen de la seva ins-
piracio i que farien la volta al mon.
El 1916, en plena Primera Guerra
Mundial, quan tornava de Nova York, a
on havia estrenat una versio escenica de
la seva obra Goyescas, el vaixell en que
viatjava va ser torpedinat per un subma-
rf i alia, enmig del mar, va deixar la vida
I'insigne music.
Un carrer d'Argentona porta el seu

nom, es un carrer no gaire gran, sense
pretensions, en contrast amb altres
carrers mes importants i amb noms d'es-

criptors o musics que no tenen res a
veure amb la nostra poblacio, molt al
contrari de I'Enric Granados, del qual
sabem que una part de la seva musica
va ser inspirada des de la nostra masia
de Can Saborit... i enfilat sobre el safa

reig!

I'immortal compositor i pianista Enric
Granados. Varen explicar-me que aquf
va compondre alguna de les seves gran-
dioses melodies, inspirant-se en el pai-
satge i contemplant aquells arrenglerats
platans centenaris, aquells arbres que
s'havien sembrat a finals del segle XVIII
al construir la carretera de Mataro a
Argentona, la nostra "carretera vella",
un tram de la qual, avui encara, amb els
arbres seculars, no porta enlloc.
Tambe m'explicaren que el genial
music, per fugir dels sorolls, de I'enre-
nou de la casa o dels crits de la canalla
que per alia jugava, va fer-se construir
una plataforma aillada i enlairada sobre
el gran safareig, reserva d'aigua de I'an-
tic molf. Alia va instal-lar el piano i, com
transportat anfmicament o espiritual-
ment, anava apuntant al pentagrama

Can Saborit
Llufs S. Morgan

tnvoltada de carreteres, a free de I'au-

topista C-60 que li dona I'esquena, es
troba Can Saborit, una altiva masia del
veTnat de Sant Jaume deTreia proxima a
la Riera. I aquf haurfem de recordar que
antigament era un molf, el molf d'en

Gruanyes. La casa ens mostra construc-
cions de diferents epoques que li donen
un caire no uniforme, pero els carreus
de pedra i el seu massfs volum posa un
aire de solidesa que la fa bonica de con-
templar. A prop d'ella, la casa dels
masovers, restaurada i arranjada, es
com un petit museu en el qual no
manca cap eina de les que servien per
cultivar els camps, cultius que han que-
dat redui'ts a una horta testimonial.
La vida de la masia es llarga i prolffica
pero un fet sobresurt de la seva historia,
aquf hi va viure una llarga temporada

it*
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tit, Martinez explica que "una retirada a
temps es una victoria perque la muntan
ya sempre es aqui i has de ser prou auto-
nom com per no implicar els teus com

panys".

Les dues cares de la moneda. Durant el
proces d'aclimatacio, els membres de
I'expedicio catalana van viure moments
dificils en saber que un noi catala i un de
madrileny havien mort per diferents cau
ses. Banchs explica que "aixo va ser el
pitjor del viatge i vam fer un gran esforg
per intentar que no ens afectes, pero es
dificil", i afegeix que "has de pensar que,
si hi ha control, no te per que passar res".
A banda del nivell fisic de cada muntan-
yenc, el factor clau, segons Martinez, "es
el cap, pensa que es una carrera de fons
de molts dies on has d'estar centrat i tran
quil".
A falta de dos dies per fer el cim, el cap
de I'expedicio va decidir fer dos grups
segons com havia vist I'evolucio dels
integrants. El primer grup, format per 9
persones, va comengar I'ascensio del
darrer tram i Banchs i Martinez ho van
aconseguir. Pel cami es va quedar el
mataroni Francesc Silva, a nomes 200
metres del cim, aixi com altres membres
de I'expedicio, que de ben segur ja pen-
sen a tornar-hi. Enamorats de la muntan
ya que se superen dia rere dia amb tota
una forma de vida.

et subministra el menjar durant I'estada
al camp base.

Famosos al camp base. Els muntanyencs
s'aclimaten a I'algada on I'oxigen es
inferior a I'habitual passant nit al refugi
de Penitentes. Des d'alla realitzen excur
sions fins a cotes mes altes com fins a la
Plaza Francia (4.000 m), on es pot veure
la cara sud de I'Aconcagua, una paret
vertical de 3.000 metres, una de les mes
complicades d'escalar. Precisament el
coordinador de I'expedicio del Penedes-
Garraf, Lluis Rafols, va fer aquesta esca-
lada juntament amb Juan Vallejo. El
camp base de I'expedicio es troba situat
a Plaza de Mulas (4.262 m) on es passen
revisions mediques, es realitzen ascen
sions a punts mes alts com Cerro Ca-
tedral i es conviu amb els companys de
la teva expedicio pero tambe d'altres
grups. Els muntanyencs argentonins van
coneixer els membres de I'expedicio
organitzada pel diari esportiu Marca,
amb esportistes famosos de totes les dis
ciplines. D'aquesta manera, van poder
compartir taula amb Gervasi Deferr, que
segons Banchs es "un noi molt esponta-
ni, que desborda vitalitat i que ens va
convidar a embotit iberic". Pero a banda
de les anecdotes de trobar-se amb gent
"famosa", la muntanya no fa diferencies
entre les persones i el mes important es
controlar en tot moment. En aquest sen-

'MA al cim
Aconcagua

//i
Jo nomes m'enrecordo que la gent esta-

va molt cansada i apalancada, es com si
et desinflessis despres de tant d'esforg i
aleshores vaig fer un crit", explica el pre
sident del Grup de Muntanya d'Ar
gentona (GMA), Miquel Banchs, sobre el
moment en que van fer el cim. Una de
les primeres reaccions despres del crit es
que un parell de membres de I'expedi
cio, formada majoritariament per gent
del Penedes i del Garraf molt vinculada
al mon casteller, van fer un pilar de dos.
L'altre membre del GMA que va fer el

cim es I'Antonio Jose Martinez, que ex-
plica que "tot i pujar per la ruta mes facil,

entre cometes, es una gesta important
per a nosaltres". La ruta triada va ser la
Nord oVia Normal, la mes utilitzada per
fer I'ascensio.

El viatge i la climatitzacio. Els entrena-
ments per aconseguir el cim van comen-
gar molts mesos abans d'agafar I'avio

cap a Buenos Aires, quan realment va
comengar I'aventura. Des de la capital
argentina, els 18 membres de I'expedi
cio van agafar un avio fins a Mendoza,
on van descansar en un clima caloros i
van fer tots els tramits burocratics per

poder fer I'ascensio. Entre aquests tra
mits hi ha el de pagar 300 dolars per
poder entrar al Pare Provincial de
I'Aconcagua, als Andes argentins, pero

tambe el de contractar una empresa que

r| <
de I

Antono Jose Martnez i MiqueBancs acmeconcagua

Dos membres del Grup de Muntanya d'Argentona,

Miquel Banchs i Antonio Jose Martinez, van fer el 18

de gener passat el cim de I'Aconcagua, de 6.962

metres. Juntament amb el mataroni Francesc Silva, for-

maven part d'una expedicio formada per muntanyencs

del Penedes i del Garraf, dirigits per Lluis Rafols. No

tots van fer el cim pero la convivencia entre ells ha

estat un dels millors aspectes d'aquesta aventura plena

de sentiments, sensacions i moments critics, nomes

SUperatS amb la forga fisica pero sobretot mental.
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han de sortir al carrer a fumar sempre que I'empresari

els ho permeti), els centres i dependencies de les

administracions publiques i entitats de dret public o

els centres comercials (on esta prohibit fumar excepte

a les zones a I'aire Iliure i tambe als bars i restaurants

situats en aquests centres excepte si compten amb una

area especifica, independentment de la superficie que

tinguin) i aquells altres indrets on es prohibeix fumar

pero es permet I'habilitacio de zones de fumadors,

com per exemple, les sales de festa, de joe, teatres,

cinemes, hotels, bars, restaurants i demes establiments

de restauracio tancats, amb una superficie util destinada

a clients i visitants igual o superior a 100 m2.

,.En aquest darrer suposit, les zones habilitades han

d'acomplir determinats requisits com ara: una senyalit-

zacio adequada a traves de la collocacio de retols

informatius a la porta d'entrada i en un Hoc visible, la

compartimentacio i separacib fisica de la resta de

dependencies i una ventilacib adequada per garantir

reliminacio dels fums. A data d'avui pero es molt facil

que la majoria d'aquests locals encara nq.iinguin

aquesta divisio per la qual cosa es permet una moratdria

de 8 mesos, tot i que cal que s'estableixi una diferen-

ciacib mitjangant paravents. En tot cas, la superficie

de la zona habilitada ha de ser inferior al 10% de la

total destinada a clients o visitants de I'establiment,

llevat que es tracti d'hotels, bars, restaurants, sales de

festa o de joe on es pot destinar fins el 30% de les

zones comunes per a les persones fumadores, sense

que en cap cas el conjunt de zones habilitades no

pugui tenir una superficie superior a 300 m2.

Per ultim, afegir que la Disposicio Addicional Segona

de la nova llei estableix que els establiments d'hostaleria

i restauracio on no existeixi prohibicio legal de fumar

amb una superficie inferior a 100 m2 hauran d'informar

els clients de si es permet o no fumar al seu interior

colocant a la porta i en un Hoc visible un r^tol informatiu

sobre la seva decisio.

En cas d'infrabcib, la llei recull unes sancions les

quals poden anar des d'una multa de 30 € fins a

600.000 €.,

L'1 de gener de 2006 entraen

vigor la Llei 28/2005, de 26 de

• cfesembre, de mesures sani-

taries enfront el tabaquisme i
•'reguladora de la venda, sub-

ministrament, consum i publicitat

dels productes del tabac. El

principal objectiu es que el

menor no consumeixi tabac i

desterrar el tabac a ('ambit privat en benefici d'un

espai sense turn.

La norma estableix importants limitacions a la disponi-

bilitat i accessibilitat envers els productes del tabac.

Des de la seva vigecia, la venda i el subministrament

al detail de productes del tabac nomes es pot realitzar

mitjangant estancs o maquines expenedores ubicades

en establiments autoritzats. El propietari de I'estanc no

pot vendre tabac a un menor de 18 anys; en cas de

dubte, pot sol.licitar el DNI al client. Referent a les

maquines, han d'estar a la vista del propietari per

contrplar qui compra tabac. A mes, les noves maquines

han d'incorporar un mecanisrhe de control mitjangant

fitxes que proporciona el propietari de la maquina o

mitjangant un comandament a distancia que I'activa.

La llei,. a mes d'assenyalar que tots els establiments

autoritzats han d'instal-lar en un Hoc visible cartells que

informin de la prohibicio de venda de tabac als menors

d'edat- i que adverteixin dels perjudicis per a la salut

derrvats de I'us del tabac, introdueix com a novetaf'

que la prohibicio de vendre o Iliurar a persones menors

de divuit anys cap producte del tabac o de qualsevol

altre que I'imiti o indueixi a fumar i, pn concfet, es

prohibeix la venda de dolgos, refrigeris, joguines i

d'altres objectes que tinguin forma de prpductes del

tabac i puguin resultar atractius per als menors. Igual-

ment es prohibeix la venda de tabac a persones menors

de divuit anys. , .:'

Quant a les limitadions sobre el consum, la lleiparteix

de la distincio qritre aquells indrets on s'estableix la

prohibicio total do fumar, com per exemple, els centres

de treball pubtics o privats (on els treballadors fu
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