SERVEIS
Guàrdia Municipal7971313
Guàrdia Civil79713 53
Bombers de Mataró79610 80
Parròquia Sant Julià797 01 59
Taxis7991414
Ambulància Creu Roja
Mataró79814 33
(Laborables i nocturns)

Ambulància Creu Roja
Argentona797 16 56
(diumenges i festius de 8 a 21 h.)
Hidroelèctrica Catalunya

ARGENTONA - BARCELONA
Empresa Casas SA
Fei Fest
1
6.45 9.00 10.30
6.50 9.10 10.35
700 9.15 10 45
705 9.20 1050
7.10 925 1055
7 15 930 11 00
7 20 9 35 11.05
725 9.40 11.10
730 9.45 11 15
735 950 11.20
7 45 10 00 11.30

796 02 00

Fei
2
1030
1035
1045
1050
10 55

Fe.

Fest

Fei

Fest

15.45
15 50
16 00
1605
16 10
1615
16 20
1625
1630
1635
16 45

7 00
7 10
7 15
7 20
7 25
7 30
7 35
7 40
7 46
7 60
8.00

18.05
18 15
18 20
18 25
1830
18 35
18 40
18 45
18 50
1855
19.05

19.15
19 25
19 30
19 35
19 40
19 45
1950
19 55
20 00
20.05
20 15

1 Fem ers exceDt

Argentona (H. Solé)
Argentona
Agel
Cabrera de Mar (cruïlla)
Vilassar de Mar
Premià de Mar
Ocata-el Masnou
Montgat
Badalona
Sant Adrià de Besòs
Barcelona

1

1
8.50
8.45
840
835
8.30
820
8.15
8.10
805
800
750

3
10.10
10 00
9 55
9 50
945
9 40
9 35
930
9 25
920
910

Fei

Fest

11.15
11.05
11.00
1055
1050
1045
10 40
1035
1030
1025
10.15

13 00
12.50
12 45
12 40
17 36
12 30
12 25
12 20
1? 16
12 10
12 00

93/7961423 • 93/2326658
Fei Fei Fest Fei
13 30
1320
13.15
13 10
13 05
13 00
12.55
12.50
12 45
12 40
12 30

1755
17 45
17 40
17 35
17 30
17 25
17 20
17 15
17.10
17 05
16 55

19 05 20 20
1855 20.10
18 50 20 05
1845 20 00
18 40 19 55
1835 1950
18 30 19 45
1825 19 40
1820 1935
18.15 19 30
1805 1920

jtes 2 D el 26 de iu nv al 16 de setembre 3 Diari del 26 de wn val 16 de etembre Festius la resta de lanv

Fuerzas Eléctricas

de Catalunya796 16 45
79017 70
Catalana de Gas

ARGENTONA - BARCELONA

Electricitat796 03 54

per l'autopista A-19

796 05 04

Empresa Casas S.A798 11 00

Tranvias
Mataró-Argentona798 04 40

^ 93/7961423 - 93/2326658

Empresa Casas SA
2
1
830 15 30 I
900 16.00 |

Fest

Argentona (H. Solé)
Barcelona

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 0711
Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic

2
t 16 45 21 00
16.15 2030
e dissabtes, del 26 de

Bernat de Riudemeia ....797 09 56

Col·legi Públic
Francesc Burniol797 16 01
Escorxador797 06 03
Emissora Municipal79715 50
Equip
Psicopedagògic797 04 86
Museu del Càntir797 21 52
Jutjat municipal797 17 03
Aigües d'Argentona797 06 03
A. Castillo López797 07 06
(Practicant)

MATARÓ • GRANOLLERS
Autobusos de Meitaró a Argentona SA
Dia Dia Fei Fei Dia
Fei Dia
1
2
3
800 8 15
605 6.15 700 7 15
6 10 625 7 15 725
8 15 825
8.25
6.15 630 725
6.45
7 05
7.50
8.50
730
6.40
830
6.50
7.45
845
Dia

Fest

10.00 1005
10.10 10.15
10.15 10.20
1035
1045
1030
10.40

Fei Fei Dia Fei Dia
2
2
1230 13 45 14 15 14 15
12.40 1355 14.25 1425
14.30 14 30
1445
1505
12 00
14 45
1530
12 10
1455
15.40

Dia

Fei Fei Dia Fei
Dia
2
2
3
1
1805 18 15 18 30 1905 1930 19 45
18 10 18 30 18.40 19 15 19 40 20 00
19 20
20.10
18 15 18 40
19 35
1955
2035
19 05
20 00
16 30 18 30
20 10
16 40 18 40
Dia

Despatx al públic
Dilluns - dimarts
dimecres - divendres

Fei
2
2030
20.40

Telèfon 797 17 03

1 De 16 de se embre al 30 de uny 2 S urt de la PI Santa í

2i 93/7980440
Fei
Dia
1
3
840 940 9 45
8.25 925 9.35
8 15 9 15 930
800 9.00

9.10
9.00

Fei Dia Fei Fest Dia Fei Dia
4
4
1620
12.55 1345 14.10 4 40
12.45 1335 14 00 4 30
16.10
4 25
16 05
13 30
4 10
15 50
15 30
400
15.10
16.10
11 40
13 10
1500
16 00
13.00
11.30
Dia

Mataró
Mataró (barri Cerdanyola)
Arqentona
Dosrius
Canyamars
Orrius
la Roca del Vallès
Granollers

Dia

de 2/4 dl 1a 2/4 de 2
Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge
Dilluns de 7 a 8 del vespre

Mataró
Mataró (barri Cerdanyola)
Argentona
Dosrius
Canyamars
Orrius
la Roca del Vallès
Granollers

Dia Fei Dia Dia Fei
4
4
810
7 10 8 00
8.00
7 00 750
7.45
7.20
7.10
7.10
8.10
7.00
8.00

Fei Fei Dia
4
1
1755 1855 1940
17 40 1845 19 25
17.30
19.15
Dia

Mataró
Mataró (barri Cerdanyola)
Argentona
Dosrius
Canyamars
Orrius
la Roca del Vallès
Granollers

17 10
17 00

19 00

19 10
19 00

Fei Dia Fei
3
4
4
9 55 20 50 20 55 21 10
9.45 20 40 20 45 20 55
20 35
2045
20 20
20 00
20 30

Dia
Mataró
Mataró (barri Cerdanyola)
Argentona
Dosrius
Canyamars
Orrius
la Roca del Vallès
Granollers
f

21 45
21 35
21.30
21.10
21.00
e I'l deiul oi al 15

bre 4 Arr b

pi Santa Anna
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CAP DE CREUS
Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona

La necessitat

de comunicació

Número 1
Desembre 1991
A mesura que passa el temps cada vegada es fa
més patent la necessitat de la comunicació de
caràcter local. Creiem que ja està degudament

demostrada la gran difussió de les publicacions
locals i comarcals que són les que compten amb
el nombre de lectors més important de Catalunya.
Direcció, redacció, adminis
tració, publicitat i distribució:
C/ Ramon Par, núm. 1
Argentona
Edita:
Ajuntament d'Argentona.
Regidoria de Cultura i Mitjans
de Comunicació
President: Josep Clofent

Amb Cap de Creus comencem una nova
aventura de la premsa local a Argentona.

Pretenem fer una publicació de periodicitat
bimestral en la que les dues tasques primordials
siguin: la d'actuar com a notaris del què passa i la
de ser un vehicle d'opinió dels diferents punts de
vista que hi pugui haver. Aquesta tasca però, no

es pot fer sense la participació dels elements
integradors de la societat argentonina que, en
definitiva, sou vosaltres: els lectors.

Director: Rafael Bigorra
Col·laboradors: Grups Mu
nicipals d'AA, PSC, ERC, IC i
CiU, Jaume Arenas, OriolBassa,
Oriol Calvo, Jordi Pinart,
Concepció Sala, Jordi Suari,
Albert Travessa
Rúbriques: Emili Amargant,
Salvador Calafell, Josep Lladó

Ara per ara hem de pensar que la informació local

és la més difícil de fer pel senzill motiu que no hi
ha cap infrastructura que la faciliti. Els grans
mitjans de comunicació sempre estan dotats de
medis que serveixen el producte informatiu a punt
d'ésser emès o publicat: agències de premsa,
corresponsals o altres. Les publicacions de caràcter
local en canvi requereixen, en primer lloc, que el

protagonista de la notícia estigui disposat a que
aquesta es difongui, i per tant, a fer-la arribar en

Fotografies: Pep Padrós i Al
bert Caiman
Il·lustració: Jordi Ornar

primer lloc al mitjà de comunicació del municipi.
Sovint des d'aquesta revista o des de la ràdio local
podrem trobar-nos amb el problema del poc hàbit
del protagonista de la notícia a tractar amb un
mitjà de comunicació. Estem convençuts que el

Projecte, disseny i maquetació:
Josep Arenas

superarem.

Des d'aquí, el que sí us podem prometre és rigor i
Fotomecànica: Sorrosal, SA
Barcelona
Impressió: La Juliana, S.A.
Argentona
Dipòsit Legal: B^4.775-91

seriositat. Només volem demanar-vos, des
d'aquestes primeres línies, que contribuïm entre
tots a obrir un fluxe de comunicació entre els
argentonins.
Només volem reflectir el que passa a la nostra vila.

Portada: Imatge de Cap de
Creus, 1991.
(Foto: Pep Padrós).

Res més.
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Contestación a la carta "convergente"
INFORMACIÓ
GENERAL
Horari d'obertura al públic
1 de juny al 31 d'octubre:
De dimarts a divendres: de 5 a 8h. tarda
Dissabte: d111 a 2h. matí i de 5 a 8h. tarda
Diumenges i festius: d'l 1 a 2h. matí
1 de novembre al 31 de maig:
Dissabtes: d' 11 a 2h. matí i de 5 a 8h. tarda
Diumenges i festius: d'l 1 a 2h. matí

iQaé pensabais, que las màgicas siglas de "Convergència" serían como otras veces el "àbrete
Sésamo" que os abríiía de par en
par las puertas del Consistorio?
Pues no. El dectorado es cada vez
màs entendido y, en municipios
pequenos, vota a las personas.
"Convergència" fue el paitido
màs votado en las últimas elecciones, como tal partido, sin mirar la
composición de la lista. De la mismaformaqueelqueesderBaiça",

lo es sean cu^es sean sus jugado
res.
Por lo tanto, la lista més votada,
en porcentaje y por personas que la
componen, ha sido, sin duda, la
que rige actualmente d Ayuntamiento.
Hoy grito, con alegria: Adiós,
good bye, arrivederci... Juan Palomo: vete y noregreses! Tampoco
digas: "No llorcs por mi Argento
na."
Luis Poch Escayola
PEP PADRÓS

Grups i col·lectius:
Hores convingudes fora de l'horari establert

SERVEIS
• Visites guiades a col.lecius i grups escolars
• Biblioteca especialitzada
• Sala de Reserva
• Venda de reproduccions i bibliografia especialitzada
Esteve Canal en el Ple de constitució del nou consistori.
Plaça de l'Església, 3 - Tels. 797 21 52 - 797 07 11

Les cartes han de tenir una extensió màxima d'un foli a doble espai. La redacció es veu amb
el dret de fer extractes de les cartes, cas que l'extensió sigui superior.

CRIANÇA,
MATANÇA
I ELABORACIÓ
PRÒPIA
:T· WWi W
Ramaderia Argentona, S. A.
Plaça de Vendre n. 5 Tel. 797 02 59
ARGENTONA
Carrer Roser n. 16 Tel. 797 02 57
Mercat de Cerdanyola Tel. 799 64 55 MATARÓ

PAVIMENTS, REVESTIMENTS
CERÀMICA, SANITARI

Carrer Gran, 117 - Tel. 797 20 68 - 08310 ARGENTONA

CATALANA

OCCIDENT

TOT TIPUS D'ASSEGURANCES
A PERSONES, FAMÍLIES,
COMERÇ, INDÚSTRIA, ETC.

ESTEVE V. CATALÀ
ASSEGURANCES

Tel. 797 09 47 - ARGENTONA

Cap de Creus - desembre 1991
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Cap de Creus: un punt de trobada

Em complau dirigir-me

les obres que faran

seguretat, atenció

a vosaltres amb motiu

possible el pas de dues

social, etcètera. Per

de l'aparició del

grans infrastructures

aconseguir-ho cal que

número 1 d'aquesta

viàries que donaran un

preparem la

publicació que edita
l'Ajuntament d'Argen

bon servei a milions de

infrastructura a partir

ciutadans del Principat i

d'avui mateix i buscar

tona. Cap de Creus vol

de la resta de l'Estat.

ser, en pàgina impresa,

Són l'autovia la Roca-

els ajuts econòmics
que ho puguin fer

allò que dins l'àmbit
social de la nostra vila
significa aquesta paret
que hi ha al Carrer

Argentona i la variant
N-2. És lògic pensar

possible. El futur no

doncs, que

degradació
de la nostra qualitat

Gran quan s'arriba a la

ha d'estar a l'alçada del
repte que tenim i donar

Plaça de Vendre: un
punt de trobada on

l'Administració catalana

ens pot oferir la

de vida.

recursos a l'Ajuntament

"Que el futur sigui o no
una cucanya", diu

s'intercanvien

per crear espais públics
i millorar la qualitat de

Josep Pla, "dependrà,

missatges, idees i

vida dels argentonins.

en definitiva, no de

opinions.

Les aportacions que, en
aquests últims anys, ha

l'obsessió sentimental,

Aquesta publicació és

fet el Govern Català

pel futur, sinó de la

molts convilatans

inútil que tinguem

també una mostra

han estat clarament

material de les il·lusions

insuficients, i així s'ha

cura que posem en
l'actual, el moment

i les ganes de treballar
del nou equip consisto

de dir. Ara la clau per

present, del qual

obrir Can d'Oro a joves

arrancarà el pròxim

rial en totes les àrees

i avis és a mans del

present". El de Llofriu

que són de la seva

govern de Catalunya.

escrivia això tot
parlant de Nadal.

competència. Però, de

Però caldrà continuar

vegades, les il·lusions

treballant perquè els

dels uns topen amb les

recursos econòmics

Aprofito doncs aquesta

incomprensions o
malentesos dels altres,

arribin a Argentona i

avinentesa per
felicitar-vos aquestes

dificultant la realització
de projectes que

creiem necessari.

considerem imprescin
dibles. És, precisament,

Argentona té, ara per

el que està passant amb
el projecte de Can
d'Oro i la seva
conversió en casal
d'avis i de joventut.

endegar allò que

festes i la ja molt
pròxima festa major
de Sant Julià.

ara, un futur immens.
Un futur que, degut a

Bon Nadal 1991.

l'augment previsible de
la població, ens
obligarà a tenir uns
serveis que estiguin a

l'alçada i no hi hagi
Argentona ha d'encarar

mancances d'aigua, de

en els pròxims mesos

places escolars, de

Jordi Suari i Font
Alcalde
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Salvador Calafell

1

L'Ajuntament i la Cambra Agrària no han arribat
encara a un acord sobre el preu

La Sala, una via de
Tot és mentida
En casos com aquest, és obligat donar
la benvinguda al nou nat. De fet no sé si
aquesta és una nova publicació o una

dràstica reconversió del vell Butlletí Mu
nicipal. Si es tracta d'això darrer, és obsolet

La remodelació de la Sala tindria un cost final de
gairebé 312 milions de pessetes, però només serà possible la
seva realització si arriba una subvenció del Govern Central.

El ple del dia 4 d'octubre va decidir aprovar inicialment el
projecte tècnic d'adquisició i adequació de la Sala
d'Argentona. El mes de novembre va començar l'exposició

de la maqueta del projecte al vestíbul de l'Ajuntament

fer-ne cap comparació amb anteriors etapes.
S'assemblen com un ou a una castanya.

El projecte de remodelació

l'edifici quedaran intactes, per a

L'única coincidència que puc assegurar que

de la Sala Argentona, preveu

preservar-ne la memòria

hi trobareu és la de les mentides.

l'emplaçament d'unes galeries

col·lectiva, es crearà un espai

El Butlletí Municipal era una publicació
pròdiga en falsedats. Cap de Creus us en

comercials, a la planta baixa,

buit a la zona del vestíbul, feta

que permetran el manteniment

amb vidre, que permetrà que la

seguirà fornint; no podem ser menys que

econòmic de l'edificació, un

els altres! iO potser us creieu tot el que

ateneu amb una sala de teatre

llum natural arribi a tots els
espais públics del recinte.

diuen -posem per cas- els de la tele?

per a 322 persones i sales poli

Els que escrivim en aquestes pàgines

valents per les diferents entitats

El finançament de l'obra

no podem comprometre'ns a dir la veritat

culturals i d'esbarjo d'Argen

-crec jo. No podríem ni encara que

tona. A més hi ha prevista la

En la sessió plenària del mes

volguéssim. Com a molt us podem garantir

construcció de dos soterranis

d'octubre, el portaveu del grup

que cadascú dirà la seva veritat, que al

per a aparcament.

de l'oposició, Esteve Català, va

capdavall -ho reconeguin o no- és el que

fan els professionals de la informació, els
quals, de la veritat n'acostumen a dir

"informació objectiva", "independència
informativa" i altres galanies per l'estil. És el
mateix.

Aquest declarat escepticisme que
exposo no s'ha de prendre pel cantó pessi
mista; més aviat pretenc emprar l'argument

com a estímul; és a dir: que els diaris no
publiquin res raonablement veritable no
vol pas dir que no n'hàgim de comprar mai
cap. El millor és que -si la butxaca ens arri
ba— els comprem tots, així podrem disposar
de diferents versions de la mateixa notícia.
El que, en base a la veritat, podem

aspirar a trobar en una publicació com la
present és el pluralisme. Convé que siguem
molts a expressar les veritats -o les mentidesparticulars, les que, com a mínim, ens
podem creure els propis autors.
Tot això, és clar, si no manca una

acceptable llibertat d'expressió. I això ja
són figues d'un altre paner.

Tot i que les façanes de

demanar a l'equip de govern
PEP PADRÓS
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solució per a un contenciós històric
projecte, no costés ni cinc a la

dels contenciosos històrics que
d'uns anys ençà ha tingut Ar

població. En resposta, el lr.

gentona. El Consistori que va

Tinent d'Alcalde i Alcalde en

presidir Esteve Canal va encar

funcions, Josep Clofent, que

regar fer una taxació del local.

presidia el ple, va assegurar que

La taxació la va fer l'arquitecte

el cost del projecte de la Sala

municipal i va resultar que

seria nul pels argentonins i que

l'Ajuntament oferia a la Cam

el subvencionaria el Govern
Central. En aquest mateix ple

bra Agrària 11.800.000 pesse
tes a canvi de la propietat del lo

es va acordar demanar, als or

cal. Això succeïa l'octubre de

ganismes competents, una sub

l'any 91 i ara s'està a l'espera

venció de 312 milions de pesse
tes per la totalitat del cost de

que l'entitat que representa Sal

que, cas que es tirés endavant el

l'obra i per sufragar les despe

ses que origini la compra del
local a la Cambra Agrària.
Negociant el preu
Cas de resoldre's aquesta
qüestió, pot quedar tancat un

vador Dangla doni una respos

decidit emprendre l'Ajunta

de la coberta, la construcció

ta.

ment, tot un seguit de reformes.

d'una escala complementària a

Ja l'any 1989, els tècnics muni

les localitats altes amb escala

cipals van fer un informe on re

d'emergència exterior, el refer

clamaven un pla d'emergència

totalment la instal·lació elèctri

L'edifici construït per l'arqui

que, com a primeres mesures,

ca i reparar el desguassos de la

tecte Manuel Brullet, a princi

requeria l'obertura de sortides

cara de llevant i les esquerdes

pis dels anys 40, necessita, a

d'emergència amb portes ade

d'una de les façanes.

més de la remodelació que ha

quades, l'anàlisi de l'estructura

La degradació del local

AL VOSTRE SERVEI
Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament
Dimarts, dimecres i dijous
Alcaldia i Governació
de 12.30 a 14.30
Jordi Suari
Dimarts i dijous de 12.30 a 13.30
Urbanisme i Comerç
Martí Riu
Dijous de 16.00 a 19.00
Hisenda i Patrimoni
Emilio Rodríguez
Ensenyament, Obres i Serveis Públics
Dissabte de 12.00 a 14.00
Montse Brugal
Cultura i Mitjans de comunicació Dilluns de 13.00 a 14.00 i
de 19.00 a 20.00
Josep Clofent
També divendres de 13.00 a 14.00
Dimarts i dijous
Sanitat, Medi Ambient i
de 18.00 a 20.00
Benestar Social
Concepció Sala
Dissabte de 10.00 a 14.00
Esports, Festes i Joventut
Jordi Pinart

Teniu mobles? Matalassos?
Estris domèstics que ja no us serveixen?
En resum, "trastos"?

L'Ajuntament, en un intent de donar-vos
un bon servei, us ho soluciona, truqueu al

797 02 52
qualsevol matí de 8 a 2 i us explicarem
que heu de fer.
L'objectiu és tenir un poble net i ben
cuidat. Entre tots ho aconseguirem.
Hi viurem més a gust.

Horaris dels tècnics municipals
Arquitecte
Jaume Soler
Aparellador
Vicenç Ciscar
Enginyer
Josep Maria Borrell

Dimarts i dijous
de 12.00 a 13.30
Dimecres i divendres
de 11.30 a 13.30
Dimarts i dissabte
de 12.00 a 13.30

Per demanar hora per entrevistar-se amb els regidors 0 tècnics cal trucar al 797 07 11

Servei de
recollida
de mobles
797 02 52.
Gràcies.

Ajuntament
d'Argentona
Regidoria de Serveis
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Les gestions del nou equip de govern amb la Generalitat, han donat sortida al problema
v

La depuradora d'Orrius es començarà a
La Junta de Sanejament de la Generalitat va aprovar a

llocs del terme municipal on la natura és més rica i d'una part

finals de novembre la construcció de la depuradora d'Orrius.

de les aigües que arriben a l'aqüífer de la riera. El Consell

La no existència d'aquesta depuradora havia provocat greus

Comarcal ha informat ja oficialment que la depuradora es

problemes de contaminació a la Vall de Riudemeia, un dels

començarà a construir el mes de gener.

a Òrrius no hi ha notícia de la

Generalitat. El cost de la

de la contaminació que ha

residuals provinents d'Orrius no

presència d'indústries conta

depuradora serà d'uns 7 milions

produït l'aigua residual pro-

estiguessin depurades feia que

minants.

de pessetes i la construcció

vinent d'Òrrius a la Vall de

durarà uns cinc mesos.

Riudemeia.

El fet que les aigües

es contaminessin les aigües

La depuradora permetrà

superficials de la Riera de Pins,

reaprofitar uns 70.000 litres al

afluent de la riera i també

dia que, un cop contractats

Fa anys que van començar les

danyava l'aqüífer de la Riera

passarien a l'aqütfer de la riera,

queixes

que subministra aigua potable

la conservació de l'espai natural

a Argentona i Mataró. L'origen

de la Vall de Riudemeia que

Diferents entitats, tant

nir del període en què Josep
Maria Gallifa va ser alcalde
d'Argentona, de 1983 a 1987.
Aleshores ja hi va haver dife

dels agents contaminants és

aviat s'inclourà dins el Pla

públiques com associatives

rents contactes entre el mateix

bàsicament biològic degut a què

d'Espais d'Interès Natural de la

s'han preocupat, des de fa temps,

Gallifa i el regidor de Serveis,

Les aigües provinents d'Òrrius contaminen la riera.

Ui
GRUP CATALANA 0 C C I D E N 1

Les primeres queixes van ve

Ara cal netejar l'abocador incontrolat d'Òrrius.

•COSALUD UNIVERSAL. La seva
assegurança de salut, sense necessitat

de limitar-se a un quadre mèdic im
posat.

ESTEVE V. CATALÀ

•COSALUD PLUS. La seva assegu
rança d1 indemnització diària per hos
pitalització.

ASSEGURANCES
Tel. 797 09 47 - ARGENTONA
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construir durant el mes de gener
Santi Mora, amb l'alcalde
d'Òrrius per solucionar el
conflicte.
Temps després, el 24 de se
tembre de l'any 1990, l'ales
hores alcalde Esteve Canal, a
instàncies de Natura, va enviar
una carta al president del Consell
Comarcal, Ramon Camp, on
demanava que es fes una queixa
formal a Òrrius per l'abocament

dels residus a la Vall de
Riudemeia.

El mes de juliol, tot just
començar la legislatura, l'Al

calde Jordi Suari, la regidora de
Medi Ambient Concepció Sala
i el regidor de Cultura, Josep
Clofent, es van entrevistar amb

Sanitat, Medi ambient
i Benestar social, en acció

Natura i l'aigua
Hem invertit la majoria
dels nostres esforços en

Com a regidora de Medi

senyalització convenient

aconseguir una depuradora

Ambient, vull fer-vos

d'alguns carrers del casc

partícips de la bona notícia

urbà per tal que puguin

ben feta que tractés les aigües
residuals del municipi

que ha estat saber que per

ser transitables en bicicle

fi s'instal.larà una depura
dora a Òrrius per resoldre

ta.

el problema de la contami

Regidoria de Sanitat per

d'Òrrius, i d'aquesta manera,
Riudemeia fos una vall neta, i

El gran projecte de la

l'aigua de la nostra aixeta
molt més saludable. Vàrem
fer el cartell "Òrrius ens

nació de la Riera de Riude

l'actual legislatura és la

meia. L'alegria per l'obten

construcció del Centre

ció de la depuradora no és

d'Assistència Primària, per

"Volem una depuradora ja".

només de l'Ajuntament

al qual s'està buscant un

Durant els últims tretze

d'Argentona, sinó que cal

mesos hem defensat la

titucions i persones que

terreny que no sigui massa
allunyat del centre de la
Vila. És un projecte am

fer-la extensiva a altres ins

contamina l'aigua per beure",

instal·lació d'una depuradora,
no un col·lector que malmetés

amb els seus esforços pa-

biciós que requerirà temps

l'entorn. Finalment, el 22 de

el Conseller de Medi Ambient,

ral.lels també l'han feta

i esforços, sobretot si, tal

novembre de 1991, ens

Albert Vilalta, per demanaruna

possible.

solució al problema.
També Josep Clofent, va

Igualment puc donar co

com desitgem, ha de ser

arribava la confirmació, la

una obra que cobreixi amb

depuradora es començaria a
construir el gener del 1992.

neixement que s'ha tomat

escreix les necessitats sa

demanar al Consell informació

a constituir el Consell Mu

nitàries d'Argentona. Men

sobre aquest abocament. Uns

nicipal del Medi Ambient,

mesos abans, el cinc de febrer,

del qual ja se n'han celebrat

trestant, s'intenten augmentari millorar els serveis

el Consell Comarcal va demanar

tres reunions amb impor

actuals, tant al centre de la

de Dosrius, de Vilassar de

a la Junta de Sanejament de la
Generalitat la inclusió de la

tant participació de convi-

Vila com al Cros.

Mar, de cases i indústries,

depuradora d'Òrrius dins els

rès que hi ha per la defensa

latans que demostra l'inte

En Benestar Social

Però encara ens queda
molta feina. L'aigua
d'Argentona, de Mataró,

s'aboca encara sense una

s'està treballant en acon

correcta depuració al mar.
Cal arreglar aquest problema.

seus plans d'intervenció. Final

de la natura. No cal dir que

seguir la coordinació dels

ment la Junta ha decidit cons

els qui no hi han pres part

diversos professionals (psi

truir la depuradora.

des del primer moment

còlogues, assistent social,

Oriol Bassa,
president de Natura,
entitat de medi ambient

D'altra banda, l'entitat de

sempre són a temps d'afe-

treballador especialitzat i

medi ambient Natura, va fer

gir-s'hi. El Consell és obert

treballadora familiar) per

gestions davant el Síndic de
Greuges i la Conselleria de Me
di Ambient denunciant els fets i

a tothom que estigui inte

atendre aquells sectors

ressat en el medi ambient.

socials més necessitats. Es

En un altre ordre de

treballa també perquè la

CAVALCADA DE REIS

presentant firmes reclamant

coses he d'informar que

Diputació pugui donar su

5 de gener

accions per acabar amb la

s'està realitzant el cens de

port tècnic i econòmic al

contaminació que baixa

les indústries d'Argentona

Pre-taller, ja que estem con

d'Òrrius.

amb la finalitat de poder

vençuts que la potenciació

Pocs dies després que

portar un control dels seus

d'aquest centre pot servir

s'anunciés la construcció de la

residus i, si cal, estudiar la

per donar sortida profes

depuradora, Natura vafer públic

manera d'evitar que afectin

sional a molts joves.

un comunicat agraint la

negativament el nostre

col·laboració dels ciutadans i

entorn natural.

les entitats públiques que han
contribuït a aconseguir-ho.

També es pensa en la
possibilitat d'estudiar la

Concepció Sala.
Regidora de
Sanitat, Medi ambient i
Benestar social

Sortida: 19h, de cal Negre
Recorregut:
PI. Baltot,
Narcís Monturiol,
PI. Montserrat,
Mn. Cinto Verdaguer,

Puig i Cadafalch,
Carrer Gran i Ajuntament
Patge: dia 29 de desembre,
a 2/4 cf1 a la Plaça Nova
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Emili Amargant

Absència de memòria
La veu d'un bisbe ha clamat en el de

S'urbanitzaran els accessos a
l'Escola Francesc Burniol i a la zona esportiva

L'avinguda dels Països

una política insuficient

sert? Les primeres reaccions de l'Honorable

indiquen que no. Que li ha dolgut el clam
del senyor Bisbe. I no s'ha estat de mani
festar-ho. Hi ha hagut militants, pels cantons
de Figueres, que han segrestat el Full Parro

quial perquè hom no el pogués llegir. (Són
els que després defensen la llibertat d'ex
pressió). N'hi ha que despotriquen del
bisbe. "Que l'església es cuidi d'ella que
prou feina té!". Jo diria que la feina de

El pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) ha
concedit una subvenció de gairebé 23 milions de pessetes per
urbanitzar l'avinguda dels Països Catalans. Aquest import

suposa la meitat del cost del projecte que puja 45.800.000
pessetes. Tot i això l'equip de govern amb l'alcalde al
capdavant no han volgut amagar el descontentament per la
minsa quantitat que rebrà la nostra vila en subvencions en

els pròxims quatre anys dins aquest pla.
PEP PADRÓS

l'església és, precisament, cuidar-se dels
altres: ajudar-los a ben viure i a ben morir.
I ajudar a ben viure, sovint passa per
actituds compromeses.
"Jo he vingut al món a lluitar contra
l'esclavitud", va dir el fill de Déu.

Verbigràcia: qui tingui memòria i
lectures pot recordar com Lleó XIII a través

d'encícliques va crear el que fou batejat
com "socialisme cristià". Després qui tingui
únicament memòria i una certa edat pot
recordar-se de quin paper feren els sants
pares de Roma amb el feixisme.
Qui tingui memòria i no gaire edat, pot
recordar-se del compromís de l'església

L'avinguda dels Països Catalans presenta molts problemes
de fang els dies de pluja.

catalana en el decurs de la dictadura. La
caputxinada, per dir un exemple.

A la vila, qui tingui memòria pot recor
dar Mossèn Rafael Martí. Fou un sant varó
que assumí de totes totes el paper com

promès de l'església en aquells moments
de dictadura, i sota el capell parroquial hi
aixoplugà persones, actes i publicacions
combatives. Després res. L'atonia. L'anar
passant. Tant a Argentona com a Roma.
I quan avui, per fi!, algú ens recorda

que la religió ultra romanços teològics és
portadora d'una filosofia basada en la
decència, l'honestedat, i el llaurar dret, hom
s'esquinça les vestidures.

No trobeu que hi ha una absència de
memòria lamentable?
Jo quan sigui gran, vull ser memorista.
De moment, celebro aquestes actituds del
bisbe que em recorden el meu passat més
immediat i a gent que he respectat i encara
admiro.

L'avinguda dels Països

El PUOSC i Argentona

Catalans està situada a l'entradad'Argentonaitéunaextensió

Però l'avinguda dels Països

d'uns 310 metres que van de la

Catalans no és l'única obra per

porta del Camp de Futbol vell,

la qual l'Ajuntament ha demanat

passant per l'escola Francesc

subvenció al Pla únic d'obres i

Burniol fins la piscina munici

serveis. Tots els regidors del

pal.

consistori van decidir també en
el ple del dia 4 d'octubre de

El projecte contempla bàsi
cament l'asfaltat de l'avinguda,

manar una subvenció per la re

la col·locació de voreres amb

forma i conversió de Can d'Oro

arbres i enllumenat, la ins

en un casal d'avis i casal de

tal·lació d'un aparcament, la
col·locació d'una xarxa de

joventut. El cost del projecte és
de 133 milions de pessetes i la

clavegueram, i una d'aigua po

subvenció demanada va ser de

table i el soterrament de la

la meitat: uns 66,5 milions de

conducció elèctrica d'alta tensió.

Segons el PUOSC, el projecte

pessetes.
El dia 15 de novembre, el

s'ha de realitzar l'any 1993 per

delegat de la Generalitat per les

poder accedir a la subvenció de

comarques de Barcelona, Joan

la meitat del projecte que s'ha

Raventós i el president del

concedit a mitjans del mes de

Consell Comarcal del Mares

novembre.

me, Ramon Camp, van anunciar
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Josep Lladó

Catalans no amaga
de subvencions

Visió futura de l'avinguda dels Països Catalans
en roda de premsa el reparti

se la notícia del que es rebrà en

ment de les subvencions del Pla

subvencions, el mateix alcalde i

únic d'obres i serveis de

el primer tinent d'alcalde, Josep

Catalunya pels pròxims quatre

Clofent es van entrevistar amb

anys. Dels 89 milions que havia

el Director General de l'Admi

demanat l'Ajuntament d'Argen

nistració Local de la Genera

tona només n'han concedit 23,

litat, Joan Sala Morell. Durant

els que corresponen a la meitat

la trobada van exposar les seves

del cost de l'avinguda dels

queixes i van argumentar que

Països Catalans.

Argentona hauria de rebre un

RecordemqueelPUOSCestà
finançat en un 60% aproxi

tracte més just tenint en compte

madament per la Generalitat,

nostra vila durant els pròxims

en un 12 pel Govern central i la

anys pel pas de dues grans

resta per les quatre diputacions.

infrastructures viàries pel ter

el preu que haurà de pagar la

me: l'autovia Argentona-la Roca
Descontentament

i la variant de la Nacional n. A
més van defensar la necessitat

El descontentament de l'equip

que té Argentona de comptar

de govern va ser evident quan

amb un casal de joventut i un

es va saber la notícia. Si en el

casal d'avis.

global del Pla s'ha concedit un
75% de les subvencions de

Nova entrevista

manades, només a la comarca
del Maresme, Argentona
solament ha rebut un 25,6%.

Uns dies després, el 22 de
novembre, Josep Clofent es va

En declaracions de l'alcalde

entrevistar amb el delegat ter

Jordi Suari a aquesta revista es

ritorial a Barcelona de la Gene

queixava del greuge compa

ralitat, Joan Raventós per trac

ratiu i anunciava la intenció de
l'equip de govern d'intentar

tar de l'atenció donada pel
PUOSC a Argentona. Ara

augmentar la totalitat de les

l'Ajuntament té previst recórrer

subvencions que arriben a

la concessió de subvencions

Argentona provinents del

d'aquest Pla únic d'obres i

PUOSC.
El dilluns següent de saber-

serveis.

Pessics
Diuen que els homes som animals de
costums i, almenys pel que a mi respecta, és ben
cert. I quan més gran em faig, això -que no sé si
és defecte o si és virtut- se m'accentua. Cada dia
em costa més de trencar els meus hàbits quotidians,
alterar el meu ritme de vida; qualsevol trastorn en
els horaris, en el fer i desfer de cada dia, em
neguiteja i em fa posar de mal humor. Desplaçarme, encara que només sigui fins a Barcelona em
fa mandra; ajorno tant com puc canviar un moble
de lloc o fer innovacions de qualsevol mena.
I és que em sembla que en el decurs dels anys
anem diluint-nos en tot allò que conforma el
nostre entorn, fins esdevenir-ne part integrant del
mateix. O potser és a la inversa. Potser és que cada
dia assimilem més allò que ens envolta fins a
considerar-ho com cosa nostra, com part substancial
de nosaltres mateixos. No ho sé.
El cert és que m'ha sobtat desagradablement
veure alçar-se els dos murs de ciment a banda i
banda de la carretera, a quatre passes del torrent
de Vera: els dos pilars que han de donar suport al
tram elevat de la perllongació de l'autopista. En
realitat no m'hauria de venir de nou. El projecte
d'aquesta obra, prou important, fa anys i panys
que corre pels despatxos oficials i ha produït
veritables devessalls de tinta i queixes i protestes
i manifestacions... Tots n'estàvem prou assabentats
i hem tingut temps de sobres per a manifestar-noshi a favor o en contra.
Però és ara, que deixa d'ésser projecte per
esdevenir realitat, quan em pessiga el voraviu del
cor; quan veig esquinçar-se el decorat que de tant
vist, de tant còmode, de tant fet a mida, l'havíem
minusvalorat. Com una grisa ganiveta d'asfalt
l'autopista partirà sense miraments el nostre terme,
allunyant-nos encara més del veïnat del Cros, ja
prou distant físicament i espiritualment.
I demà encara (o demà passat, si voleu)
l'autovia de Mataró a Granollers serà la frontera
que ens separarà dels idíl·lics paratges de Traià i
de la Pujada. De què haurà servit la oposició dels
darrers consistoris a la urbanització d'aquests
indrets, si se'ls hi trenca el contacte directe amb la
vila per mor del doble risc de la carretera comarcal
i l'autovia?. Fonts amagades, torrents ombrívols,
masies ancestrals, boscos de pins i alzines, conreus
assolellats... adéu-siau per sempre.
Em diran que paciència, que ja se sap, que val
la pena el sacrifici d'uns quants quan és pel
benefici de tots, que és el preu del progrés, que cal
mirar el futur... Ja ho sé. Però jo, què voleu que us
digui!, aquests pessics que es fan a la pell de la
nostra terra, bruna de sol i verda de pluja i de les
suors dels homes que han sabut conrear-la, és
com si me'ls fessin a la meva pròpia pell.
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ERC

Construirem Argentona?
Abans de tot, la gent que tre

balla entomaERC desitja llarga
vida a la revista que us permet

Des del govern municipal

llegir aquestes línies, perquè sig
nificarà que Argentona gaudirà
d'un medi plural i participatiu
d'expressió, fet que no ocorria

El Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya es
va manifestar des del primer moment a favor del pacte

des de la desaparició de la re
vista "Independència".

que ha portat a Jordi Suari a l'alcaldia d'Argentona i

Han passat sis mesos des que

que, al mateix temps, ha permès un govern municipal

ERC, al formar part del Govern

progressista. La diversitat de l'equip de govern que

Municipal, es feia càrrec de les

n'ha sortit, format per quatre formacions polítiques,

regidories d'Esports, Festes i Jo

pensem que no ha de ser un obstacle, sinó més aviat

ventut. En aquest temps, amb

propiciar que els diversos sectors del poble es puguin

tot el que implica que la majoria

entendre i sigui possible articular una actuació

dels components del grup si

municipal que faci augmentar l'interès i la confiança

guem novells en la feina, hem

dels vilatans en els seus més immediats governants.

treballat de valent per endegar
la nostra màquina.

Eh un pacte a quatre bandes és inevitable que

Així mateix hem constatat,

sorgeixin divergències i crisis de govern com la que
fins al moment s'ha donat. És un risc del qual no n'estan

entre altres coses, que l'Ajun

exclosos ni els governs monocolors. De tota manera

teres, humitats i qui l'ha dis

cal entendre que això no ha d'afectar el normal

senyat interiorment ho ha fet

tament "nou" té esquerdes, go

funcionament de les regidories, tal com ha estat en el

amb la puteria del qui sap que

cas de l'Ajuntament actual.

no hi treballarà a dins. Que la
situació econòmica de les ar

ni passarà mai, per acceptar
l'especulació a zones urbanit
zables; no passa per acceptar
que en el tema de la Font Picant
encarano s'hagi fet res; no passa
per acceptar la pèrdua d'un tèc
nic de joventut, ni del pre-taller,
ni d'esports, ni d'un mestre de
gimnàstica a l'escola; i evi
dentment no passarà per accep
tar un altre cop les vacances for
çades.
La política, almenys lanostra,
no la marquen els comentaris
fets a veu baixa, ni els "un amic
m'ha dit que li han dit...", ni els
papers que ara diuen blanc i
demà negre. La nostra política

la marcarà la trajectòria al da
vant de les regidories, i l'apor

tació per fer del conjunt de
l'Ajuntament un govern pro
gressista, obert i participatiu.
Continuem doncs en el
govern municipal perquè enca
ra hi creiem en tot això, i perquè
estem segurs de saber-ho aturar

ques municipals s'acosten més

quan no ho poguem portar a la

Els membres de l'oposició han de tenir la informació
necessària per tal que puguin desenvolupar la part que

a l'antiga URSS i Iugoslàvia,

pràctica.

els correspon dins la dinàmica municipal. Aquests són

Ajuntament, la Casa de Cultu

aspectes que fins ara no estaven contemplats en la

ra, el manteniment, els asfal

normativa interna de l'Ajuntament i que l'actual govern,

tats preelectorals, els de Madrid

amb la capacitat que té per fer-ho, ha de posar en

que no ens paguen..., tot això

marxa. Entenem que l'oposició és important si el que

ens hipoteca de gran manera el

es vol és un funcionament autènticament democràtic.

tirar endavant els programes de

Però és important que no hi hagi marginacions.

que a altres indrets. El "nou"

l'equip de govern.

Així mateix, el diàleg que s'ha d'establir entre els
vilatans i la institució municipal ha de ser fluit i

quatre bandes és tan difícil com

funcionar en els dos sentits. Els mitjans d'informació

prevèiem abans d'entrar-hi.

També, cal dir que el pacte a

de què disposa el consistori han de ser amplis, oberts

Exemple d'això és que l'Alcalde

i eficaços, no només per a difondre els avenços que es

ens donés una setmana de va

van assolint en les diferents àrees, sinó també per fer-

cances sense haver-les demanat.

se ressò de les crítiques que els diversos sectors de la

La nostra creença és que l'actual

Vila puguin adreçar a la mateixa institució municipal.

pacte és la millor manera de fer
funcionar Argentona i la nostra

En definitiva: la democràcia del municipi, com

intenció, per ara, és continuar-

en tots els altres àmbits, no consisteix a recordar-se

ho. Però no podem, ni volem,

dels administrats només quan es convoquen eleccions.

renunciar a manifestar la nostra
opinió lliurement, ni a desenvo

Iniciativa per Catalunya
(I.C.)

lupar el nostre compromís
electoral.

Canviant d'àmbit, segur que
molts us preguntareu per què a
Argentona no s'està fent la

campanya C-40 (Catalunya 40è.
estat europeu) que a nivell na

cional ERC ha endegat. La cau
sa és que la responsabilitat en el
govern municipal ens ha ocupat
tots els nostres esforços; però el
treball per aconseguir la nostra

INDEPENDÈNCIA NACIO
NAL, també des de l'Ajunta
ment, no s'aturarà.
Per finalitzar dir que tots els
dimarts, a les deu del vespre, a
l'Ajuntament "nou" ens reunim
la gent d'ERC. Preneu-vos això
com una invitació que fem a
tots els que ens vàreu votar, als
simpatitzants i a tots els que
volgueu treballar amb nosaltres.
Us esperem amb els braços

oberts i el bolígraf preparat.

I la nostra opinió i el nostre

Esquerra Republicana

compromís electoral no passa,

de Catalunya (E.R.C.)
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Per un pacte de poble
psc-psoe

Convergència i
Unió, a I^posició

A les nostres mans tenim

Moltes coses podríem dir,

es treballen dins de cada àrea i

el n91 d'aquest mitjà d'infor

cal però no cremar-ho tot de

a la vegada us demanem que

mació que tan necessari és per

cop. Jaens anirem comunicant

La llista de Convergència i

a la vida d'un poble, mitjà

a través dels altres fulls

feu arribaridees i suggeriments
per a fer més dinàmiques

Unió, guanyadora a les passades

d'informació i comunicació

informatius que seguiran a

aquestes regidories.

Municipals, i actualment a

que ja a Argentona al llarg de

aquest; el que sí voldríem re

l'oposició, es va constituir a

la seva vida cultural ha tingut

cordar és que el nostre equip,

durant el poc temps que fa que

l'Ajuntament com a "Grup Mu

vàries vegades i que en aquest

nicipal de Convergència i Unió"

moment torna a ressorgir amb

ja ho hem dit des del primer
dia, treballa amb l'objectiu

el govern d'Argentona en

i per unanimitat dels seus com

la il·lusió que comporta el fet

important per aconseguir un

absència del batlle, i ho ha fet

ponents es va anomenar com al

de poder comunicar-nos.

Pacte de Poble, un pacte amb

sempre amb la mateixa línia

Ja a la campanya electoral,

tots els partits polítics i també

V. Català Amatller i en subs

dèiem que treballaríem en

amb les entitats i altres orga

de treball pel poble. Hem
iniciat també un estudi i un

titució d'aquest, en Raimon Ca

aquesta línia i des de la regi-

nitzacions i això sí, que ja

avant-projecte sobre el futur

talà Casas.

doria de Mitjans de Comu

podem dir que ho estem fent.

de la Sala d'Argentona, bus

seu portaveu el regidor Esteve

També us voldríem recor

El nostre grup municipal
està a l'Ajuntament ha assumit

cant subvencions i recursos

Els sis regidors d'aquest Grup

nicació s'ha fet l'estudi perquè

segons és preceptiu estem

això sigui possible. Voldríem

dar de quines regidories som

adscrits a diferents comissions

remarcar que encara que
nosaltres hàgim estat els

els responsables:

de treball de l'Ajuntament, Es
teve Canal Gual adscrit a la Co

impulsors d'aquesta idea,

responsabilitats de Cultura,

tecat, tot això entre d'altres

missió Especial de Comptes,

desitjaríem que tothom par

Mitjans de Comunicació i

projectes que ja us anirem

Antoni Carbonell Nogueras al

ticipés fent-lo servir com a un

Recerca de recursos.

Patronat Municipal d'Esports;

bon mitjà per expressar il·lu

Joaquim Casabella Castells al
Patronat Radiofònic Municipal;

sions, neguits, suggeriments,

responsabilitatd'Ensenyament

reivindicacions que poden

i Serveis Municipals.

RaimonCatalàCasas al Patronat

ajudar a fer del nostre poble,

Més endavant us anirem

Partit dels Socialistes

Municipal d'Esports i a la Co

un poble culturalment ric i

tenint al corrent de les feines,

de Catalunya (P.S.C.)

missió de seguiment de pactes

participatiu.

competències i objectius que

En Josep Clofent té les

La Montse Brugal té la

econòmics que poden ajudar a
solucionar aquest tema que fa
molt de temps que està hipo

informant i que esperem
puguin ser compartits entre
tots.

del Cros; Esteve V. Català

Amatller a la Comissió Espe
cial de Comptes i Comissió Es
pecial per a la Redacció del

l'Ajuntament.

R.O.M. i Santiago Mora

Vinyes, que no ens han fet co

s'aclareixi el que va passar

neixedors; molt parlar del

anteriorment, fins i tot estem

control a la gestió de l'Equip de

R.O.M. (Reglament d'Organit

tan segurs del que va passar que

Carmany al Patronat Radiofònic

Govern, dintre el que es pugui,

dos mesos més tard, al Ple de

Municipal.

que en realitat és ben poc, ja

zació Municipal), i només hem
tingut una reunió el 18 de se

Si bé la nostra intenció és de
poder donar dia i hora per poder

que en el curt període de temps

tembre, que va ser la de cons

nirem reclamant mentre no la

que es porta en aquest mandat,

titució d'aquesta Comissió amb

tinguin feta. I votarem sí 0 vo

atendre la gent d'Argentona que

hem vist coses ben sorprenents,

els seus membres i la propera

ens vulgui donar idees, comen

com el canvi de destinació de la

havia de ser el 9 d'octubre i ja no

tarem no sempre posant com a
objectiu el bé d'Argentona, no

tar, explicar, queixar-se, etc. de

subvenció destinada a la com

es va fer.

és altra lanostra intenció, ja que

La nostra tasca serà la de

setembre l'hem reclamat i l'a

moment no ho podem fer, ja que

pra de terrenys pel Cementiri

Volem ser una oposició

reiteradament hem demanat a

nou, quan tothom sap de la

constructiva i el nostre vot serà

l'actual Equip de Govern, tal i

necessitat que n'hi ha d'un de

raonat, pensat i sospesat. Entre

com marca la Llei, en el seu Art.

nou; el cessament d'un Regidor,

d'altres punts, vàrem votar

aquest Butlletí a les vostres ca

27 del R.O.F., la possibilitat de

amb el seriós que això és i la

poder disposar d'un despatx per

seva readmissió al cap de set

afirmativament al Ple del 5 de
juliol la proposta per la Sin-

Bon Nadal i una bona entrada
d'any 1992.

rebre visites, encara no ho hem

dies; la manca d'informació per

dicatura de Comptes, per tal de

aconseguit, però heu de saber

l'emissora local pel fet anterior,

fer una Auditoria dels últims

que estem al vostre servei, fins i

es parla d'un Pla Parcial entre

quatre anys, el nostre vot afir

Sant Sebastià i Can Boba de les

matiu va ser perquè és bo que

tot si cal des dels passadissos de

el progrés ibenestar per lanostra
Vila és el que ens fa treballar.

Per les dates que arribarà
ses, cal desitjar-vos a tots, un

Convergència i Unió
(CiU.)
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Les dues entitats que agrupen els
municipis catalans reclamen més
Agrupació Argentona

diners pels ajuntaments
FOTO ARXIU CRÒNICA DE MATARÓ

En sintonia amb l'opinió majoritària dels nostres
votants-simpatitzants, acceptà el repte de presidir
l'Ajuntament i de fer-se càrrec de les importants àrees
de gestió d'Hisenda, Urbanisme i Governació, en unes

condicions que són realments difícils.
Malgrat les circumstàncies, no gens fàcils, el

Pacte de Confiança pel futur d'Argentona funciona de
tal manera que avui es pot anunciar que el Projecte de
Can Boba de les Vinyes-Sant Sebastià, la depuradora
de l'aigua bruta d'Òrrius, l'Avinguda dels Països Catalans
i la cobertura de la part final del Torrent d'en Tossa, són
temes encarrilats i que tiren endavant. La dinàmica

generada fa possible que projectes impensables fa molt
poc temps, comencin a ser una realitat.

També ens agradaria dir-vos que aquest equip de
govern està posant ordre en el conjunt de l'Ajuntament,
racionalitzant la gestió sota unes idees de funcionalitat

i eficàcia que permetin una major rendabilitat als diners
públics, i això bàsicament perquè hemrebutunaherència
molt pesada de despesa fixa ("gastos fixos") que ens
hipoteca els futurs pressupostos d'inversions, un Pla
d'Urbanisme que contínuament s'ha d'adaptar, 0 resoldre
una gran quantitat d'expedients obeïts a particulars,
comerciants 0 petits industrials.
No és només això que diem més amunt el que ens
ocupa, obres, plans, gestions...,ens interessa, per damunt

Jordi Suari, a la mesa presidencial de l'assemblea
de la FMC, a Mataró

La Federació de Municipis
de Catalunya i l'Associació
Catalana de Municipis, a les
que s'ha adherit l'Ajuntament

l'any 92, uns 8.000 milions de
pessetes a les corporacions
locals en concepte de partici
pació en els ingressos de la

d'Argentona, han demanat a

Generalitat.
D'altra banda, l'entitat que

les seves últimes assemblees
que tantel govern central com
el de la Generalitat, augmenti
el percentatge econòmic que
destinen a les hisendes lo

agrupa els municipis gover
nats majoritàriament per
membres de Convergència i

cals.

de Municipis, va fer a final

Els dies 15 i 16 de novem

de tot, millorar el clima de relació entre els convilatans,

bre es va fer al Foment Mataroní, la desena assemblea

generar seguretat, recolzar iniciatives 0 propiciar

de la Federació de Municipis

dinàmiques que puguin augmentar el capital d'idees i

de Catalunya, que reuneix,

il·lusió, de confiança en el nostre futur com a poble, que

bàsicament, consistoris go

tots plegats ens podem permetre.

vernats per membres del PSC,
d'Iniciativa, d'ERC i indepen

L'objectiu del grup ha estat i estarà, mantenir, i, si

és possible, millorar qualitativament aquest clima de
confiança i harmonia al davant d'un futur que és nostre,
de tots.

Agrupació Argentona
(A.A.)

dents. Precisament un dels

membres de la mesa presi
dencial d'aquesta assemblea
de la FMC va ser l'alcalde
d'Argentona, Jordi Suari.

Una de les conclusions de
l'assemblea va ser exigir un

AUTO-ESCOLA • ASSEGURANCES

RAMON REIXACH I MONER

pacte d'Estat que asseguri
l'autonomia i el finançament
dels municipis. El pacte ha
de comprometre tant el go
vern central com el de la Ge
neralitat per tal que els ajun
taments puguin assumir les
competències que els ator
guen la Constitució i l'Estatut
i també assegurin el seu fi
nançament.

Mataró. n. 1 - Telèf. 7970050 - 08310 ARGENTONA

Segons la Federació, la
Generalitat ha de transferir

Unió, l'Associació Catalana
d'octubre una assemblea a
Tarragona. En aquesta reunió

es va criticar obertament el
govern central per la seva po
lítica econòmica pel que fa
als ajuntaments i la disminu
ció constant dels percentat
ges previstos en el Fons de
Cooperació Municipal. L'ACM
també va criticar el govern de
la Generalitat per la demora
que hi ha a l'hora de transferir
les subvencions als munici
pis catalans.

La FMC té 305 ajuntaments
associats, la població dels
quals representa un 85% de
la població de Catalunya. Els
municipis adherits a l'ACM
són 450 però només repre
senten un percentatge equi
valent al 15% de la població
catalana. A nivell de l'Estat

només hi ha una única agru
pació municipalista: la Federación Espahola de Municipios y
Províncias.

Cap de Creus - desembre 1991

15

3IBiR^:^^.- -

El Ministeri de Justícia sefn recorda d'Argentona
PEP PADRÓS

La Llei del Registre Civil
de 8 de juny de 1957 establia

d'inscripció fora de termini.
• Inconvenients, posterior

dacció a l'article 16 de la Llei
del Registre Civil i ha modifi

que qualsevol naixement ha

ment, a l'hora de sol·licitar al

cat les disposicions referents

via d'inscriure's al Registre

gun certificat de naixement, ja

a l'assumpte del que avui par

Civil, municipal 0 consular,

que l'interessat ha d'adreçar-

lem. Estableix el següent:
"Los nacimientos acaecidos

corresponent al lloc on s'ha

en territorio espanol, cuando

gués produït.
Les circumstàncies de la

su inscripción se solicite den-

vida i les prestacions sanitàries

tro del plazo, podran inscri-

actuals fan que la gran majo

"Encara que els

ria dels naixements tinguin

nostres fills neixin

lloc a aquelles poblacions on

en una altra

hi ha centres hospitalaris, és a
dir, avui dia pràcticament cap

població, podran

infant no neix a casa seva.

ésser argentonins

Aquest fet ha comportat

de soca-rel i

nocidos".
"La solicitud se formularà
de común acuerdo, por los representantes legales del naci-

entrar en vigor el dia 10 de

do o, en su caso, por el único

juny d'enguany. Així doncs,

reconeguts com
a tal^

representante legal de éste,

queda demostrat que el Mi

acompanàndose a la petición

nisteri de Justícia s'ha recor

ses, quan la població on té lloc
dels pares.

progenitores legalmente co-

legalment

sempre conseqüències diver

el part no és la de residència

birse en el Registro Civil
Municipal correspondiente al
domicilio del progenitor o

la documentación que regla-

dat d'Argentona (entre

especialment als argentonins,

mentariamente se establezca

d'altres).

perquè a casa nostra, en reali

para justificar el domicilio

Enhorabona, futurs pares,

tat, pocs nens hi neixen, com

común de los padres o del solo

perquè encara que els vostres

progenitor conocido".

fills neixin en una altra pobla

Aquesta qüestió ens afecta

podeu comprendre. La majo

se al Registre Civil de la po

ria veuen la llum, per primera

blació on va esdevenir el fet.

"[...] se considerarà [...] que

vegada, a Mataró 0 a Barce

• Intentar aconseguir inscriu

lona, generalment.

re el naixement en el Registre

el lugar del nacimiento del
inscrito es el municipio en el

Civil de la població de resi

que se haya practicado el

dència dels pares, per tal

asiento".

Les conseqüències poden
ser diverses:

d'evitar aquests trastorns, mit

• Inconvenients pels pares que

jançant subterfugis i certificats
mèdics que falsegen els fets

han d'inscriure el naixement

del seu fill en un Registre Ci
vil diferent al de la població
on resideixen, la qual cosa

ció, podran ésser argentonins
de soca-rel i legalment reco
neguts com a tals.
Jaume Arenas Mauri

Aquesta modificació va

Jutge de Pau

Activitats del Jutjat de pau
durant l'any 1990

reals.
Però això s'ha acabat. Per

comporta, en molts casos, la

fi. La Llei 4/1991 de 10 de

tramitació d'un expedient

gener, ha donat una nova re-

Judicis civils3
Exhorts civils329
Exhorts i cartes-ordres penals673

Assumptes criminals42
Expedients governatius i

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

auxili jurídic de Registre Civil138
Inscripcions:
Naixements32
Matrimonis civils91
Matrimonis canònics47

^
d Gran 30
Tel. 797 02 07

Defuncions31
Expedició de certificacions (3 seccions)461
Legalització de llibres de comerç17

ARGENTONA

L'any 1990 se celebraren a Argentona 91 matrimonis civils i 47 de
canònics. Només hi va haver un naixement més que defuncions.
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La nova Àrea de Cultura: per una cultura de tots i per a tots
No és del tot correcte parlar

Organigrama de l'Àrea de Cultura

així el podrem estimar i protegir

d'una "nova" Àrea de Cultura

d'una forma efectiva.

municipal, doncs no n'hi havia

G) Satisfer les necessitats d'e

Regidor de

cap anteriorment. Fins fa poc

quipaments i infrastructures:

Cultura

temps, l'Ajuntament de la vila

És obvi que un programa ampli

havia canalitzat els seus recur

Consell

d'activitats precisa un marc físic

sos culturals per la via de les

Assessor

on desenvolupar-se i ens hem

subvencions aentitats de la vila,

de dotar de les infrastructures i

Gerent

però no hi havia explicitat un

materials que facin viable la

projecte cultural propi. De fet,

nostra empresa. Amb la nova

atenent-nos a la realitat consta

casa de Cultura i la prevista

tada, podem afirmar que hi havia

compra de laseudel'Aixemador

Patrimoni
Cultural

un regidor de cultura i un pres
supost per activitats culturals.
Així doncs, el regidor
distribuïa l'escàs pressupost de

que disposava (sis milions per
any) a les entitats que li sol·li
citaven ajut: però l'Ajuntament
poques vegades tenia iniciatives

pròpies i desconeixia els criteris
de distribució dels recursos.

Dinamització
Cultural

•Promoció cultural
•Coordinació
d'entitats
Patronat Municipal 1 Activitats pròpies
Àrea de Cultura
de Patrimoni Cultural • Formació
> Gestió Museu del Càntir
1 Arxiu Històric Municipal
1 Protecció i divisió del
Patrimoni.

Serveis
centralitzats
•Gestió econòmica i
administrativa
•Gestió d'equipaments
culturals municipals
•Relacionsinstitucionals
•Biblioteca
•Difusió cultural
•Publicacions

s'ha fet el primer pas, però cal
redefinirels usos d'aquests equi
paments per a donar la màxima
coherència i racionalitat al
conjunt.
H) Crear una estructura ad

ministrativa àgil i dinàmica:
Pretenem que l'Àrea de Cultura

no pateixi dels habituals
defectes de l'administració pú

Des de la presa de possessió
del nou equip de govern muni

blica, com l'excessiva burocra

cipal s'està creant una estructu

tització, deficiències de servei,

ra administrativa pròpia per a

l'Ajuntament ha d'estar al servei

una deficient educació cultural,

cultura, de la mateixa manera

del poble i no a l'inrevés, com

i per tant, s'igualarà el nivell

que ja existeixen els departa

de vegades ha succeït.

existent actualment.

ments d'hisenda 0 serveis tèc

lentitud, etc, sinó que volem

una administració àgil, dinà
mica, al servei del convilatà i
econòmicament racional.

ció de personal, i recursos eco

B)Recolzar les iniciatives de
les entitats i grups culturals:

E)Millorar i diversificar les
fonts de finançament: Tota

nòmics.

No es pretén que l'Ajuntament

programació cultural és cara i

assumeixi el paper d'entitat cul

els recursos municipals són

tural, sinó tot el contrari. L'admi

escassos i limitats, per la qual

nistració municipal ha de poten

cosa cal tenir imaginació i re

ciar i recolzar les iniciatives del

córrer a finançament extern,

poble, vehiculades a través de

com les subvencions de la Ge

les seves associacions.

neralitat i Diputació, actualment

nicacions amb el centre d'Ar

força desaprofitades i també

gentona i d'infrastructures per a

nics, amb la corresponent dota

Objectius i criteris generals
de l'Àrea de Cultura
Els principals eixos directors

del projecte cultural de l'Àrea
de Cultura seran:

I) Superar els desequilibris
territorials: Aquest punt fa
una referència molt clara als
veüis del Cros, que pateixen
d'una manca d'oferta cultural i
d'equipaments. Sens dubte hem
de dotar aquest veïnat de comu

C)Disseny de programacions

mitjançant el patrocini d'empre

culturals estables: Pretenen

ses i entitats privades.

ment, sense discriminar a

que hi hagi una oferta prou àm
plia i continuada perquè tots els

F)Protecció i difusió del

aquells que visquin fora del cen

argentonins puguem sentir-nos-

patrimoni: És fonamental que

tre de la vila, com interclassista,

hi atrets. Cal adquirir uns certs
hàbits de consum cultural esta

des de l'Administració es pro
tegeixi i difongui el nostre pa

malentesos absurds entre admi

fent una cultura que estigui a
l'abast de tots, independentment
del seu nivell de formació. És a

bles, no amb daltabaixos cons

trimoni cultural i natural, doncs

cosa es planificarà cadaexercici

tants.

ells són la nostra història i iden

amb convenis anuals. Cal també

A) Una política cultural inte gr ad ora: Tant territorial

J) Planificació i coordinació

titat com a comunitat, i és l'ad

dir, no es pretén fer una cultura

la seva pròpia iniciativa.

de programes anuals: Volem

defugir de la improvisació i de
nistració i entitats, per la qual

coordinar les activitats per tal

ministració pública qui té mit

de no donar lloc a la coincidèn

que respongui a les demandes

D)Programa permanent de
formació: Mitjançant el qual

jans per a fer-ho. Hem de co

cia ni a la competència absurda.

reals dels argentonins, doncs en

es donarà l'oportunitat de for

nèixer i apreciar el valor del

tenem que en tot moment

mar tots aquells que hem rebut

nostre patrimoni, perquè només

per minories ni el.litista, sinó

(Segueix a la pàgina 18)

Cap de Creus - desembre 1991

17

Nous impostos i taxes

El nou impost cTactivitats econòmiques (IAE) no ha causat protestes
vembre el consistori va aprovar

sistori de no aplicar els tipus
màxims que li permet la llei a

ments. A Argentona s'ha fixat

fixar dos dels quatre barems

l'aplicació del nou impost d'ac

sobre els que basa. A Argentona

l'hora de fixar aquest impost.

d'1,2. També hi ha l'índex de

tivitats econòmiques (IAE) i

l'IAE no ha despertat les protes

de maniobra als ajuntaments per

En el ple del dia 8 de no

en un coeficient multiplicador

L'IAE es basa en quatre

situació que, pertot el municipi

d'altres impostos i taxes que

tes dels sectors implicats,

apartats diferents: la base

és d'l, mentre que la llei permet

afecten els vehicles de motor i

principalment comerciants, tal

la recollida de les escombraries,

imposable que es quantifica per
l'import de la llicència fiscal; la

un marge del 0,5 a 2. L'últim

com ha passat a algunes lo
calitats catalanes.

superfície d'un comerç; la po

és el recàrrec d'un 40% sobre la

entre d'altres. El grup de
l'oposició es va abstenir en la
votació.

El president de la Unió de

tència contractada; i el nombre

base imposable que fixa la

Botiguers, Josep Castané, va

de treballadors. Finalment hi ha

Diputació de Barcelona.

assenyalar que, tot i que a ningú

el recàrrec municipal que per

miques, creat pel Ministeri

no li agrada de pagar impostos,

met un marge d'un a dos punts i

d'Hisenda, dóna un cert marge

reconeixia la voluntat del con

que han d'aplicar els ajunta

L'impost d'activitats econò

element del controvertit impost

Aplicació de l'IAE a Argentona

Tarifa
bàsica +

INDEX
DE SITUACIÓ

RECÀRREC
PROVINCIAL

A

A

A

Multiplica la base
imposable per 1,2

Multiplica per 1 tot

És el 40%

el resultat anterior.

de la base imposable.

RECÀRREC
MUNICIPAL

BASE
IMPOSABLE
Superfície
dels locals

X

Impost sobre vehicles mecànica • Any 1992

Camions
De menys de 1.000 quilograms
de càrrega úúl8.040

1.000- 2.999 quilograms
de càrrega útil
2.999 - 9.999 quilograms
de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms
de càrrega útil
Tractors
De menys de 16 cavalls
16 - 25 cavalls
De més de 25 cavalls
Remolcs i semiremolcs
De menys de 1.000 quilograms
de càrrega útil

Taxa de recollida d'escombraries

Any 1992

Potencial classe de vehicles
TurismesPessetes
De menys de 8 cavalls2.400
8 -12 cavalls6.480
De més de 12 fins a 16 cavalls13.680
De més de 16 cavalls17.040
Autobusos
De menys de 21 places15.840
21 - 50 places22.560
De més de 50 places28.200

Habitatges
Per cada habitatge particular
Entitats associatives sense ànim
de lucre
Despatxos professionals

8.500
10.000
11.000

Oficines, bancs, comerços (menys els de
queviures) i indústries (menys les de
queviures) i tèxtils, fins
40 mts
De 40 m2 a 60 m2
De 60 m2 a 150 m2
De 150 m2 a 400 m2
De més de 400 m2

12.300
15.000
18.000
22.000
26.000

15.840
22.560
28.200
3.360
5.280
15.840

1.000-2.999 quilograms
de càrrega útil3.230
De més de 2.999 quilograms
de càrrega útil3.840
D'altres vehicles
Ciclomotors840
Motocicletes fins a 125 ce840
De 125 ce. a 250 ce1.440
De 250 ce. a 500 ce2.380
De 500 ce. a 1.000 ce3.760
De més de 1.000 ce11.520

3.360

Allotjaments i restauració
Hotels, pensions i sales de joc
Fins a 150 m2
27.000
De més de 150 m2
36.000
Establiments comercials i industrials
Acadèmies, col·legis, guarderies, llars d'infants
Fins a 250 m2 edificats
(no inclòs el pati)
12.000
De250m2a500m2
(no inclòs el pati)
18.000
Indústries tèxtils fins:
40 mts
15.000
De 40 m2 a 60 m2
19.900
De 60 m2150 m2
21.500

De 150 m2 a 400 m225.000
De 400 m229.000
Indústries i comerços de queviures,
supermercats, etc.
40 mts15.000
De 40 m2 a 60 m219.900
De 60 m2 a 150 m223.000
De 150 m2 400 m227.000
De 400 m231.000
Recollida d'escombraries a locals,
petites indústries tèxtils i tallers artesans,
fins a 20m29.000
Magatzems8.500
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L'Ajuntament exerceix
l'acusació particular contra el
suposat violador,

José Manuel Dacosta
L'Ajuntament d'Argentona ha decidit per unanimitat exercir
l'acusació particular contra el suposat violador de la menor
M.P.F. d'onze anys, veïna de la nostra vila. Els fets van passar

Labòria s'interessà pels serveis culturals
d'Argentona
El Diputat President de
l'Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona, Jordi
Labòria, va venir a Argentona

el dia 28 de juny. Durant la
seva estada es va reunir amb

l'Alcalde Jordi Suari i amb el
1 r. Tinent d'Alcalde i Regidor

passar per metge de l'escola.
Ara, el suposat violador, d'origen portuguès, és tancat a

amb les autoritats argentonines i va destacar la po

tencialitat d'Argentona en

Maresme).
L'Ajuntament ha deixat el cas en mans de l'advocada,
veïna d'Argentona Núria Beltran, que també exercirà l'acusació

matèria de cultura.

particular en nom de les famílies de les dues nenes agredides.

entitats i fer el suport necessari

drà competències en el patri
moni de la vila: Arxiu històric,
protecció i difusió del patrimoni
cultural i gestió del Museu del
Càntir, seguint el criteri més ac
tual de gestió integral del patri

pel seu bon desenvolupament i

moni i possiblement es transfor

fi, però en aquells àmbits on la
iniciativa social no hi arribi, serà
l'Ajuntament qui prendrà la ini

mi l'actual Patronat del Museu

ciativa, com l'Arxiu Municipal,

biblioteca, publicacions, patri

-Organització Cultural, que
vetllarà per la promoció d'acti

moni 0 normalització lin

vitats a la vila i coordinar les

güística.

activitats de les entitats.

L'Àrea de Cultura procurarà
realitzar les iniciatives de les

L'estructura orgànica de

s'ocuparan de la gestió econò
paments culturals municipals,

decisions de caràcter polític i

biblioteca, la difusió cultural i

estratègic. El regidor està acon

les publicacions.

les relacions constitucionals,

L'Àrea de Cultura tindrà les

de pròpia designació i de ca

seves oficines a la segona plan

ràcter no vinculant.

ta de la Casa de Cultura, jun

vila, amb la col·laboració de les

tament amb les de Mitjans de
Comunicació Municipals i els
estudis de Ràdio Argentona.
Creiem que a primers del proper
any 1992 la nova Àrea de Cul

entitats.

tura ja serà operativa.

mes culturals acordats i coordi
nar tota la tasca cultural de la

L'Àrea de Cultura tindrà tres
grans àmbits d'actuació:
- Patrimoni Cultural, que tin

cent anys

-Serveis Centralitzats: Que
mica i administrativa, dels equi

carregat d'executar els progra

Traspàs de Teresina Pinart
poc després de complir

Patrimoni Cultural.

regidor de Cultura assumeix la
màxima responsabilitat de
l'Àrea i és qui pren les màximes

El Gerent de l'Àrea és l'en

la Model en situació de presó preventiva després que la
Guàrdia Civil el va detenir el dia 14 de setembre a Calella (El

en un Patronat Municipal de

l'Àrea de Cultura és simple: el

sellat per un Consell Assessor

Dacosta va violar la nena, a la zona del Polisportiu, i va abusar
sexualment d'una altra menor R.R.P., de 10 anys, tot fent-se

de Cultura, Josep Clofent.
Labòria es va mostrar sorprès
que, en 8 anys que ocupa el
càrrec mai s'havia entrevistat

(Ve de la pàgina 16)

Organització i funcions de
l'Àrea de Cultura

el dia 6 de setembre quan, suposadament, José Manuel

Oriol Calvo
Gerent de l'Àrea de Cultura

Deu dies després d'haver
celebrat el seu centenari, el
20 de juliol, va morir Teresina
Pinart i Famadas, la primera
persona de la nostra vila que
ha arribat a aquesta edat.
Pocs dies abans de la seva

mort diverses entitats li van
oferir un homenatge al Casal
dels Avis de la Vila. A l'acte hi
va assistir l'Alcalde Jordi
Suari, a qui veiem a la foto
amb Teresina Pinart.

AVIS
Els dies 24 i 31 de desembe,
la recollida d'escombraries es farà
ales 15 h.
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Majoria simple

Primer pas per la construcció d'un institut
d'ensenyament secundari
PEP PADRÓS
La regidora d'Ensenya

ment, Montse Brugal i el
regidor de Cultura, Josep
Clofent, es van reunir a finals
del mes d'octubre amb dos

representants del Ministeri
d'Obres Públiques i Urba
nisme per negociar la com
pra d'un terreny on instal.lar-

hi un institut. El terreny en
qüestió és al costat mateix de
les vivendes del MOPT, a l'en
trada de la vila, i té apro

L'Ajuntament està intentant

rial que dirigeix Josep Borrell,
cedeixi gratuïtament el te
rreny; però de moment no hi
ha encara cap resposta ofi
cial del MOPT.
Si finalment es pogués
construir a Argentona un

que el departament ministe-

institut d'ensenyament se-

ximadament 9.400 metres

quadrats. Prèviament l'Alcal
de i Josep Clofent es van re
unir a Barcelona amb el
Delegat del MOPU a
Catalunya.

Aniversari de la Penya
Espanyolista

cundari, s'evitaria que els

estudiants de 12 a 18 anys no
s'haguessin de desplaçar a
altres centres de Mataró.
Recordem que, segons la

LOGSE, l'ensenyament se
cundari inclou els alumnes
d'entre 12 i 18 anys.

Amb cinc vots a favor del
grup municipal de Conver
gència i Unió i un vot
d'Esquerra Republicana de
Catalunya, el ple municipal va
aprovar el dia 4 d'octubre una
moció favorable a la in
dependència de Catalunya. La
moció, presentada pel
portaveu de CiU, Esteve
Català, diu textualment:
"El ple de la Corporació de
l'Ajuntament d'Argentona es
congratula de la indepen
dència i llibertat assolida pels
pobles que integraven la Unió
de Repúbliques Socialistes
Soviètiques, i dins d'un procés
pacífic d'autodeterminació,
reconeix el dret que pugui tenir
Catalunya a la inde
pendència".

l'aluminosi,

d'aquesta moció els dos
representants del PSC, Josep
Clofent i Montse Brugal, i la
regidora d'Iniciativa per
Catalunya, Concepció Sala.
Es van abstenir dos dels tres
representants d'Agrupació
Argentona, Emilio Rodríguez
i Martí Riu. L'alcalde Jordi
Suarí no va assistir ai ple a

Un gran nombre d'habi
tatges construïts durant els
anys 60 a la comarca del
Maresme podrien ser de
fectuosos per l'ús d'un

Així mateix gaudiren de
l'acte els representants de

a favor de la
independència

Després de

la piritosi

Domingo Lladó en
el moment de rebre
la placa de mans
de Juli Pardo.

19

Van votar en contra

compost de la pirita que
es va extreure de la pe
drera de Montpalau de
Pineda de Mar. Aquest
compost de pirita degra
da les estructures dels edificis molt ràpidament

causa d'una lesió a la cama

partidaris de mocions que
propugnen la independència

esquerra i Santi Mora, de CiU,
no era present a la Sala a
l'hora de la votació.

Amb l'Ajuntament d'Ar
gentona, uns 60 municipis

El passat 19 d'octubre va
tenir lloc al restaurant de "Els
Quatre Rellotges", el sopar
del II Aniversari de lafundació
de la Penya Espanyolista

nombroses penyes, a les

quals se'ls va lliurar les cor
responents plaques comme

perquè, amb el temps, re
acciona convertint-se en

d'Argentona.

moratives.

de Catalunya.
ciment i l'acaba trencant. ___^^____^

Als actes d'aquesta festa
van ser-hi presents, Juli Pardo,

President del R.C.E. Espa
nyol, com també Ferran Mar
torell, ex-president accidental,

Joan Segura Palomares, Cap
de Relacions Públiques i
també l'ex-jugador Mauri.

També ens va acompanyar
Josep Clofent, Primer Tinent
d'Alcalde de l'Ajuntament
d'Argentona.

Per acabar la festa, Juli
Pardo va lliurar una placa a
Domingo Uadó, per tots els
fets i treballs que està portant
a terme a la Penya d'Argen
tona, moment que recull la

imatge en presència del pre
sident de la Penya, Joan Collet.

Albert Travessa.

catalans s'han mostrat

àcid sulfúric que infla el

De moment l'Ajuntament
d'Argentona està estudiant demanar a la Generalitat
que faci una enquesta entre alguns edificis de la vila per
si hi ha indicis de piritosi.
Recordem que fa uns mesos ja es va fer una altra
enquesta per saber si hi havia edificis d'Argentona amb
aluminosi i el resultat va ser negatiu.
Un bon exemple del mal que pot fer la piritosi són els
danys que s'han produït a l'edifici número 31 del carrer
de Mèxic de Mataró i que es va descobrir el mes
d'octubre passat.
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El futur del nostre comerç
PEP PADRÓS
deixar espantar per la

La Direcció General de
Comerç de la Generalitat s'ha
compromès a fer un estudi
sobre les possibilitats del
comerç argentoní i a subven
cionar les obres d'infrastruc
tura necessàries per la crea
ció d'una gran zona comer

cial amb una illa de vianants
al centre de la Vila.

Aquest és el resultat de la
visita que va fer a Argentona
el Director General de Comerç
de la Generalitat, Enric Gras,
el dia 25 d'octubre.
Gras, que es va reunir amb

el regidor d'Urbanisme, Martí
Riu, amb el de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Josep Clo-

fent, i amb el regidor de CiU,
Raimon Català, va visitar la
zona per on es podria fer
aquesta àrea comercial i que
va de la Plaça Nova a la Plaça

La Plaça de Vendre en una jornada festiva.

de l'Església, passant per la
Plaça de Vendre.
La Plaça de Vendre és
precisament el punt central
de la possible remodelació
de la zona. La construcció
d'un mercat cobert en el que
s'hi suprimirien les barreres

arquitectòniques i amb una
infrastructura suficient per

encabir-hi una trentena de
parades.

a l'equip de govern però va
demanar un compàs d'espera
per veure si, finalment, el

comerç argentoní no s'ha de

projecte es consolida.

La nova Llei del Comerç ben
rebuda als comerços locals

l'han rebuda molt favora

blement els botiguers d'Ar
PEP PADRÓS

general. Tot i amb això, Rai
mon Català, va donar suport

En acabar la reunió, Enric
Gras va destacar que el

La Llei de comerç,
aprovada el 18 de novembre
pel Parlament de Catalunya,

Continuen els conflictes a
l'ensenyament públic no
universitari

proximitat de les grans su
perfícies comercials i va
refermar que el futur del
comerç a la nostra vila passa
per la consolidació d'un sec
tor de qualitat.
Mentrestant els tres re
presentants del consistori^
Martí Riu, Josep Clofent i
Raimon Català, van expres
sar la seva bona impressió
per la reunió amb el director

gentona, segons va manifes
tar l'endemà de la seva

festius. Tot i això, la llei deixa
un camp obert molt ampli per
les excepcions a moltes zones
de Catalunya.

Precisament, Josep Clo
fent, primer tinent d'alcalde i
diputat al Parlament de Cata

aprovació el president de la
Unió de Botiguers, Josep
Castahé. Castané opina que
la nova llei és una garantia
pels petits comerços davant
les grans superfícies.
Recordem que la Uei de
comerç interior limita a 60

lunya, va ser el ponent, pel

hores setmanals l'obertura

tancament i d'obertura d'al

dels establiments comercials
i declara inhàbils per l'activitat
comercial els diumenges i dies

fins ara".

Partit dels Socialistes (PSC),
en la discussió del projecte de
llei i de les seves esmenes.

Clofent considera que "aquest
camp tan ampli de les ex
cepcions farà que la llei sigui
inoperant i que els horaris de
guns comerços quedin com

Escola Bernat de Riudemeia

Els 850 escolars que hi ha

i de les condicions per

matriculats a les tres escoles

aconseguir un ensenyament

públiques d'Argentona, Ber
nat de Riudemeia, Francesc
Burniol i El Cros, no van anar
a classe els dies 29 d'octu

de qualitat.
Recordem que ara fa dos
anys, els sindicats del sector
van protagonitzar mobilit

bre i 20 de novembre per la

zacions pels mateixos motius.

FONTCUBERTA

vaga que van convocar els

Segons asseguren els mes

professors de les escoles
públiques de tot Catalunya.
Bàsicament els motius de la
vaga són les millores salarials

tres, la Generalitat ha incom-

ESTABLERTA DESDE 1892
Tel. 797 03 07

plert els acords a què s'havia
arribat a l'inici del conflicte.

QUEVIURES
CANSALADERIA
EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIES
Casa

08310 ARGENTONA
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L'Ajuntament aconsegueix la construcció d'uns nous vestuaris

per al camp de futbol del Cros
PEP PADRÓS

El passat mes d'octubre
van començar al terme muni

gal i el Regidor d'Esports,
Jordi Pinart van desplaçar-se
a Barcelona per entrevistarse amb representants d'Autopistas Concesionaria Es-

cipal les obres de construcció
de la variant de la Carretera
Nacional 2. Precisament el
pas de la variant per la zona

panola, ACESA, i tractar

del Cros ha provocat que

d'aquest afer.

s'hagin de construir unes
noves casetes pels vestuaris

compromès a construir uns

del Camp de Futbol i facilitar

nous vestidors per un import
total de dos milions i mig de

De moment ACESA s'ha

un accés des de les escoles.
Pertractar d'aquesta qües

pessetes. Ara falta que

l'Ajuntament i la concessio
nària de la variant arribin a un
acord sobre la nova ubicació

tió, a mitjans del mes de no
vembre el Regidor d'Urba
nisme, Martí Riu, la Regidora
d'Ensenyament, Montse Bru-

Les obres de la variant a l'alçada del Torrent de Vera.

de les casetes.

Prou cues per renovar el
La roba vella no va a parar al
carnet d'identitat
tercer món
PEP PADRÓS
A partir del mes de novem

757 59 58 0 757 63 55 per

bre passat, els argentonins

demanar hora i poder fer la

que es renovin el DNI obtin
dran el nou format que ha
començat a distribuir el Mi

renovació sense les hores
d'espera prèvies. Els dos te

missaria de policia nacional

tament que dirigeix José Luís
Corcuera també ha volgut

a Mataró, a l'Avinguda de la

evitar l'acumulació a les co

El nou DNI que ara es posa
en circulació té un format
semblant al d'una tarja de
crèdit i ofereix més garanties
de seguretat per evitar la seva
manipulació i les possibles
falsificacions.

missaries de persones que
es vulguin renovar el docu
Contenidors de roba situats a la Plaça Nova

Des de fa uns anys, al
davant 0 al costat de la Sala
d'Argentona hi ha dos
contenidors per llençar-hi
roba vella, destinada al tercer
món. Segons informacions de

l'Ajuntament d'Argentona,

Montse Brugal, ha manifestat
que els dos contenidors que
hi ha a la Plaça Nova, tenen la
llicència pertinent però que
aviat se'ls acabarà el permís i

mitjans de comunicació
belgues i holandesos que ha

els retiraran. L'Ajuntament vol

recollit aquesta revista, l'asso

perquè, segons Montse

ciació propietària d'aquests

Brugal, la gestió de la roba
vella no està gens clara i
sembla que no es compleix
amb el destí que en principi

contenidors, "Humana inter

nacional" té com únic objectiu
el lucre empresarial. Davant
d'aquesta acusació "Huma

na internacional" ha dit que
els beneficis que treu de la
venda de roba els dedica a
finançar projectes d'ajuda al
desenvolupament del tercer
món.

La regidora de Serveis de

prescindir d'aquest servei

s'anuncia.
"Humana internacional' té

contenidors de roba usada a
d'altres ajuntaments de
Catalunya a més d'Argentona,
com ara a Premià de Mar,
Granollers, Palamós, Tortosa
0 Sant Joan Despí.

lèfons corresponen a la co

nisteri de l'Interior. El depar

ment i per això ha creat un
nou mecanisme. Quan s'hagi

omplert el document de reno
vació caldrà trucar als telèfons

Gatassa.

Evitar i eliminar les barreres
arquitectòniques
En un termini de quinze anys, Argentona i la resta dels
municipis catalans, hauran d'evitar i suprimir totes les barreres
arquitectòniques que impedeixen 0 dificulten l'accés als espais
públics: urbans, de transport 0 d'habitatge. Així ho van acordar
tots els grups del Parlament de Catalunya i aprovar en sessió
plenària.

Aquesta decisió es desprèn de l'aprovació de la llei
d'accessibilitat i supressió de barreres que afavoreix el conjunt
de la població i especialment les persones amb mobilitat
reduïda i els minusvàlids físics.
Segons aquesta llei no es podrà construir ni modificar cap
edifici públic si no es respecten mesures aprovades.
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Festa Major de Sant Julià 1992
DIJOUS 9 DE GENER:
21h. Al Centre Parroquial.
Presentació pública de
l'audiovisual de l'expedició
argentonina als Andes Pe
ruans, objectiu Chopicalqui.
Organitza el Grup de Mun
tanya d'Argentona.

DIVENDRES 10:
20 h. A l'Ajuntament.
Col.loqui-xerrada de pre
sentació del nou col·lectiu
d'objectors de consciència
d'Argentona.
22h. Al balcó de
l'Ajuntament.
Pregó de Festa Major.
Després del Pregó. Cercavi
la Tribal amb La Tribu de
Santi Arisa, acompanyats de
músics indígenes.
22 h. A la Sala d'Argentona.
Ball amb La Tribu.

DISSABTE 11:
8 h. Sortida de l'Ajuntament.
Matinades i repicada de
campanes.
9h. Ala PI. de l'Església.
I Trobada Popular de Bici
cletes de Muntanya per fer
un recorregut pels voltants
del poble.

11 h.A l'Església Parroquial.
Missa en honor de Sant
Julià.
\2h. Ala PI. de l'Església.
II Escalada al Campanar.
A càrrec de membres del
Grup de Muntanya d'Argen
tona.
17 h.A la Sala d'Argentona.
Concert de tarda per
l'Orquestra Miramar.
A la mateixa hora.
Al Centre Parroquial.
El gran viatge dels blaus.
Film de dibuixos animats
danès, on es narren les pe
ripècies d'un poble que per
no conservar la natura es
tornà de color blau. Però vet
aquí que... Preu: 100 ptes.
Organitza: Grup Rialles
d'Argentona.
19 h. Al Centre Parroquial.
Aquell perfum de vi... per
la companyia de teatre La
llotja. Espectacle poètic so
bre textos de J. M- de Sagarra.
22 h. A la Sala d'Argentona.
Gran Ball de Festa Major
amb l'Orquestra Miramar.

DIUMENGE 12:
10h. Sortida de l'Ajuntament
fins a la Plaça Nova.
Cercavila dels gegants i

nans d'Argentona i del Veï
nat del Molí.
11h.A la PI. Nova.
Ballada de Sardanes amb
la cobla Ciutat de Terrassa.
12h. A la Sala d'Argentona.
Roseland Musical pre
senta. Flit-Flit un gran musi
cal on podreu veure com
viuen i se la campen els petits
habitants de les cases: els
mosquits, les formigues, els
escarabats... Tot en clau de
comèdia musical, amb mú
sica i balls a dojo!
13h. A la Plaça Nova.
Actuació dels Castellers
de Barcelona.
18 h. A la Sala d'Argentona.
Marina: Sarsuela a càrrec
de la Companyia de Josep
M5 Damunt, del Teatre Goya.
Entrada: 300 ptes.
A la mateixa hora.
Al Centre Parroquial.
El complot dels anells de
Francesc Bellmunt.
Entrada: 200 ptes.
20 h. A la PI. de l'Església.
Cloenda de la Festa amb
un Sopar Popular amenitzat
per músics joves d'Argen
tona.
Preu: 200 ptes.
(Gratuït amb l'entrada del
cinema o la sarsuela).

Enquesta
sobre la
Festa Major
d'estiu
Després de l'èxit d'as
sistència i de participació
de l'última Festa Major de
Sant Domènec, la Regi
doria de Festes s'ha decidit
a fer una enquesta sobre

el tipus de festa ideal que
volen els ciutadans.

Aquesta enquesta té 14
preguntes, s'ha fet arribar

a unes 3.000 persones i
s'han posat 490 bústies a
diferents llocs públics
d'Argentona perquè, un
cop contestades, s'enviïn
a l'Ajuntament.

El cost d'aquesta en
questa és d'unes 30.000
pessetes i els resultats es
coneixeran a final del mes
de gener. El resultat es farà
públic pels mitjans de
comunicació públics, Cap
de Creus i per Ràdio
Argentona.

I Assemblea de Joves d'Argentona

Tirar milles
En aquests sis mesos, amb la feina feta, hem intentat que les

cara i ulls... Mentrestant continuem recolzant la feina de l'Escola

nostres regidories iniciessin el seu camí amb l'esperit del nostre

Esportiva, hem creat i potenciat una Assemblea de Clubs i Entitats

programa i hem procurat que el Pacte de Govern es mantingui fidel
als principis pels que va néixer.

Esportives, i estudiem millorar el funcionament del Patronat

Des de la Regidoria de Festes, per començar, vàrem donar-

Quant a la regidoria de Joventut és decebedor veure que, en
instal·lacions i treball, ens hem quedat en el furgó de cua dels

d'Esports.

li una empenta a la nostra Festa Major. Crec que aquesta
necessitava sortir d'una dinàmica que l'havia convertit en anodina

municipis catalans si no en la primera estació, i tot gràcies a la

i repetitiva. Aquesta sobredosi de marxa la pensem repetir a la

nul.la tasca de l'anterior Consistori. A pesar d'aquest decebedor

Festa Major d'hivern (en aquesta mateixa pàgina hi teniu un avanç

panorama és voluntat nostra començar a endegar projectes i

de programa), amb això podeu anar-vos preparant per la resta de

realitats. Per això començarem l'any amb la I Assemblea de Joves

l'any en què intentarem oferir a tothom la canya que us demana

d'Argentona que es farà el dia 11 de gener, a les set de la tarda, a

el cos. Aquest desig és el que ens ha mogut a realitzat l'enquesta

la Sala d'Argentona. No hi falteu, ja que vosaltres decidireu els

que molts ja heu vist i, espero, contestat.
A Esports ens espera una dura tasca. Estem treballant en un

camins que haurem d'agafar. Per últim dir que, juntament amb la

estudi de totes les entitats del poble per conèixer realment el que

d'objectors a la Vila (de passada animem a treballar força el

tenim a Argentona. Hem contactat amb la Diputació perquè faci

Col·lectiu d'Objectors de Consciència d'Argentona que s'ha creat

un estudi de la població i de les seves necessitats. Tot això en ha

recentment).

Regidoria de Benestar Social, estem mirant d'augmentar les places

d'ajudar a racionalitzar l'ajut que l'Ajuntament ofereix a les entitats
esportives, a establir uns criteris d'utilització de les instal·lacions

Jordi Pinart i Pradal

municipals, a començar a dissenyar una zona esportiva que tingui

Regidor d'Esports, Festes i Joventut
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