


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

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

Horaris dels tècnics municipals

ArquitecteJaume Soler
AparelladorVicenç Ciscar
EnginyerJosep M. Borrell

Josep Clofent

Jordi SuariDimarts, dimecres i dijous de 12.30 a 14.30
Martí RiuDimarts i dijous de 12.30 a 13.30
Emilio Rodríguez Dijous de 16.00 a 19.00
Montse Brugal   Dissabte de 12.00 a 14.00

Dilluns de 13.00 a 14.00 i de 19.00 a 20.00
També divendres de 13.00 a 14.00
Dimarts i dijous de 18.00 a 20.00
Dissabte de 10.00 a 14.00

Sanitat, Medi Ambient i Benestar Social Concepció Sala
Esports, Festes i JoventutJordi Pinart

Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament

Alcaldia i Governació
Urbanisme i Comerç
Hisenda i Patrimoni
Ensenyament, Obres i Serveis Públics
Cultura i Mitjans de comunicació

?^Informació pe se
r

3r. grup Impostos i taxes a hisenda i Generalitat
5-IVA 6% de la suma dels conceptes 3 i 4
6-Sanejament mínim de 18m3 i escreix a 21,59

ptes./m3
8- Infrastructura Hidràulica mínim de 18m3a 12,60

ptes/m3 i escreix a 29,94 ptes./m3

L'exemple que s'exposa, és un abonat amb
un consum del trimestre de 34 metres cúbics (34.000
litres en tres mesos).
Per subministrament d'aigua (punt 3 i 4)
-Mínim de 30 m3 a 29 ptes./m3 resulten 870 ptes.
-2n. bloc 4 m3 a 40 ptes./m3 resulten   160 ptes.
-3r. bloc 0 m3 a 130 ptes./m3 resulten     0 ptes.
Per obres Ter 34m3a3,38 ptes^m3 resulten 115 ptes.
Import total consum d'aigua1.145 ptes.

Per impostos respecte al consum d'aigua (punts 5,6,
8)
Per IVA 6% del consum d'aigua 1.145 ptes. 69 ptes.
Sanejament de 34m3 a 21,59 ptes./m3   734 ptes.
Infrastructura Hidràulica 18m3 a
12,60 ptes./m3227 ptes.
Infrastructura Hidràulica 16m3 a
23,94 ptes./m3383 ptes.
Import total impostos1413 ptes.

L'i mport total del rebut d'aigua, és la suma del
total consum d'aigua (1145 ptes.), i total impostos
(1413 ptes.), que fa un import total de 2.558 ptes.

Es recorda a tots els abonats, la necessitat de
fer front al pagament del rebut d'aigua, dins els
terminis que especifica el rebut-factura, per tal de no
provocar actuacions a la companyia, les quals no
són gens agradables.

AIGÜES D'ARGENTONA, S.A.

Donat el nombre de conceptes que incideix en
la facturació de l'aigua, aquesta companyia conside
ra adient donar una informació més acurada, la qual
permeti tenir una informació més exhaustiva de la
factura de l'aigua.

La facturació de l'aigua és per trimestre natural
vençut, és a dir:
-Els mesos de gener, febrer i març es presenta a abril.
-Els mesos d'abril, maig i juny es presenta a juliol.
-Els mesos de juliol, agost i setembre es presenta a
octubre.
-Els mesos d'octubre, novembre i desembre es pre
senta a gener.

Dins la factura de l'aigua existeixen tres grups
de dades:

1r. grup Identificació, consum, domicili de
pagament i import

A- Número de pòlissa
B- Domiciliació pagament
C- Nom i adreça de l'abonat
D- Data límit de pagament
1 - Número de factura-rebut
2-Import total factura-rebut
9- Lectura anterior i lectura actual

10- Període que comprèn la facturació
11 - Consum total d'aigua.

2n. grup import facturació aigua i obres per gaudir
d'aigua

3-Facturació consum d'aigua:
-Mínim de consum 30m3 a 29 ptesVrn3
-2n. bloc fins a 20m3 següents a 40 ptes./m3
-3r. bloc consum superior a 50m3 a 130 ptes./
m3

4-Obres Ter mínim de 30m3 i escreix a 3,38 ptes./

NOTA INFORMATIVA FACTURACIÓ REBUTS AIGUA

Despatx al públic
Dilluns - dimarts
dimecres - divendres
de 2/4 d'11a 2/4 de 2

Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge

Dilluns de 7 a 8 del vespre
Telèfon 79717 03

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
Argentona79716 56
(diumenges i festius de 8 a 21 h.)
Hidroelèctrica Catalunya

796 02 00
Fuerzas Eléctricas
de Catalunya79616 45

79017 70
Catalana de Gas
Electricitat796 03 54

796 05 04
Empresa Casas S.A79811 00
Tranvias
Mataró-Argentona798 04 40

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 0711
Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia ....797 09 56
Col·legi Públic
Francesc Burniol797 16 01
Escorxador797 06 03
Emissora Municipal797 15 50
Equip
Psicopedagògic797 04 86

Museu del Càntir797 2152
Jutjat municipal79717 03
Aigües d'Argentona797 06 03
Dispensari79719 01
A. Castillo López797 07 06
(Practicant)



No volem deixar perdre l'oportunitat de l'aparició
d'aquest segon número de Cap de Creus per agrair
l'acollida que ha tingut en general entre vosaltres,
els lectors, i també entre les institucions de la
comarca i supramunicipals que ens han fet arribar
les seves opinions sobre la nova publicació.

Aquell primer número de la nostra revista, tot i les
mancances i errors que anirem corregint amb el
temps, ens ha demostrat un principi clar d'efecte

en cadena pel que fa a les publicacions locals.
El primer exemplar de Cap de Creus ha servit, a
més de ser una eina d'informació entre els
argentonins, perquè hagi aparegut una altra

publicació com a rèplica o suplement, com es
vulgui dir, al contingut del nostre primer número.

En poc temps doncs Argentona ha viscut el
naixement de dues publicacions, a més de les que

ja hi ha d'entitats esportives i butlletins interns
d'altres associacions. Però el fet que hi hagi
d'altres publicacions no vol dir que la revista que
teniu a les mans no continuï oberta a tothom,
a totes les entitats i grups, tinguin o no la seva
publicació. Per tal de garantir-ho, fa molt pocs

dies s'ha constituït el primer consell de redacció
de Cap de Creus amb voluntat pluralista i, bona
prova d'això, n'és la seva composició. Tot i això
som conscients que no hi són totes les persones
que d'una o altra manera volen col·laborar amb
nosaltres amb aquesta feina de fer realitat una eina
de comunicació entre els argentonins. Podríem dir

que ho són tots els que hi són però no hi són tots
els que ho són. Per això volem manifestar que si
hi ha alguna absència no és per voluntat nostra.

Volem aprofitar aquesta editorial per convidar a
tothom que vulgui a aprofundir el projecte de Cap
de Creus i la seva realització.

Un agraïment
i una petició

Número patrocinat per
Promocions
TURÓ SANT SEBASTIÀ, S.L.
Tel. 756 06 42 - Argentona
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Barcelona
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VENDA I DISTRIBUCIÓ DE
VI A GRANEL I VI NOVELL

Sant Genis, 1.
08310 ARGENTONA (Barcelona)
Direcció: Josep Castafié FornsTel. 797 11 06

CELLER
Casítafté

AUTOSCOLA ARGENT
•Teòrica a qualsevol hora.
•Ensenyament assistit per ordinador (per a aprendre sense

esforç).
•Professorat titulat i amb gran experiència.
•Possibilitat de pagament fins 1 any.
•Tracte personalitzat.
•Recollida a domicili.
•Cursets de conducció defensiva al circuit de "Can Padró".

c/ Gran, 10. Tel. 756 00 61 (Davant Caixa Laietana) ARGENTONA

a la C.O.S., llegiríem?: "... que
l'ajuntament no sigui partícep
d'actes polítics portats a tem per
entitats deia Vila...". Primerament,
nosaltres no hem convidat a parti
cipar-hi l'Ajuntament; només hem
demanat la sala d'actes! i en segon
lloc, ensdeixariaferlareunióelSr.
alcalde si fóssim una entitat de fora
delaVüa?

Comissió Onze de Setembre

Mal
funcionamiento
en Correos

Sr. Director del Cap de Creus:
Después de muchos anos de vi-

vir en Argentona y ver como nues-
tra Villa vamejorandopocoapoco,
peniéndola entre todos màs bonita,
siento un enorme pesar cada ma-
nana cuando voy a recoger la co
rrespondència en Correos.

Tenemos una oficina de Correos
que no es digna de nuestra pobla-
ción y no comprendo como pueden
trabajar allí los empleados de Co
rreos que diariamente cumplen su
jornada laboral.

Tendríamos que solucionar este
problema.

No sé si es incumbencia del
ayuntamiento o del Cuerpo de Co
rreos, però sea de quien sea nuestra
Villa necesita una oficina digna de
Argentona y deberíamos preocu-
pamos para solucionar esta im-
portante necesidad.

Muchas gracias.
S.IE.

l'ajuntament. I no és la primera
vegada que els actuals hostes de
l'ajuntament ho prohibeixen, en
altres ocasions, el silenci 0 una
simple telefonada avisava de la de
cisió. Però mai ningú (ni l'anterior
consistori) ho havia posat per es
crit. I la raó és ben senzilla:
l'ajuntament és del poble i ningú, ni
l'alcalde, hi pot negar l'entrada a
una entitat que, per manca de local,
vulgui reunir-siú. Un p^per signat

que digui el contrari és una prova
clara d1 "apropiació indeguda i ús
partidista de béns públics".

La qüestió, però, va més enllà.
Què passarà amb les reunions que
els grups de CiU, PSC-PSOE, ERC
i IC hi fan a l'ajuntament? Aquests
grups no són partits polítics? I els
partits polítics no fan política? I
vostè Sr. alcalde què hi fa a
l'ajuntament si no política? El que
passa és que la seva política és
aquella tan peculiar (ens semblava
oblidada) que no li deixa veure les
altres polítiques. Però hi ha altres
polítiques a més de la seva; i
aquestes polítiques són necessàries,
sí per donar al poble la vida i la
pluralitat necessàries per a
creure'ns, si és que ens ho creiem,
que estem en una democràcia.

Si aquest Ajuntament ha co
mençat així, com acabarà? Potser
aviat janolifarà falta el poble al Sr.
alcalde, ni l'oposició, ni potser el
mateix equip de govern. Potser aviat
decideix anomenar a les reunions
del grup d'A.A. Consell d'Admi
nistració, i a l'empresa que gestio
narà Ajuntament, S.A.?

Si féssim una lectura més acura
da de lanota del Sr. alcalde enviada

Com acabarà
lf Ajuntament?

L'ajuntament ha deixat de ser la
Casa del Poble. Això és el que es
desprèn de la nota enviada per
l'alcalde a la Comissió Onze de
Setembre. L'equip de govern, diu,
ha decidit que a l'ajuntament no
s'hi pot fer política!

Aquesta és l'excusa que han uti
litzat per no deixar-nos fer una
reunió a la Sala d'Actes de

tants de la Generalitat i batlles dels
municipis afectats. Segons sem
bla, hem d'estar molt contents els
argentonins, degut a que la Gene
ralitat ha acceptat totes les peti
cions del nostre ajuntament

Llàstima que els nostres repre
sentants, no varen incloure els car
rils-bici en la llista. Es podria haver
demanat que l'autopista contem
plés aquests vials 0 com a mínim
aconseguir que la Generalitat es
fes càrrec del carril Argentona-
Mataró i el compromís del mante
niment de l'actual carretera de Par-

pers.
Això sí que des del nostre punt

de vista hauria sigutunabonacom-
pensació, ja que seria una nota
d'humanitat i alegria al mig de tant
de soroll, asfalt i cotxes que ens ve
al damunt.

Hem perdutuna molt bona opor
tunitat, i el pitjor és que ni ho hem
provat. Com diu l'adagi el no ja el
tenim, només cal anar pel sí.

Secció de cicleturisme
Grup de Muntanya d'Argentona

La bici al carrer
Hdia8d'octubrede 1991, vàrem

fer arribar a tots els grups polítics
amb representació municipal el
dossier sobre el foment de la bici
cleta i la creació de carrils-bici a les
nostres carreteres. Demanem que
es tingui en compte a partir d'ara i
més davant la imminent creació de
vies ràpides.

Per tot això creiem urgent i ne
cessari que els nostres represen
tants municipals comencin a vet
llar per la seguretat a les nostres
carreteres, ja que això repercuteix
a una circulació més humana i sen
se tensió conductors-ciclistes.

D'altra banda, tenim la carretera
Argentona-Mataró que fa pena
només de veure i a on hi ha hagut
tot tipus d'accidents, amb vianants
(quasi sempre mortals), motos, bi
cicletes i és clar, el rei, el cotxe. Cal
d'immediat que s'arregli, però cal
tenir clar que no només hi ha cot
xes, furgonetes, camions i motos
en aquest món. NECESSITEM EL
CARRIL-BICI ARGENTONA-
MATARÓIELSEU ACCÉS FINS
ALA PLATJA.

En definitiva, cal que des dels
estaments oficials hi hagi una mica
de voluntat política i de sensibilitat
cap aquest mitjà de transport que
és, ha estat i serà la bicicleta, doncs
no n'hi ha cap d'altre que per tant
poc ofereixi tant, a més, no conta
mina, pràcticament no ocupa es
pai, no agredeix el medi ambient i
permet un entorn socialment mi
llor.

El passat dia 22 de gener, va
haver-hi una reunió amb represen

-Carte p
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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'l 1 a 2h. matí i de 5 a 8h. tarda

Diumenges i festius: d'l 1 a 2h. matí

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

SERVEIS
• Visites guiades a col·lectius i grups

• Biblioteca especialitzada
• Sala de Reserva

Venda de reproduccions i bibliografia especialitzada

Plaça de l'Església, 3 - Tels. 797 21 52 - 797 07 11

INFORMACIÓ
GENERAL

El pas d'aquests quaranta anys
s'ha fet notar i com que hi manca
ven dues imatges que deurien ha
ver caigut i desaparegut, en Jaume
les va tomar a esculpir. Però al
final, el monument va quedar tal
com estava i encara avui està.

En el transcurs de la cerimònia,
el regidor de cultura d'aleshores, va
convidar al nombrós públic allí
congregat, a la restauració que
properament tindria lloc. Restau
ració fins avui inexistent.

Segons una publicació de Ma
taró, a la Vila es farà properament
l'homenatge pòstum al Sr. Antoni
de Moragas, autor del projecte de
la Creu de Terme que conté les
imatges esculpides per en Jaume
Clavell.

Desconec si es té en compte
aquest detall, però potser ara és el
moment d'embellir aquest indret al
mateix temps de quedar bé amb els
homenatjats.

Pep Padrós

Homenatges i
deixadesa

Sovint sembla que el que hauria
de ser patrimoni de molts, no ho és
de ningú, ja que resta oblidat i a
voltes abandonat. Això és el que
passa amb la Creu de Terme que hi
ha a Sant Sebastià, inaugurada el
17 de febrer de 1952, enguany farà
quaranta anys (potser ja li toca una
capa de pintura).

Per la Festa Major d'Estiu de
1990, es va fer un homenatge a en
Jaume Clavell, autor de les escul
tures de l'esmentada Creu.

Aprofitant aquesta data, sortí a
la llum un llibre amb un gran
nombre dels seus articles que al
llarg dels anys, en Jaume va publi
car i en el qual ja feia temps que jo
hi treballava. Es formà un grup de
treball per acabar de donar forma al
llibre i mentrestant, l'Ajuntament
es va comprometre a restaurar la
Creu de Terme tot millorant també
el seu emplaçament.

ARGENTONA

Ramaderia Argentona, S. A.

Plaça de Vendre n. 5 Tel. 797 02 59
Carrer Roser n. 16 Tel. 797 02 57
Mercat de Cerdanyola Tel. 799 64 55 MATARÓ

CRIANÇA,
MATANÇA

I ELABORACIÓ

PRÒPIA

GRUP RIALLES ARGENTONA
34 espectacles en 4 anys

amb una mitjana de 500 espectadors per acte.

Pròximes sessions:
1 DE MARÇ: Teatre "L'estaquirot" presentarà Tse, Tse"
("L'estaquirot" són els de "Subsòl" i "L'excèntric", ho recordeu, oi?)
5 D'ABRIL: Teatre. "La Tal", presentarà "Ah, sí".
10 DE MAIG: Cinema. Pel·lícula a concretar.

d'aquesta entitat:
President: Pere Cruells Carrera
Vice-Presid.: Joan Lladó Estrada
Secretari: Isidre Prat Vidal
Tresorer: Enric Soler Pérez
Vocal: Salvador Claus

Des d'aquí vull aprofitar per fe
licitar als que han fet possible que
es pugui tornar a admirar el tram
via al bell mig de la nostra vila i
animar-los a que no defalleixin en
la seva meravellosa obra.

Anna Lladó

Aquest grup, com sa sabeu va
estar restaurant durant més d'un
any el tramvia número 2 que cir
culava per la nostra vila, i que des
del 21 d'abril del 1991, dia de la
seva inauguració, roman exposat a
la Plaça Nova.

El desig d'aquesta entitat és el de
tornar a fer circular aquest tramvia
des del Bar Esportiu fins a la Font
Picant, seguint el seu antic recor
regut. D'aquesta manera es podria
dur a terme una petita ruta turística
visitant, al pujar la Font Picant i
baixant el Museu del Càntir i la
nova Casa de Cultura. El grup, sap
que tot això és molt difícil d'assolir.
Però el que sí tenen molt clar els
seus membres, és que, a la que tin
guin un local municipal hi ins-
tal.laran unes maquetes reproduint
els diferents tramvies que han cir
culat per Argentona i el seu recor
regut. D'aquesta manera el que s'in
tentarà serà donar una informació
del que va significar aquest vehicle
per als nostres avis i pares. Però
sobretot anirà adreçat a les escoles
que col·laboraran en el muntatge
d'aquest representatiu museu.

Per acabar us vull fer saber els
membres que formen la Junta

Els Amics del Tramvia d'Argentona,
una nova entitat
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NOU HORARI
BIBLIOTECA D'ARGENTONA

Dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda

vivim al poble, si som nosaltres
mateixos els que el fem servir, rei
vindicant, aportant, suggerint i
participant-hi activament Crec que
això és un compromís que cal que
tots el prenguem i així donarem
contingut viu a les ratlles escrites.

Quan al començament deia
"benvinguts siguin" em referia
també al full d'informació "pàgi
nes grogues" que va aparèixer als
pocs dies del primer. Les "pàgines
grogues" són un "sac de gemecs".
Hem de ser prou crítics amb les
coses però amb certa base i amb
certa lògica.

Per tant no ens aturem! Escri
vim, aportem idees i suggeriments
sigui allà on sigui i amb el conven
ciment que el que volem tots és
estar, viure i treballar per tota la
comunitat d'Argentona amb una
visió crítica i renovadora.

M. Rosa Masó

estem tots reunits els qui d'una
manera 0 altra treballem per Ar
gentona. Del vostre bon fer, del
vostre treball, de la vostra actitud
de cada dia depèn la imatge que
han de tenir del nostre poble, els
qui ens visiten".

És important i seriós això de la

imatge, perquè crec que l'alcalde
ens va donar a tots un bon missat
ge, va aprofitar el moment de tenir-
nos a tots reunits per responsabi
litzar-nos del nostre treball.

Nosaltres som els primers que
quan veiem T.V. i no dóna bona
imatge el canviem.

Jo particularment procuraré do
nar aquesta bona imatge, perquè
Argentona mereix que la gent que
treballa pel seu poble doni una bona
imatge.

Un assistent al vermut

Era l'últim dia de l'any. El 31 de
desembre del 91.

L'alcalde en nom de l'Ajunta
ment invita a un vermut a tots els
qui ens movem per aquella casa.

Des de la brigada de neteja, psi
còlegs, metges, natura, guàrdia
urbana, jardiners, funcionaris, re
gidors -encara que en faltava al
gun-, equip de govern, i potser
me'n deixo algun ens reunírem a la
Sala de Sessions de l'antic ajunta
ment.

Amb una taula ben assortida de
tapes variades, reinava en tot mo
ment l'amistat, la camareria, i el
bon clima que sol existir en les
celebracions de les festes.

L'alcalde en un moment donat
aixecà la copa de cava i desitjà a
tots els assistents un Bon Any Nou,
però el que em va responsabilitzar
més a mi és quan va dir-nos "aquí

Benvinguts siguin!
Em refereixo naturalment als

nous mitjans de comunicació que
tenim a Argentona i dic benvinguts
perquè no hi ha dubte que estem
vivint uns moments de moviment,
riquesaicomunicaciócomfatemps
que no teníem.

Per tant cal que ens felicitem per
aquest motiu. Ara, jo no entraré en
detalls, de si pot ser millor 0 pitjor
el contingut dels nous mitjans es
crits, el que sí podria dir és que es
nota una certa improvització dels
temes plantejats al Cap de Creus,
cosa lògica en un primer núm. on
els que col·laboren no saben ni
quina línia, ni quin enf oc tindrà el
contingut de la revista.

Temps al temps! Suposo que
aviat podrem veure més clara la
línia que portarà la revista.

El que jo sí tinc clar, personal
ment és que aquest nou mitjà ha de
ser obert a tothom, el contingut pot
arribar a ser d'interès de tots els que

Heu de donar la imatge df Argentona

En poc temps força argentonins han

sentit parlar dels objectors de consciència,
han sabut que els objectors de consciència
no són cap secta religiosa, i s'han assabentat
que a Argentona també en tenim, d'ob

jectors.
Als que ja n'estàvem al corrent, ens ha

sorprès de bona manera l'esplèndida

acollida que va tenir la presentació del
Col·lectiu d'Objectors recentment creat.

Amb tot, he observat que, malgrat que

l'objecció de consciència és una opció
legalment reconeguda, el jove que s'hi acull
sent la peremptòria necessitat de donar
explicacions per justificar-se. En la defensa
de les seves raons l'objector sovint desplega
uns arguments decididament pacifistes,
juntament amb uns propòsits de servei i
sacrifici francament encomiàstics. Tot això,
portat a l'extrem, pot donar lloc a configurar
la personalitat d'un jove de tal manera que,

si no tinguéssim en compte el natural
entusiasme juvenil, hauríem de creure que
ens trobàvem davant d'un sant.

Els qui estan en situació d'enyorar la
joventut generalment solen relativitzar
aquestes nobles aspiracions, pensant, per a
si mateixos, que són com els efectes d'una
malaltia que es cura amb els anys.

Provablement l'esforç dels objectors
no aconsegueixi enviar els exèrcits als
museus. Però jo tampoc seria del parer de
considerar la seva lluita totalment estèril.
Entre les millores que queden al seu abast,

i deixant de banda la de l'actual Llei de
l'Objecció, seria estimable que en un futur

pròxim el jove que opti per la via pacífica
del servei a l'Estat no hagi de sentir-se

diferent; és a dir, amb una predisposició
social superior o inferior a la mitjana dels
seus coetanis. Seria una d'aquestes con
questes, no tan senzilles d'obtenir com
d'entrada pot semblar, que donaria un cert
prestigi al sistema democràtic.

L'esperança dels objectors d'acabar
amb les guerres em fa l'efecte que, tal com
va el món, l'haurem de deixar per a les

futures generacions.

Objectors

Salvador Calafell
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cions justes i les compensacions
necessàries, intentant sempre
superar el repte i comptabilitzar
l'ideal amb allò possible.

Estem parlant de carreteres,
de vies de comunicació. Sabem
que el seu traçat condiciona
l'evolució de les contrades per
on passen. Creiem que no s'ha
de fer una oposició frontal sinó
constructiva i possibilista, pel
mateix hem d'aprofitar la
inèrcia d'aquestes vies que de
segur generaran fer pensar i
començar a veure una Argen
tona articulada, connectada
amb el món i ubicada en un
lloc de privilegi.

Hem de començar a veure
un poble vertebrat amb un
creixement del casc urbà com
preveu el Pla d'Urbanisme, una
zona de desenvolupament
econòmic, un marge dret de la
Riera que comença al Pla de
Can Poi continua pel Pla de
Can Carmany i enllaça amb el
poble ordenat i acabat pel cantó
de Sant Sebastià i la Ronda
Exterior i que tindrà solució
molt pròxima a continuació
amb la zona de les Mateves i
Zona Industrial del Cros. Tot
plegat varietat d'indústries de
tot tipus i tamanys, integrades
i ben comunicades dins un
espai de privilegi i com a ex
pansió natural d'un poble que
té vocació per generar riquesa.
En la varietat i perfecta inte
gració de tots els elements que
formen un poble és únicament
on es pot aconseguir estabilitat
i futur.

Aquests eixos, presidits
sempre per un desig de preser
var una qualitat de vida digna
per a tothom, d'un respecte
bàsic per les necessitats de les
persones com a tals, són els
principals sectors de la nostra
idea de poble.

Jordi Suari i Font
Alcalde

el primer i feliç producte
d'aquest capital que diem
intangible però que ja es pot
tocar amb les mans. Estem
segurs de que no serà l'últim,
en tot cas el primer de tota una
sèrie.

El capital, sigui en diners o
d'il.lusions expectatives mai no
té sentit per si mateix sinó que
cobra tota la seva importància
projectat cap al futur. I és
d'aquest demà que ja és ara
que volem parlar, i si és possible
traçar els eixos de desen
volupament que facin realitat
el poble que tots desitgem.

Estem pensant en un poble
segur de si mateix, conscient
de les seves possibilitats com a
col·lectiu, obert i acollidor,
disposat a integrar totes les
idees i esforços que contri
bueixin a millorar el camí,
sempre comprensiu amb els
que es vulguin sumar al pro
jecte, i agraït a totes les apor
tacions, amb personalitat i
sense complexes, conscient de
les dificultats però crescut per
les possibilitats.

Volem ser un poble respec
tuós i respectat, amb presència
a les institucions i confiança
amb les seves pròpies pos
sibilitats i en el seu esforç i
treball. En una paraula, volem
ser un poble del nostre temps
sense por a evolucionar.

Naturalment que entenem
el que això vol dir. El progrés,
la dinàmica dels nostres temps
demanen celeritat, comuni
cacions eficients i ràpides, vol
dir autopistes, vies de comu
nicació. Nosaltres, el nostre
poble, té una situació privile
giada, que d'alguna forma ens
condiciona però que dóna
moltes possibilitats. Hem de
mesurar conscientment la si
tuació, vetllar per la preservació
del nostre entorn i la nostra
autonomia, procurant solu

solut pel que determina el Pla
d'Urbanisme vigent.

Som conscients que resten
moltes coses per fer, neces
sàries i volgudes i que també
tindran el seu moment, però
que a hores d'ara encara pen
sem en el deure, Can d'Oro, La
Sala, Plaça de Vendre, equi
paments escolars, etc., però tot
tindrà el seu temps. Realment
la gestió municipal no es pot
comptabilitzar en dies i nosal
tres estem parlant de molt pocs
dies.

Un altre punt de vista del
que us vull parlar és el pres
supost, tasca feixuga i poc
atractiva, però absolutament
necessària com a pauta de
funcionament de tot l'Ajun
tament. A les dificultats pròpies
de tots els pressupostos, aquest
any el nostre ha estat més
laboriós pel canvi radical que
la llei estableix envers les
hisendes locals i els models de
comptabilitat nous que ara són
vigents, però, sobretot pel canvi
de tendència en la despesa
que hem introduït. Hem volgut,
tots plegats, que amb el màxim
de sensibilitat pels contribuents
es pogués multiplicar la des
pesa que es tradueix en inver
sions reals pels ciutadans.

A banda però d'iniciar una
tendència o administrar amb
coherència un patrimoni que
és de tots, la realització més
complerta ha estat la generació
d'un capital invisible, eco
nòmicament en intangible, que
format per la confiança, il·lusió,
ganes de fer, diàleg i pos
sibilitats de treballar, dinamitzar
i potenciar la vida d'un poble.
Aquest és el veritable capital
d'un col·lectiu, i aquesta és la
fita que ha volgut i voldrà el
nostre Ajuntament. A més dels
esforços d'algunes persones i
l'interès de propietaris i in
dustrials del nostre poble,
l'actuació de Sant Sebastià, és

A la carta-presentació amb la

qual saludava l'aparició del
primer número d'aquest butlletí
que teniu a les mans, us parlava
de futur, d'un futur immens i
encoratjador per a Argentona
que s'està començant a cons
truir ara mateix.

Volem parlar del camí a
recórrer des de tres punts de
vista diferents, però a la vegada
comuns perquè tots tenen com
a eix fonamental Argentona.

Parlem d'un temps, de l'estiu
cap aquí, en el qual hem hagut
d'aterrar, mantenir en funcio
nament la maquinària munici
pal i fer front a decisions preses
per d'altres. Hem començat a
assentar les bases d'una orga
nització i funcionament més
àgil i més valenta.

També hem mirat cap en
davant i això ens ha permès
modificar substancialment les
condicions en les que estava
concebuda la futura autovia
Argentona-La Roca, s'han pogut
introduir canvis en els enllaços,
en la defensa de la Riera, as
segurar les comunicacions amb
els veïnats de l'altra banda de
l'autovia, alternatives i millores,
això a més de fer-nos presents
en el lloc on es prenen les
decisions que ens afecten. Tot
plegat un benefici net pel nostre
poble.

Així mateix hem pogut con
vertir una idea en realitat. Hem
trobat un espai ideal per la
ubicació del Centre d'Assis
tència Primària i embastar el
que serà el Centre de Salut que
Argentona es mereix. Però a la
vegada, i dins de la mateixa
actuació hem trobat sòl ur
banitzable, espai per a encabir
els petits industrials i artesans
de la nostra vila, fer cases i
algunes vivendes que tindran
un preu molt interessant, a
més de mantenir zones verdes
i aparcaments i un respecte ab
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d'actuació que toca a la Ronda
Exterior és prevista la cons

trucció de 82 naus industrials
amb baix i pis i 41 naus més que
només tindran una planta baixa.
La construcció d'aquestes naus

afavorirà les empreses que ara
tenen la seva seu dins el casc
d'Argentona i també altres em

preses de fora de la població
que hi vulguin venir. La creació
de les noves vies de comuni
cació, l'Autovia Argentona-La

Roca i la variant de la Nacional
II fa que les indústries puguin
tenir un accés a vies ràpides per

Per poder comprar aquestes vi
vendes hi ha previstes unes hi

poteques que cobreixin el 80%
del cost total a un interès d'entre

el 6% i 1T1%, depenent de la
renda. A més d'aquestes viven
des s'hi construiran d'altres a

preu de mercat. Concretament
es faran 177 cases unifamiliars

i 60 plurifamiliars amb apar
caments per 334 vehicles.

La indústria i el comerç
també se'n beneficiaran

A la banda d'aquesta unitat

de Catalunya. Aquesta Àrea
Bàsica de Salut no només aten
drà les necessitats sanitàries
d'Argentona sinó que també co
brirà les d'Òrrius, Dosrius i Ca-

nyamars.
Un dels problemes més im

portants que ha tingut Ar
gentona en els últims anys és el
de la vivenda i això ha obligat a
molts vilatans a anar a viure a
un altre lloc. La remodelació de

la zona de Sant Sebastià té
previst la construcció de 40
vivendes socials que tindran un
cost d'uns 7 milions de pessetes.

El projecte de reforma inte
rior de Sant Sebastià va en
davant després que els pro
pietaris dels terrenys hagin
refermat notarialment la seva
voluntat de crear una junta de
compensació amb els cons
tructors d'Argentona. Per això,

aquests industrials han creat
també una societat constructo
ra que s'encarregarà de fer totes
les instal·lacions.

D'entrada el projecte preveu
la construcció d'un centre de
salut que anirà a càrrec dels
pressupostos de la Generalitat

obres, la despesa per l'Ajuntament serà nul·la perquè el projecte
es fa en règim de compensació entre els propietaris dels terrenys
i els constructors.

Abans de l'estiu començaran les obres del pla especial de
reforma interior de Sant Sebastià. Aquest projecte preveu la
construcció d'una àrea bàsica de salut, vivendes, aparcaments

soterrats, locals comercials i naus industrials. Tot i el cost de les

Sant Sebastià: un projecte de futur per
Les construccions que s'hi faran tenen un cost d'uns 6.000 milions de pessetes
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seguretat43.822.568 pres.
Sanitat7.165.00O ptes.

^^.==: * 
serveis79.510.500 ptes.
Recoffida d'escombraries ... 34.000.000 ptes.
?^""^\^^
Esports20.375.000 ptes.
Museu12250.000 ptes.
Comunicacions12215.000 ptes.

=;
3.525.000 ptes.

Medi ambient3.O2O.O0O ptes.
?"* Ec^^s^1™* ^**•
Comerç i indústnes1Í00.000 ptes.
Deute ptMc24.432264 ptes.

En aquest pressupost no es
contemplen les inversions que
es preveuen realitzar, com ara

urbanitzar diferents parts del
terme, durant aquest exercici.
Aquestes inversions van expo-
sades en el pla d'actuació inver-
sora i s'aniran incorporant al
pressupost quan s'hagi previst

la seva realització.

L'equip de govern també té la
intenció d'acollir-se al màxim

de subvencions possibles i la
resta del finançament vindrà per
la via de l'endeutament. En
acabar l'exercici 91, aquest en-
deutament era del 8,5% i només
mantenint aquest índex permet
la realització de noves inver-
sions. L'índex d'endeutament de
l'Ajuntament d'Argentona està
doncs molt per sota del que

permet la llei que és del 25%.

glossats per àrees d'actuació és

el següent:
Elpressupostdel'Ajuntament

per aquest any puja en total
437.343.112 pessetes, el que vol

? ZT^^ Í0^ d de
1 any 91 d un6,8%. Això suposa

un increment igual a la inflació
que hi ha hagut a Catalunya en
els últims 12 mesos. Recordem
que només fa uns dies, l'Institut
Nacional d'Estadística va fer

publiques les dades de 1IPC de
la mitjana estatal, que era del

5,5% i el de Ca^lunya que
pujava un 1,3% més situant-se
al 6,8%.

Elspressupostosd'aquestany

s han hagut d adequar a la nova

normativa legal pel que fa a la
comptabilitat a les institucions

públiques i això ha provocat
que l'elaboració d'aquest pres-

supost hagi estat complexa però
no complicada, segons va ma-
nifestar el regidor d'hisenda

Emilio Rodríguez.
També aquest any s'hi

inclouen per primera vegada
dins els pressupostos generals
de l'Ajuntament els tres patró-
nats municipals, el del Museu

del Càntir, el Radiofònic i el
d'Esports.

Per tot plegat es pot afirmar
que gràcies a la nova estructura
pressupostària es pot saber amb
exactitud què costa donar un
servei determinat als ciutadans,

A cada partida hi ha incloses les
despeses de personal, manteni-
ment i inversions.

El pressupost del 92 des-

Significa una contenció de la despesa de personal i
manteniment i un augment de la despesa destinada
a donar serveis als ciutadans.

El pressupost del 92 suposa un
increment igual a TIPC de Catalunya
en l'últim any

En la sessió extraordinària del dia 19 de desembre, el ple
municipal va aprovar el pressupost municipal per aquest any.
L'aprovació es va fer amb els set vots dels membres de l'equip
de govern. L'oposició de CiU hi va votar en contra perquè no
van rebre la documentació amb prou temps per estudiar-la,
segons va manifestar el seu portaveu, Esteve Català.

Avgda. Puig i Cadafalch, 5Sant Genis, 21
Tel. 79719 53Tel.  797 13 32

08310 ARGENTONA

CRISTALLERIES
ARGENTONA

Vidres plans - Vidres aïllants   Miralls sales de bany i decoratius

decidir que un arquitecte faci
l'avantprojecte.

Amb aquest avantprojecte,
l'alcalde es reuneix a finals de
setembre, el dia 27, amb els 10

propietaris afectats. Aquestes
reunions amb els propietaris
s'allargaranfinsel 17 de desem
bre on s'acorda fer l'escriptura

unitària de la finca que donarà
acollida al pla especial de refor
ma interior de Sant Sebastià.

La posició de l'Ajuntament

Tot i que per l'Ajuntament, el

pla de reforma de Sant Sebastià
no suposa la més mínima
inversió, el consistori argentoní

ha donat el seu ple suport i ha
fet d'impulsor d'aquesta idea per
la seva projecció de futur i per
què cobreix les necessitats que
té Argentona pel que fa a l'assis

tència sanitària, la vivenda, la
indústria i el comerç, tal com ha
reiterat en diferents declaracions
l'alcalde, Jordi Suari. D'altra
banda el regidor d'urbanisme,
Martí Riu, ha volgut destacar

que el projecte de Sant Sebastià
compleix escrupulosament el
pla d'ordenació urbana d'Ar
gentona. L'Ajuntament també
ha assegurat que la construcció
d'aquest pla de reforma suposarà
importants ingressos a l'Ajun

tament pel cobrament de les lli
cències d'obres.

anar a la resta de Catalunya i de

l'Estat Espanyol i també d'Eu
ropa.

Amb aquesta zona industrial
es reforçarà el caràcter del mar
ge dret de la Riera com a zona

d'indústries i que comença al
polígon industrial nord, passa

per Can Boba de les Vinyes
(Sant Sebastià), Les Mateves i
acaba a Sant Miquel del Cros,
zona industrial que s'urbanitzarà

properament.
També és previst dotar a la

zona de Sant Sebastià de 102
locals comercials.

En pocs mesos s'ha donat

l'impuls definitiu

El mes de juliol de l'any passat
l'alcalde Jordi Suari es va reunir

amb el constructor i actual
president de l'empresa d'aquest

ram que ha de fer les construc
cions de Sant Sebastià, Fran
cesc Villegas. Durant la reunió
es va parlar de posar fil a l'agulla
a un projecte del que se n'havia
parlat durant molt temps, però
que no existia avantprojecte. Just

el mes de setembre Jordi Suari i
el regidor d'urbanisme, Martí

Riu, es reuneixen amb el mateix

Francesc Villegas i amb un altre
constructor, Francesc Alsina. A-
questa trobada servirà de base
per convocar tots els construc
tors interessats en aquest afer i

Argentona
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recta de Vilassar, molts pocs
metres després de la urbanit
zació de Madà.

Precisament aquesta zona

obtindrà un nou impuls perquè
uns coneguts empresaris de la
restauració d'Arenys de Mar
pensen fer un restaurant a Can
Garí per fer-hi el mateix tipus
de celebracions que fa una em

presa de Mataró a Sant Sebastià
de Cabrera.

Tot i la satisfacció de l'A
juntament per les compensa
cions, s'està negociant la pos

sibilitat de fer una nova carrete
ra pel marge dret de la Riera que
anirà al Cros i Mataró, en

substitució del traçat de la 1415.

La primera via ràpida entre
el Maresme i el Vallès

Poc després de la reunió amb
els alcaldes afectats per l'au-

Generalitat també s'ha com

promès a fer una carretera de
servei que uneixi tots els camins
que van a aquestes cases i poder
travessar per dos passos per sota
l'autovia per accedir al casc urbà.

Un altre camí de servei es farà
perquè les cases que ara tenen
accés per l'actual carretera de
Mataró no quedin aïllades.
També es va exigir la cana
lització de la Riera d'Argento
na, ja que una part de l'autovia
estreny l'amplada normal i
posava en perill de desborda
ment la part dreta de la riera.
D'altra banda el traçat de l'au
tovia ha trencat el terme d'Ar
gentona i per això l'Ajuntament
va exigir una carretera que unís
directament el casc urbà amb el
Cros. Com a contrapartida, la
Generalitat s'ha compromès a
arreglar i pavimentar l'antic

camí del Cros que comença a la
Aquía l'alçada del Torrent de Vera hi haurà l'enllaç entre la variant
de la N-2 i l'autovia.

Joaquim Molins. Aquesta reunió va resultar ser definitiva per
resoldre els problemes de comunicació interna amb què s'hagués

trobat Argentona si la Generalitat hagués tirat endavant el
projecte inicial.

Vallès i venint per Dosrius
tampoc es podia enllaçar en
direcció a Mataró i s'hi havia
d'accedir passant per Argen
tona. Això s'ha rectificat i aquests
accessos es construiran. Lanova
autovia podia crear també una
muralla entre el centre de la Vila
i les cases que hi ha situades al
marge esquerra de la Riera. La

En aquesta reunió, l'alcalde,
Jordi Suari, i el regidor d'Ur
banisme, Martí Riu, van ex
posar al Conseller Molins, els
punts sobre els quals l'Ajun
tament d'Argentona no hi estava
d'acord. El primer traçat de
l'Autovia no tenia previst que a
l'enllaç amb Argentona s'hi

pogués accedir en sentit cap el

Els alcaldes afectats pel pas de l'Autovia, el d'Argentona,

Jordi Suari, i el de La Roca, junt amb els de Mataró i Granollers
i dels presidents dels consells comarcals del Maresme i el Vallès
Oriental, es van reunir el dimecres 22 de gener amb el Conseller

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat Sr.

L'Autovia Argentona-La Roca es començarà a construir durant el mes de juliol i tindrà un pressupost de 17.500

S'han obtingut les contrapartides
imprescindibles pel pas de l'Autovia
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Pins, alzines, mimoses, acàcies,

eucaliptus, xiprers, arços, moreres... i tants
altres. Arbres que l'home "el rei de la
Creació", ha classificat al seu antull en
rurals, decoratius o urbans, segons el gust,

la moda o la necessitat de cada època.
L'encasellat, però, no priva de que

sovint s'alteri l'ordre i de que facin acte de
presència en l'àrea urbana espècies que
normalment haurien de tenir el seu hàbitat
en espais oberts, formant bosc. No hi ha res
a dir-hi mentre que les seves funcions vitals
no alterin les de l'autèntic ciutadà, que és
l'home.

La convivència del regne vegetal amb
l'espècie humana sempre és d'agrair: Per la
purificació de l'aire que respirem, pel color

que dóna al paisatge urbà (sovint tan gris
per l'asfalt o pel ciment), per la frescor de
la seva ombra en la xardor de l'estiu...
Penso, quan escric això, en la Plaça de
l'Església, indret que tant ahir com avui és

el melic del poble, l'espai urbà que ha estat
i és escenari de tota mena d'actes religiosos,
cívics, polítics o lúdics... però que en ple de

la canícula el sol hi cau de valent i la
presència de la pedra, després de la recent
reforma, la fa monòtona i feixuga. De res hi
valen quatre alzines, dos xiprers i un avet
que agonitza ran del monument erigit en
memòria dels que moriren a causa de la
guerra civil; l'ombra del conjunt és cada
vegada més minsa, per manca d'aigua i
d'atencions.

Si no hem tingut prou sensibilitat a
l'hora d'endegar la plaça, tinguem-la almenys
en conservar la migrada presència vegetal

que hi resta.
I que aquesta sensibilitat, sempre po

sada en quarantena si contemplem els
espais verds de la vila, es faci ben palesa a

l'hora d'urbanitzar els nous sectors que

s'anuncien.

Arbres urbans

Josep Lladó

Ajuntament
d'Argentona
Regidoria de Serveis

qualsevol matí de 8 a 2 i us explicarem
què heu de fer.

L'objectiu és tenir un poble net i ben cuidat.
Entre tots ho aconseguirem. Hi viurem més a gust.

797 02 52

MOBLES VELLS
RECOLLIDA

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

finals de l'any 94. La nova
autovia serà l'única via ràpida
que connectarà el Maresme amb

l'interior de Catalunya i també
l'accés més ràpid del Vallès
Oriental cap a la costa.

Tot plegat fa que s'obrinmolt
bones perspectives per les

indústries del marge dret de la
Riera per accedir amb rapidesa
a les autopistes que connecten
amb la resta de Catalunya, de
l'Estat espanyol i d'Europa.

tovia, el Conseller de Política

Territorial, Joaquim Molins va
explicar que l'autovia Argen
tona-La Roca es començarà a
construir durant el mes de juliol,

tindrà una llargada de 22
quilòmetres, dos carrils en cada

sentit i dos túnels de 1.400
metres cadascun que evitaran la
collada de Parpers. El pas serà
gratuït. La Generalitat ha

calculat que uns 10.000 vehicles
passaran per aquesta carretera
cada dia i que s'inaugurarà a

Aquest serà el pas de la variant de la N-2 i de l'autovia a la Roca.

Josep JLtAD^*
milions de pessetes.
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nicipal. Recentment, en una re
unió entre representants de

l'Ajuntament i de la Diputació
es va estudiar la possibilitat
d'incloure el pla de construcció

del nou cementiri dins el Pla de
Cooperació i Assistència de la
Diputació.

Mentrestant l'ICS, l'Institut

Català de la Salut, ha firmat un
compromís amb l'Ajuntament
per pagar el que costa el perso

nal no sanitari del dispensari.
En total la subvenció puja a
4.400.000 ptes.

Una altra subvenció, però per
un acte cultural, va ser la que es
va rebre per fer l'homenatge a
l'arquitecte Lluís Bonet i Garí
que es va fer durant la Festa
Major d'estiu. Aquesta subven

ció va pujar a 500.000 ptes. A
banda d'això hi ha d'altres
subvencions de quantitats molt
petites, com ara la que ha rebut
la Policia Local per la compra
d'alcoholímetres per part de la
Generalitat de Catalunya.

rebut una subvenció de la Di
putació de Barcelona de
2.600.000 ptes. També la ins

titució que presideix Manuel
Royes ha concedit una sub

venció de gairebé 7.000.000 de
ptes. destinades a la compra de
la seu de l'Aixernador, als que
sliand'afegirelsó.^OO.OOOptes.

també provinents de la Dipu
tació i que, en principi estaven
destinats a la compra del terreny
per fer-hi el nou cementiri mu

joventut. Finalment aquesta
subvenció no ha arribat, però
s'estan fent esforços negocia
dors per reconduir el tema.

Altres subvencions menors

La Sala d'Argentona també
ha rebut una subvenció menor,
però en aquest cas pel projecte
de remodelació del que us vam
parlar en el número anterior.
Recordem que aquest projecte,

S'estan fent esforços negociadors
per obtenir una subvenció

per la reforma de Can d'Oro

elaborat per la Diputació de
Barcelona, contempla la con

versió de la Sala en un espai
polivalent amb una galeria co
mercial, una sala perespectacles

amb capacitat per 322 persones
i diferents locals per les entitats
d'Argentona. Aquest projecte ha

que l'administració catalanano-

més destini aquesta quantitat
per Argentona en els pròxims 4

anys. Recordem que el consis
tori va demanar també dins
aquest pla una subvenció per la
reforma de Can d'Oro i fer-hi un
casal d'avis i un casal de

El Ministeri de Cultura ha
contemplat, dins els pressupos
tos per l'any 92 una partida de
20 milions de ptes. per tal que,
gestionats per l'Ajuntament
d'Argentona, es pugui millorar
la Sala d'Argentona. Tot i això,

la Cambra Agrària local ha fet
públic fa pocs dies la seva ta
xació del local que ha encarregat
al Col·legi d'Arquitectes. Se
gons aquesta valoració la Sala
val avui més 60 milions de ptes.

L'alcalde d'Argentona, Jordi

Suari, ha trobat desorbitada
aquesta quantitat i ha fet una
crida als membres de la Cambra
Agrària per poder arribar a una
entesa sobre el futur d'aquest

local. (Veieu article del PSC a
l'espai dels grups municipals).

A part d'aquesta subvenció,

l'Ajuntament ja té la seguretat
que durant l'any 93, el pla únic
d'obres i serveis de la Generalitat

donarà gairebé 23 milions de
ptes. per urbanitzar l'Avinguda
dels Països Catalans. Tot i això
l'Ajuntament creu insuficient

recursos principalment per la construcció del nou cementiri

municipal, del que encara no s'ha decidit la ubicació i per la
reforma de Can D'Oro.

Les subvencions que darrerament ha aconseguit
l'Ajuntament d'Argentona permetran la millora de la Sala, la

urbanització de l'avinguda dels Països Catalans i la compra de
l'Aixernador. A banda d'això, l'Ajuntament continuarà cercant

En els últims sis mesos l'Ajuntament ha ob
milions en subvencions. 20 van destinats a

Fruit dels contactes amb el govern central, la Diputació i la Generalitat.
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subvencions insuficient. Durant els pròxims
quatre anys Argentona només rebrà un pla
únic d'obres i serveis de Catalunya, una

subvenció de 23 milions de pessetes, molt per
sota de la mitjana del que s'ha donat a altres
ajuntaments de la comarca.

empreses pels 75 anys i en
aquest, també va ser el tema

argumental del president de la
Generalitat en el seu parlament.

Durant el discurs, Pujol no
va contestar les peticions de
Suari. Tot i això quan va acabar
la celebració, el president de la
Generalitat va fer unes de
claracions a Cap de Creus so

bre les peticions de l'alcalde
d'Argentona. Jordi Pujol va
voler remarcar que .. .jo ja n'he
parlat amb l'alcalde d'Argentona

i ja li he dit el que feia al cas. No
m'agrada donar altres excuses,
però les subvencions es dema
nen d'una altra manera. Les
subvencions es demanen for
malment. A part d'això jo ü he
fet a l'alcalde una observació
concreta d'Argentona que no té
res a veure amb les subvencions
i no té res a veure amb la políti
ca. Es tracta sobre una obra en
concret que no vull especifi

car...
Pocs segons després d'haver

fet aquestes declaracions, Jordi
Pujol va marxar urgentment a
Barcelona on hi acabava d'ha
ver un atemptat a l'estació de

Sants contra dos policies na

cionals.

Els discursos de Jordi Suari i
Jordi Pujol es van fer a l'em

presa radicada a Sant Miquel
del Cros, Arcas Soler, S.A.

A més d'alts directius de
l'empresa i familiars, hi van

assistir també els regidors de
l'equip de govern Martí Riu,

Josep Clofent, Montse Brugal i
Concepció Sala i també el
portaveu del grup municipal de
CiU, Esteve Català.

tre d'una comarca tan rica, té
també un repte difícil d'assumir
i que nosaltres l'estem accep
tant i portant endavant amb els
companys de l'Ajuntament.
Aquest repte és que Argentona
continuï tenint la seva perso

nalitat pròpia i això a vegades
se'ns fa difícil quan no rebem

les subvencions de les que ens
creiem mereixedors. Perquè un
poble com Argentona, que no

ha posat cap impediment a què
passi la nova autopista que va a
Girona 0 la futura autovia que
anirà al Vallès, veu com aques
tes carreteres passen princi
palment pel seu terme i l'Ajun
tament hi està d'acord, no s'hi

oposa.
Aquestes noves infras

tructures viàries afavoriran
aquestes empreses que són al
marge dret de la Riera i també a
tota la comarca. I no ens hi
oposem. Però el que sí ens

agradaria és que ja que sacri
fiquem tant de terreny tinguem
algunes compensacions...

Resposta de Pujol

L'alcalde va acabar el discurs

felicitant als propietaris de les

Pocs dies després que es
donessin a conèixer les sub
vencions que havia rebut
Argentona dins el Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya,
(Veieu Cap de Creus núm. 1),
l'alcalde d'Argentona, Jordi
Suari, va coincidir amb el

president de la Generalitat, Jordi
Pujolenl'acte de celebració dels
75 anys d'una empresa de Sant

Miquel del Cros el 15 de
desembre. Suari, que va fer el
seu discurs abans que Pujol va

remarcar que ...en aquest mar
ge dret de la Riera d'Argentona
que ha de ser una zona indus

trial important i que gràcies a la
iniciativa de la Generalitat de
fer una autovia que ens comu

nicarà amb el Vallès i amb la
resta d'Europa i que donarà
moltes facilitats a les empreses
d'aquesta zona.

A Argentona entenem que
les indústries hi han de ser, és la
base de l'economia d'un país, i

per això els industrials han de
saber que l'Ajuntament els
donarà recolzament i també que

l'Ajuntament és casa seva.

Voldria dir també que un
poble amb el futur que té
Argentona i que està en el cen

Moment del discurs de Jordi Pujol, al seu darrera Jordi Suari.

L'alcalde d'Argentona no va desaprofitar

l'oportunitat que va tenir a mitjans del mes de
desembre quan va coincidir en un acte oficial
amb el president de la Generalitat. Durant el
seu discurs, Suari va mostrar el desconten

tament de l'equip de govern per una política deXino-Xano

La Regidoria de Joventut
ha començat a donar les
primeres passes (només s'ha

trontollat, i és ben trist, quan

des de dins del propi equip
de govern s'ha qüestionat el

seu funcionament. Però ja
s'ha solucionat). Argentona

tenia el desagradable pri
vilegi de ser un poble en
"què els joves no existien.

Ara des de lanova Regidoria
ja podem dir que l'Ajun
tament hi pensa: s'ha pre
vist tirar endavant un Casal
de Joves a Can D'Oro (si

hem llegit bé, just al costat
del Casal d'Avis. Quina

trempera!) i a més llarg
termini adequar una part de
la Sala com a Casal.

El Consell de Joves ja
funciona després d'haver

estat escollit en la I
Assemblea de Joves
d'Argentona, imagineu-vos

a més de 30 joves lluitant
per tot el que els preocupa;
construirem vivendes
socials a la zona de Sant

Sebastià destinades espe
cialment aquella franja
d'edat en què no tens "pe

les", vols marxar de casa i/
0 conviure amb el/a

company/a (ja n'hi ha prou
de marxar als pobles veïns
per culpa de l'especulació

urbanística!). I això només

és el començament.

Jordi Pinart i Pxadal
Regidor d'Esports, Festes i

Joventut

Suari va reclamar a Pujol una política de
subvencions més generosa per Argentonamgut 60

a Sala
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moment i d'haver apuntat una

solució per la via de les
subvencions.

Una altra àrea de respon

sabilitat de la nostra Agrupació
dins de l'Ajuntament és la
d'Urbanisme que donada la
situació i el moment del nostre

poble afegides a les especials i
definitives conseqüències que
tenen les decisions que es fre-
nen en aquesta àrea pel futur, us
donem la mida de la seva
importància.

La nostra política ha estat
l'estudi i el buscar sortides, do-
nar-les per aquelles que la tenen
i trobar-la quan no existia i tot,

sempre dins del més estricte
respecte al Pla General d'Orde
nació, que és qui marca la pauta
per a totes les decisions.

De la feina que la Regidoria
d'Urbanisme té en cartera cal
fer esment de dos apartats pel
grau de consolidació. L'un fóra
el tema de les carreteres i
comunicacions de primeríssima
línia estan com estem a l'inici

de dos grans obres, la per-

llongació de l'autopista cap a
Palafolls i, sobretot, els enllaços
d'aquesta autopista que cauran
dins del terme d'Argentona, el

seu pas per Sant Miquel del
Cros, i la futura autovia entre
Argentona i La Roca que segons
com condicionarà el futur

desen-volupament de la nostra
vila. Aquest tema tal com el
tenim ara creiem que ha tingut

una solució satisfactòria pels
nostres interessos com a poble.
L'altre es refereix a l'ampliació

de sòl urbanitzable i assequible
contemplat en el projecte de
Sant Sebastià.

Agrupació Argentona
(A.A.)

Des de les àrees de res

ponsabilitat que dins delgovern
municipal té la nostra Agru

pació, a més de la genèrica de
donar cohesió i col·laborar a fer

equip hi ha d'altres dues
d'específiques: Urbanisme i
Hisenda, de les quals us volem

fer esment.
Pel que fa a l'àrea d'Hisenda,

ja sabem que es tracta d'un tema

poc engrescador, abstracte, de
vegades feixuc i poc atractiu,
d'altra banda, però absolutament
necessari. Volem dir que sense
un plantejament acurat, derivat
d'un estudi aprofundit d'on
vénen els diners i en què els

hem perquè donin el màxim
rendiment, a més de vetllar

perquè el desenvolupament
d'aquest projecte es faci amb
tota la correcció tècnica

possible, no hi ha Ajuntament
que pugui funcionar amb un
mínim de coherència.

La veritable preocupació
però, de la nostra agrupació ha
estat una altra i és un esforç de
racionalització del "gasto", dit

clar i català, aconseguir que,
mantenint una gestió digna, les

finances municipals puguin
generar 0 posar a l'abast dels

ciutadans mitjançant les pro
postes dels regidors, el màxim
de recursos adreçats no només a
pagar uns serveis sinó a dina-

mitzar la vida del poble, a traçar
camí i potenciar iniciatives que

projectin a Argentona cap
endavant al futur.

Ja sabem que això és difícil,
que no es fa d'avui per demà,

que requereix temps i sobretot
una certa sensibilitat per no
augmentar desconsiderable-
ment el pes imçositiu a sobre
dels ciutadans. Es per això que
estem moderadament satisfets
d'haver canviat la tendència de

Agrupació Argentona

Podríem aprofitar aquest espai per contestar
certes paraules basades en un programa de Ràdio
Argentona el passat 30 de gener, pel màxim mandatari
de la nostra Vila, paraules d'un important radicalisme

que sembla que vulguin dividir Argentona en dos
bàndols, els dolents i els bons, 0 els d'abans i els d'ara.

No entrarem en aquest joc barruer i poca-solta que no

és bo per la nostra gent.
Però sí que el volem aprofitar per recordar als

argentonins que el 15 de març hem de sortir tots a
votar, per poder escollir els diputats al Parlament de
Catalunya i cal anar a les urnes amb indeferència de la

posició ideològica que cadascú mantingui.
Tenim dotze anys d'Autonomia, dels que po

dem estar bastant contents, no del tot, podem aconse
guir més i aconseguirem el que ens proposem, sempre
i quan tots hi participem, queda molta feina per fer,

feina molt feixuga per poder arribar al ple exercici del
dret d'autodeterminació.

Oblidem-nos de petites rancúnies que tinguem
per això, 0 per allò que no m'ha sortit bé, 0 que no m'han

atès com em mereixia... Cal tenir confiança en les
nostres Institucions i donar el nostre recolçament a la
gent que defensa els nostres drets, sigui del color que
sigui. Més ara quan des del Govern Central ens posen
recursos al Tribunal Constitucional contra el nostre
Dret Civil, més ara quan comencen a sortir distints

rebrots centralistes.
Quan tanta gent diu trobar-se desinteressada

per la política, nosaltres volem llançar un missatge
d'il.lusió, il·lusió per Catalunya, il·lusió pel progrés,

pel progrés de tots, il·lusió per la llibertat, il·lusió pel
futur, il·lusió pels joves.

No deixem que els altres decideixin per no
saltres, per les nostres coses, per la nostra casa. No ens
queixem tot el dia i de tot, posem el nostre granet de
sorra i el nostre entusiasme, anem a votar, millorarem

les coses.

Si tenim familiars a qui els pot ser impossible
d'anar a votar personalment, cal utilitzar el vot per
correu. Anem a votar i fem-ho per aquells que puguin

defensar la nostra casa, la nostra població i el nostre
País. Ara és l'hora de demostrar que la gent d'Argentona

sentim Catalunya dintre nostre i estimem les seves
Institucions, cal sortir a votar, cal no deixar perdre cap

oportunitat de demostrar i dir el que volem.
Argentonins, tothom a votar!!

Convergència i Unió
(CiU.)

CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Ara és Thora
de votar tothom
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resoldre tot aquest afer de ma
nera més raonada? No som tots
els que volem solucionar aquesta

qüestió que fa tant de temps que
tenim pendent? Deixem els
interessos propis i treballem per
a la col·lectivitat.

Pensem-hi! Quin futur té la

Sala? Quines coses hi voldríem?
Hi ha un pre-projecte. El

coneixem?
Fem-hi aportacions al tema!

Partit dels Socialistes
de Catalunya (P.S.C.)

titularitat però que la quantitat
ofertada per l'Ajuntament

(11.800.000) la consideren
insuficient.

La Cambra Agrària encarrega
un informe i fa una relació i
enumeració de l'actual edifici i

en fa una valoració aproximada
de 63.000.000 ptes.

Quantes vegades ha de pagar

el municipi? El municipi som
tots, per tant d'on surten les
misses? Sempre som els ma

teixos els que directe 0 indi
rectament rebem les conse

qüències? Per què no podem

Joventut, per poder tirar enda
vant les feines i projectes que

tant des de la Regidoria, com
des del Consell Municipal de
Joventut li encomanin.

No és cap cosa nova, el con
sistori anterior ja disposava d'un
funcionari per fer les mateixes
tasques, el que faltava era la

voluntat política de donar veu
als joves.

3 milions no és el preu ni d'un
Sí ni d'un No als pressupostos,

és el cost del salari del Tècnic
de Joventut. Ho podeu com
provar en la liquidació dels
pressupostos dels anys que els
nostres detractors eren al

govern.
Per acabar, podem assegurar-

vos que no hi ha dubte en la
nostra manera d'actuar (ni l'ara
sí..., ni l'ara no...), els nostres
actes són coherents amb un pro
grama i una línia ferma d'ac
tuació.

C. i U. sap que no compta
amb el suport d'E.R.C. per tor
nar al govern municipal i, d'ençà
del maig, ü dol... Li cou?

Esquerra Republicana
de Catalunya (E.R.C.)

, RUPS- MUNICIPAL^**

CiU ens felicita

No podem passar per alt els

elogis que ens dedica el grup

polític de l'oposició des del seu
pamflet informatiu, ben bé com
si es tractessin de confits enve
rinats.

La poca experiència de go
vernar amb minoria ha fet

oblidar al grup municipal de
CiU que el debat i, potser en
algun cas, el desacord amb els
altres grups que formen l'equip
de govern del consistori, són
fruit de les regles del joc demo
cràtic i no tenen altra finalitat
que millorar l'acció de govern
en benefici de tots.

Esquerra Republicana de
Catalunya ha de portar a terme

un programa poh'tic, gràcies al
qual els electors li van dipositar
la seva confiança. Si bé serà
difícil poder complir-lo del tot,
en aquelles parcel·les en les que
somelsresponsables(Joventut,

Esports i Festes) farem tots els
esforços i demanarem els re
cursos necessaris per fer una
feina ben feta.

L'àrea de Joventut havia
d'estar atesa per un professio
nal preparat, un Tècnic de

l'any 1948) de 1.489 m2 de
superfície per a construir un
Teatre-Sala. La cessió d'aquest

terreny es va fer sota aquestes
condicions:
-Destinar el dit local a sala
d'espectacles, a fins culturals,
conseqüentment el titular de la
mateixa haurà de tenir per
pètuament un edifici que reu
neixi les condicions de cons
trucció i d'instal·lacions ade
quades per a ser utilitzades pels
fins abans esmentats, essent el
responsable i les despeses a
càrrec de la "Hermandad Sindi
cal de Labradores y Ganaderos"
d'Argentona, fent-se responsa

ble de la construcció, man
teniment i reparació del dit local.
-L'incompliment de les condi
cions estipulades, donarà dret a
l'Ajuntament a donar per resolta
la cessió atorgada i en aquest cas
recuperarà la plena propietat del
terreny cedit i haurà d'adquirir
l'edifici existent amb les ins

tal·lacions i mobiliari, havent
d'abonar l'import de tot, amb
l'exclusió del valor del solar.

Continuem el procés:
L'any 1989 l'arquitecte mu

nicipal lliura un informe a
l'Ajuntament fent una valoració
econòmica de la sala on es con
templa la quantitat d' 11.800.000

ptes. Tenint en compte que el

solar és de titularitat munici
pal i per tant de tothom.

A l'informe elaborat per
l'arquitecte municipal es
ressalten tot un seguit d'aspectes

que no acompleix les condicions
ni seguretat necessàries i diu,
que la Sala d'Argentona no
hauria de ser utilitzada, vistes
les condicions en què es troba.

Pel mes de març de 1991 la
Cambra Agrària contesta dient
que hi ha bona predisposició per
portar a terme un canvi de

Volem aplicar una política
que té com a prioritats la
conservació del medi ambient,
l'establiment d'una nova relació
de la persona amb la natura i dels
municipis entre sí, la utilització
racional del municipi com a
ecosistema i la descentralització
dels equipaments i infrastruc
tures com a condició bàsica de la
igualtat d'oportunitats. El mu

nicipi és la unitat bàsica de
l'organització de la convivència i
de l'activitat econòmica. La pre
servació de l'equilibri intern
d'aquest ecosistema és per a
nosaltres una exigència de futur.

En aquesta línia estem tre
ballant, i això comporta la
necessitat d'oferir sòl industrial,
equipaments i infrastructures,
serveis públics moderns i
eficients i ens obliga a mantenir
un diàleg sincer amb tots els
agents, a partir d'un model clar
que fa referència a un municipi

equilibrat socialment i terri
torialment; a una voluntat
irrenunciable de gestionaria Vila
remarcant el seu valor d'ús per a

tots els habitants. El nou projecte
de vivendes i serveis (portada)
que encara és un projecte i que
cal estudiar, es pot contemplar,

habitatge social pels joves, es
contemplen espais verds, zona
industrial amb les caracterís

tiques que reguli el seu regla
ment, el centre de salud, objectius
que són importants per a fer
d'Argentona una vila equilibra
da, amb recursos i amb qualitat
de vida. Estem fen camí!

Un altre tema que requereix

molta atenció és la qüestió de la
Sala Argentona.

Segons consta en escriptures,
l'Ajuntament d'Argentona va fer
cessió gratuïtament a la llavors
"Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos" (parlem de

psc-psoeEls socialistes dèiem i diem
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en 1.180 visitants, xifra molt
alta atenent a les característi
ques del nostre museu.

Per tipologies de públic, el
78% són visitants individuals
i el 22% són entrades en
grups, de les quals gairebé la
meitat corresponen a jubilats,
una quarta part a escolars i la
resta a altres col·lectius.

Pel que fa al còmput in-
teranual des de l'any 1975 al
1991, podem apreciar una
primera etapa fins als anys
1983-84 amb uns índexs de
visites realment baixos i una
segona etapa d'augments
sostinguts (excepte en l'any
1988) fins assolir els 14.163
visitants de l'any 1991, xifra
rècord del Museu del Càntir i
que supera les previsions més
optimistes, doncs crèiem molt
difícil superar la barrera dels
10.000 visitants sense haver
efectuat la prevista ampliació
i remodelació de les sales del
museu. Precisament aquest
projecte, tant necessari per
adequar el museu a les ne
cessitats actuals i exigències
de la Llei de Museus, pot co
mençar a ser una realitat en
guany si es reben ajuts
econòmics de les institucions
supramunicipals que ajudin
l'Ajuntamentd'Argentonaafer
front a la inversió necessària.

De les dades estadístiques
sobre el còmput de visitants
durant l'any 1991 es desprèn
que el Museu del Càntir
d'Argentona és, possible
ment, el més visitat de la co
marca del Maresme, amb un
total de 14.163 entrades re
gistrades l'any passat, supe
rant l'anterior màxim de
13.444 visites de l'any 1990.
No obstant això, es detecta
en el 1991 una lleugera dis
minució de visitants indivi
duals que ha estat àmplia
ment compensada per l'aug
ment d'entrades en grups. Cal
esmentar que no s'han comp
tabilitzat les visites a con
ferències, exposicions i altres
activitats del museu que, per
manca d'una sala apropiada,
es fan majoritàriament fora de
les dependències pròpies del
museu.

Pel còmput mensual es
detecta un espectacular
màxim anual en l'agost, amb
més de 9.000 entrades, de
gut sobretot a les activitats
emmarcades dins la Festa del
Càntir de Sant Domènec,
mentre que la resta de mesos
oscil·len entre els 300 i 600
visitants, excepte maig que
baixa a 180 entrades. Així
doncs, la mitjana de visitants
per mes durant 1991 se situa

Visitants del Museu del Càntir durant el període 1975-1991

1614126810
milers visitants

91

dividuals   ÜÜ1 Col·lectius

anys

Més de 14.000 persones varen visitar el museu l'any
passat

El Museu del Càntir assoleix un
nou màxim d'entrades l'any 1991

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

RAMON REIXACH I MONER

AUTO-ESCOLA • ASSEGURANCES

Mitjans contra
la marginació

Una raó per la qual Iniciativa per Catalunya va triar
les regidories de Sanitat i Benestar Social, que
conjuntament amb Medi Ambient formen l'àrea que
coordina Concepció Sala, era la de poder actuar sobre
els sectors de marginació que hi ha a Argentona.

L'Ajuntament disposa d'un equip psicosocial que, tot
i la preparació de cadascun dels seus membres, entenem
que ara per ara, no pot actuar amb totes les seves
possibilitats per manca de coordinació entre els esta
ments que poden donar suport i ajut a les persones amb
problemes. I és aquí on creien que cal incidir.

L'equip psicosocial està format per un assistent
social, una treballadora familiar i dues psicòlogues.
Les psicòlogues centren fins ara la seva tasca als cen
tres escolars, però desitgem que puguin ampliar el seu
servei al conjunt social de la Vila.

Entre les tasques d'aquest equip hi ha l'atenció a la
tercera edat, solucionant problemes de residència,
d'assistència mèdica, de tramitació burocràtica 0 d'ajut
econòmic. També en casos de problemàtiques familiars,
d'infants desassistits,tramitació de beques, reducció de
taxes municipals, etc. És important la feina que pot fer

d'ara endavant l'equip coordinant-se amb el tècnic de

joventut per prevenir problemes de marginació juvenil.
S'està detectant que molts adolescents argentonins

tenen tendència a l'alcoholisme i en aquest sentit la
regidoria de Benestar Social vol emprendre una

campanya preventiva en la qual hi prendrien part els
diferents tècnics socials.

Hem de tenir en compte que els esforços i la coor
dinació que destinem avui a la prevenció representaran
un gran estavi social per demà, ja que estem evitant

futurs problemes sanitaris, de seguretat ciutadana i de
marginació, i contribueim en definitiva al major benes
tar de tothom.

Iniciativa per Catalunya
(LC.)

^^:;s:-:^:::^:^^^ c^^i^;^lïr-
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pràctica de la prova testifical.
Un cop practicada la prova

testifical, es publiquen els
edictes, per espai de quinze
dies, exclusivament a les po
blacions a les quals hagin re

sidit 0 estat domiciliats els con
traents durant els dos últims

anys, i que tinguin menys de
25.000 habitants de dret. Per
tant, aquest és el cas d'Argen
tona i per tant cal exposar
edictes si els nuvis resideixen
a la nostra vila.

Enllestides les proves, el
Jutge acordarà traslladar les
actuacions al Sr. Fiscal per tal
que emeti el seu informe. Aca
bats aquests tràmits, el Jutge
dictarà resolució aprovant o

denegant la celebració del
matrimoni.

En el cas d'Argentona, com
a tots els Jutjats de Pau, l'ex
pedient ha d'esser elevat al

Jutge de Primera Instància
encarregat del Registre Civil
-de Mataró en el nostre cas-,

perquè dongui el vist i plau
definitiu.

Si es deixa passar, per les
raons que siguin, un any des

de la publicació dels edictes o
diligències substitutòries,
sense que s'hagi efectuat el
casament, aquest no podrà ce
lebrar-se sense una nova pu

blicació 0 diligència.
I per fi, un cop conclòs el

tràmit de l'expedient, ja us po

drem casar.

Però abans caldrà parlar de
les flors, de la música, dels
poemes... ide tantes coses com
vulguin els nuvis. Perquè en

definitiva, tot això serà el que
humanitzarà la cerimònia, li
donarà caliu i color, i que amb
més alegria serà recordat.

Perquè a Argentona estem
oberts...

J.A.M.ÍL1.V.

Durant l'any 91 hi ha hagut 17 naixements més que defuncions. L'any
anterior la diferència només era d'un naixement per sobre de les
defuncions.

Activitats del Jutjat de Pau d'Argentona
durant l'any 1991

-Inscripcions:
Naixements49
Matrimonis civils84
Matrimonis canònics29
Defuncions32

-Expedició de certificats (de naixement,
matrimoni, defuncions i fe de vida)557

-Cartes-ordres penals (auxili judicial)528
-Exhorts civils (auxili judicial)398
-Exhorts de Registre Civil (auxili judicial)70
-Expedients de matrimoni112
-Celebració de casaments civils84
-Expedients governatius de Registre Civil

(traducció de nom, trasllat d'inscripció,
duplicats de llibre de família, etc.)112

-Registre d'atestats43
-Judicis i actes de conciliació5
-Legalització de llibres de comerç24
-Consentiments paterns10
-Altres (aixecament de cadàvers,

compareixences per atorgaments de poders)8

Fixeu-vos que us diem
"quasi", ja que a Argentona no

quedarà cap parella del poble
per casar. Per ells sempre es
pot trobar un forat.

Per complimentar el tràmit,
s'ha de preveure un plac mí
nim d'un mes.

La documentació que cal

aportar cada cònjuge és:
-Certificat de naixement.

-Certificat/s de residència que
acreditin la residència dels
últims dos anys
Per divorciats:
-Certificat literal de la ins

cripció de l'anterior matrimo
ni on hi consti l'anotació mar

ginal de la sentència de divorci.

Per vidus:
-Certificat de l'anterior matri
moni.

-Certificat de defunció del
difunt/a.

Serà necessària la presèn
cia de dos testimonis que hau
ran d'aportar el D.N.I. el dia

que el Jutjat senyali per la

al matrimoni per via exclusi

vament civil.

Doncs bé, sigui pel motiu
que sigui, la qüestió és que ca
da vegada tenim més parelles
que vénen al Jutjat per casar-
se. I al Maresme, segons les
estadístiques, Argentona és un
dels pobles més sol·licitats.

Comprenent la gran trans

cendència que té pels futurs
esposos un acte d'aquestes
característiques, i per facilitar
a qui tingui algun interès, us
volem donar algunes orienta
cions pel que fa al tràmit que

s'ha de seguir al Jutjat de la
nostra vila amb caràcter previ
a la celebració de l'acte del

matrimoni, pròpiament dit.

En primer lloc és important
tenir una entrevista personal
amb el Jutge per convenir la
data del casori. I això el més
aviat possible, doncs a títol in
formatiu us direm que tenim

el calendari ocupat fins quasi
finals d'octubre d'enguany.

Farà cosa d'un any, el cè

lebre escriptor, JOSEP MA
RIA ESPINÀS, ens deia des
de les pàgines del diari "Avui"
que "... el ritual d'un casament

civil pot ser insatisfactori
precisament per la deficiència
de ritual... I alguna cosa s'hau
ria de fer per proporcionar als
nuvis que ho vulguin un aire
una mica més cerimoniós a
l'acte del casament civil..."

Amb molt d'encert, aquest

escriptor recull la problemà
tica que envolta la celebració
dels casaments als Jutjats; la
majoria de les vegades no per
manca d'esperit de servei dels

Jutges, sinó per les impossi
bilitats de temps, ja que s'han
de celebrar deu matrimonis en
dues hores.

Però malgrat això, cada

vegada amb més freqüència,
la via civil és triada per con
traure matrimoni. Les raons
són de diversa índole.

Un d'aquests motius, inde

pendentment de que la con

fessió religiosa estigui més o
menys en crisi, és que l'Esglé

sia vol que els contraents en

tenguin bé el què és rebre un
sagrament, i per això, avui dia,

es requereix fe.
Un altre motiu, molt evi

dent per tots, és que els que ja
han estat casats per l'Església

però la seva vida conjugal no
els ha funcionat i han hagut de
divorciar-se, no poden tomar
a rebre les benediccions ecle
siàstiques d'un nou matrimo

ni, i per tant han de fer cap
l'única alternativa que els
queda per fer reconèixer da
vant la societat una nova unió
matrimonial; és a dir, han de
recórrer a la via civil.

És evident també que d'al
tres parelles tenen els seus mo
tius de consciència 0 confes

sió religiosa per voler accedir

Els tràmits del matrimoni civil

,UTJAT DE PAU—
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ARGENTONAcl Gran 30
Tel. 797 02 07

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

Aquesta és la zona del Pla de
l'Alemany on es fa la depuradora.

equips de govern presidits per

Josep Maria Gallifa, Esteve
Canal i l'actual, presidit per Jordi
Suari, han fet gestions per la
construcció de la depuradora.
L'afer es va desbloquejar des
prés que tres representants de
l'actual equip de govern s'en
trevistessin amb el conseller de

Medi Ambient, Albert Vilalta,
el mes de juliol passat.

Tal com ja va anunciar Cap de
Creus en el número anterior,
durant el mes de gener ha
començat la construcció de la
depuradora d'Òrrius. Les obres

van començar el 13 de gener, tal
com va confirmar la conselleria

de Medi Ambient de la Gene
ralitat. La depuradora, que evi
tarà la contaminació de la Vall
de Riudemeia i d'una part de

l'Aqüífer de la Riera, es cons
trueix al terme municipal
d'Òrrius, concretament a un hoc

conegut com el Pla de l'Ale

many, a pocs metres del terme
d'Argentona.

Aquesta depuradora permetrà
reconvertir 70.000 litres al dia
d'aigües residuals en aigua po

table que arribarà a l'aqüífer de
la Riera. D'altra banda si no
s'hagués construït la depuradora

hagués posat en perill un dels
espais naturals més importants
del terme, la Vall de Riu-
demeida.

Amb la construcció d'aquesta
depuradora acaba un dels afers

pendents, en qüestió de Medi
Ambient, més importants que
s'han donat en els últims anys a
Argentona. Tal com ja van in

formar en l'anterior edició, els

Garantirà la conservació de la Vall de Riudemeia i
de l'aqüífer de la Riera

La Depuradora df0rrius funcionarà
el mes d^agost

^"Coses^ ^^^ Yit

fa una pila d'anys es va fer al local que tenia la Caixa Laietana
a on ara hi ha la Llar d'Avis, al costat del Bar "Deportivo", una exposició
de totes les revistes i publicacions de tota mena que s'havien anat fent
a Argentona, crec que des de primers de segle. I n'hi havia una bona
colla.

Des que jo tinc memòria recordo l'ECOS, editat en ciclostil per la
Parròquia. Eren temps de Mossèn Pere Batlle i Mossèn Santi de Vicari.
Allà es va forjar la primera fornada de vocacions literàries de després de
la guerra. (Encara recordo el goig amb què vaig veure per primera
vegada el meu nom escrit en una publicació. Jo feia d'escolanet i vàrem
jugar un partit de futbol a Can Gallart contra els nois de les Colònies
d'Estiu). Hi ha qui ho col·lecciona tot, i deu passar bones estones
repassan-t'ho tot. Dels ECOS es va passar a l'ARGENTONA, editat a la
nova impremta RIVERMA (de Ripoll, Vergés, Arenas Mauri). D'aquesta
impremta al cap damunt del carrer Gran (aleshores Calvo Sotelo), es va
passar a la Impremta Arenas, que traslladada a l'actual Llibreria-
Papereria Arenas, va funcionar molts anys, i se'n va derivar l'actual
impremta IGBO, amb tècniques d'impressió que no tenen res a veure
amb el vell ECOS.

La història complerta de les publicacions d'Argentona queda per en
Josep Lladó, en Joaquim Ripoll o l'Emili Amargant, escriptors acreditats
i cronistes quasi oficials de la Vila, o qualsevol altre que s'hi atreveixi.
D'aquells anys 40-50 cap aquí, hi van haver uns anys d'una pobresa
cultural i d'inquietuds públiques aterradores. Als anys 60 tothom es va
començar a situar, i almeys les inquietuds anaven pel camí de guanyar-
se la vida, que era l'únic camí que es començava a veure afortunadament
clar. Recordo d'aquells anys l'experiència de la publicació mural que es
penjava -sota els auspicis del Llaç d'Amistat- a la paret del Bar
"Deportivo". Es deia LA VEU D'ARGENTONA i era l'única "finestreta" -
mai més ben dit- de diàleg que hi havia a Argentona. Jo ja hi vaig tenir
alguna col·laboració. Era l'obra personal del sabater, l'Ernesto, molt
denostat posteriorment amb el canvi de temps, però al que crec que
Argentona li deu molt. Dintre de la pobresa de tot tipus en què es movia
la seva societat, però que en definitiva era l'única que tenia una coral,
i una publicació i un local a on encara es feien coses. I una continuïtat,
que és el que quasi sempre falla a les poblacions petites. Una societat
de la que d'aquí a uns anys celebrarem ni més ni menys que el centenari.

I fins aquí tot era o semblava harmoniós. Les divergències i
controvèrsies eren per aspectes anecdòtics. Un nou jovent, però, amb
noves inquietuds va produir les primeres divergències serioses a la
revista parroquial dels 70, CRIT. Molts encara recorden les baralles
dialèctiques d'en Pep Duran i companyia amb mossèn Jaume Masvidal.
Només era la pre-democràcia.

Després va arribar la democràcia i l'enfrontament de gent que fins
aleshores havia callat i d'un nou jovent amb inquietuds socials i
humanístiques de tota mena, d'un jovent que rebutjava l'status imperant
fins aquell moment i que per tant volia canviar tot el que no Ü agradava.
Va sortir la revista LLAÇ, que es proclamava plural, però que llastimosament
no ho era encara que només fos perquè només volien escriure-hi sempre
els de la mateixa corda. Jo hi vaig col·laborar de tant en quant. Com que
els de la mateixa corda no van aconseguir manar al primer ajuntament
democràtic, i menys al segon, tot el que aquest feia estava mal fet, fins
que l'alcalde Gallifa se'n va cansar i va treure una altra publicació
mensual que hi digués la seva, de difusió gratuïta i per tant més llegida,
i el LLAÇ va acabar per acabar-se. Havia sigut un exemple de publicació
en quant a presentació, compaginació, etc, encara que la mateixa
llibertat d'expressió va arribar a fallar en la seva última etapa. Havia
durat, però, més de 7 anys, que ja són forces anys. L'ARGENTONA,
Butlletí Municipal, també va parlar de la seva voluntat de pluralisme,
però en la pràctica va ser el portaveu de l'Ajuntament, i s'ha acabat
recentment amb el 4t. ajuntament democràtic. Mentrestant també havien
sortit publicacions de menys projecció com INDEPENDÈNCIA, de la
COS, i encara queden determinats butlletins socials de difusió restringida
als socis de les seves entitats.

I fins ara, en què el 4t. ajuntament democràtic ha tret el Cap de
Creus, al que saludem cordialment amb l'esperança de que, per fi!, sigui
l'autèntic punt de trobada d'un poble amb diferents criteris i interessos.

La mateixa composició bastant plural de l'Ajuntament i la
professionalitat del director de Cap de Creus, fa pensar que potser sí que
ara arribarem a una publicació oberta a un autèntic pluralisme, encara
que el "full informatiu des de l'oposició", que ha editat el grup de CiU,
ens dóna d'entrada males notícies, que ens agradaria que el temps no
confirmés.

La presentació del primer número de Cap de Creus és molt bona,
24 pàgines d'articles potser una mica atapeïts, peri^ en conjunt dóna la
impresió d'un producte seriós i força ben acabat. És una esperança.

Benvingut, doncs, Cap de Creus!

De l'ECOS al CAP DE
CREUS, records

Salvador Casas Güell
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Són moltes les activitats culturals i/o

recreatives que ha viscut Argentona al llarg de
la centúria. Poquíssimes han arribat fins als
nostres dies: la del cant coral i els 3 tombs, per
dir-ne un parell. Al llarg del segle hom ha pogut
assistir a períodes intermitents de premsa escrita,
a anys de gran activitat teatral o cinematogràfica,
a moments àlgids d'esplai per infants, d'èpoques
amb presència de música i músics, a aparicions
intermitents de grups generacionals que han
desenrotllat diversos tipus d'activitats, a tra
dicions que vénen i van sempre a remolc de
voluntarismes.

Per dir-ho sintèticament: la vida cultural
argentonina ha estat una pura i simple
improvització. Darrera cada aventura hi ha
hagut algú o un grup, i l'aventura ha durat fins
l'esgotament de seu promotor o promotors. I
sempre començant de nou, partint del zero
pelat. No hi ha hagut manera de perpetuar cap
activitat fins convertir-la en tradició, llevat dels
2 casos esmentats que amb empentes i rodolons
han arribat fins al dia d'avui.

Hi ha una altra excepció: la Festa del
Càntir, que iniciada l'any 51 s'ha convertit en la
festa per autonomàsia de la Vila. Ara: la Festa
del Càntir s'ha mantingut a cor què vols perquè
ha comptat des dels seus inicis amb el vist-i-
plau de totes les corporacions municipals.

I aquí és on volia arribar.
Ja s'ha acabat la seqüència històrica en

què "fer poble" era el gran objectiu. I per "fer
poble" eren vàlids tots els mitjans. Lloables totes
les iniciatives. Encomiables tots els esforços.

Els franc tiradors culturals i/o recreatius
han de seguir existint, però la seva feina ha de
ser molt més rigorosa, més professionalitzada.
No pas adreçada a la reivindicació, sinó a
l'aconseguiment d'una millora en la qualitat de
vida comunitària, i el gran pal de paller d'aquesta
nova conjuntura ha de ser —evidentment— la
Conselleria de Cultura de l'Ajuntament.

Hi ha qui es queixa de la poca vida
cultural argentonina. Potser és que sóc optimista,
però d'un temps ençà han reaparegut grups i
promotors que poden endegar una tradició
musical, una tradició de teatre infantil, una
tradició dansaire, una tradició muntanyenca
que es pot fixar d'un cop i per sempre si es crea
una sòlida infrastructura cultural i hom projecta
sobre aquesta mena d'activitats l'atenció que es
mereixen. Amb la seva consolidació s'acon
seguirà perpetuar les iniciatives més enllà de
l'esgotament dels qui les promouen, i s'arribarà
a aconseguir una vida cultural d'oferta variada
i sobretot estable. Amén.

Absència de tradició

Emili Amargant

construccions queshi van trobar

hi havia les parets d'alguns habi
tacles i llars de foc iunabocador.
També s'hi van trobar algunes
monedes romanes i ceràmiques
que bàsicament provenien del
nord d'Àfrica i d'Itàlica.

Enel jaciment hi van treballar
unes 25 persones sota la direc

ció de les arqueòlogues Carme
Puerta i Núria Carrera. Durant
la visita que vaferl'alcalde d'Ar

gentona a aquest jaciment, Jordi
Suari va manifestar al membre

del Servei d'Arqueologia de la
Generalitat, Antoni Caballé, que
és intolerable que no s'hagi in
format oficialment a l'Ajunta
ment de les troballes i, a més,
que no passin a ser propietat
dels argentonins. Un cop es va

fotografiar i documentar tota la
zona i es van treure les restes de
ceràmica, el jaciment es va
tornar a tapar per construir-hi a

sobre la variant de la Nacional
II. Al jaciment de Can Portell
s'hi van trobar unes 20 àmfores
senceres, sense gaire valor ar

queològic, segons els tècnics de
la Generalitat.

Jaciment trobat a Can Balanço.

L'alcalde d'Argentona, Jordi

Suari, ha reclamat al Director
General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat que totes les
monedes, ceràmiques i altres
restes arqueològiques que s'han

trobat a Can Balanço, Can Por

tell i Les Sitges de la Por siguin
entregades a l'Ajuntament.

Aquesta reclamació ha vingut
després que els Serveis d'Ar
queologia de la Generalitat ha
gin fet excavacions en aquestes
zones per on ha de passar la
variant de la carretera Nacional
n. En principi les peces trobades
han d'anar a parar al Museu
Comarcal del Maresme Mataró,

fet que el ple de l'Ajuntament
ha considerat ilògic.

Les excavacions a Can Ba

lanço, Can Portell i Les Sitges
de la Por es van fer a mitjans de
desembre i s'hi van trobar restes

de l'etapa ibèrica i romana, del
segle II abans de Crist al segle II
després de Crist. El jaciment
més important és el que es va
trobar a Can Balanço, al veïnat
de Sant Jaume de Treia, al costat
del Torrent de Vera. Entre les

Lf Ajuntament reclama que tot el
material arqueològic trobat al terme
es quedi a Argentona
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no tenien la corresponent
llicència per activitats moles
tes. La clausura es va fer a
finals de novembre perquè
l'Ajuntament va considerar
que l'empresa propietària,
Namacu, S. A., estava fent una
activitat clandestina. Aquesta
empresa havia demanat
prèviament un permís
d'obres, però és preceptiu
que abans de demanar
aquesta llicència s'ha de
demanar la llicència d'ober
tura, en aquest cas per una
activitat considerada moles
ta, segons el reglament de
serveis de les corporacions
locals.

vacances. S'explicaven con
tes, es feien concursos, músi
ca i tallers. Els últims dies la
participació va ser d'uns 50
escolars. Aquesta campanya
ha comptat amb el suport de
l'àrea de cultura de l'Ajun
tament d'Argentona

Des del dia 23 de desembre
al 7 de gener s'ha fet a la
biblioteca d'Argentona la
campanya "Per Nadal a la bi
blioteca tot s'hi val". Aquesta
campanya ha consistit en
realitzar dins la biblioteca
activitats per escolars, tot
aprofitant el període de

A la biblioteca s'hi ha valgut tot

L'Ajuntament d'Argen
tona va clausurar un esta
bliment del veïnat de Pins on
hi havia 5 cavalls, dos poneys,
dos gossos i diverses oques i
gallines perquè els propietaris

Clausura d'un establiment
on hi havia animals de
manera il·legal

Va actuar de capità Antoni
Vihals i Burés i d'abanderat
Anna Busquets Gallego. Els
cordonistesvan ser Laura No-
vellas Vinyals i Gemma
Cuquet Hucha.

Ja a la nit, i per acabar de
celebrar la festa de Sant
Antoni, es va fer un ball a la
Sala amb l'Orquestra
Aquarel·la.

Aquesta festa va comptar
aquest any amb un pres
supost de 400.000 ptes.

El dissabte dia 25 de gener
es van fer pels carrers
d'Argentona, els Tres Tombs
en celebració de la festa de
Sant Antoni Abad. Aquest any
s'ha ce-lebrat el trenta-unè
aniversari de la recuperació
de la festa ja que va estar
prohibida durant uns anys.
La celebració d'aquest any
va comptar amb una im
portant participació de
cavallistes vinguts de tota la
comarca i també de gran
nombre de públic.

Una terrassa amb conills va ser una de les atraccions de la festa dels
Tres Tombs.

ElsTres Tombs

president del Casal, Joan
Bassa, que es va mostrar
decebut per la falta d'assis
tència de més gent d'Ar
gentona.

Unes 60 persones van
assistiral primer aniversari del
Casal d'Avis de l'Ajuntament
que es va celebrar el diu
menge 19 de gener. Després
del dinar es van afegir a la
commemoració l'Esbart
Dansaires d'Argentona que
precisament aquest any ce
lebren el seu desè aniversari.

El consistori va estar
representat per la regidora
de Benestar Social, Con
cepció Sala i pels regidors
del grup municipal de CiU
Joaquim Casabella i l'ex-al-
calde, Esteve Canal.

El dinar va ser presidit pel

Primer aniversari del
Casal dels avis de l'Ajuntament

desitgem una vida llarga en
això de la premsa local.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
'^t ^P A L'AJUNTAMENT D'ARGENTONA
FULL INFORMATIU DES DE L'OPOSICIÓ  GENER 1992

El grup municipal de
Convergència i Unió va pre
sentar el dia 9 de gener una
nova publicació que porta el
nom de "Full informatiu des
de l'Oposició". La publicació
té quatre planes, una tirada
de 3.000 exemplars i la
periodicitat bimestral. En
aquest primer número el grup
municipal de CiU es mostra
molt crític amb el contingut de
Cap de Creus i dóna el seu

punt de vista sobre el pres
supost municipal per aquest
any.

Des d'aquestes ratlles
donem la benvinguda a
aquesta nova publicació i li

Es reactiva l'edició de revistes
locals a Argentona

Comercial Pryca-Cabrera.
La petició s'ha fet durant
una assemblea ordinària
de l'associació de veïns
que es va fer el dia 14 de
desembre. L'acord de
petició de la línia es va fer
per majoria absoluta.

L'Associació de veïns de
Sant Miquel del Cros ha
demanat a l'Ajuntament la
creació d'una línia de
transport públic interurbà
que faci el recorregut
Mataró-Sant Miquel del
Cros-Argentona-Centre

Els veïns del Cros demanen
més transports públics
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El "Poema de
Nadal",
un èxit

Pocs dies abans de Nadal,
el dia 22 de de-sembre, es va
celebrar a PAixemador un re
cital ba-sat en el Poema de
Nadal de Josep Maria de Sa-
garra.

El recital el van fer Josep
Reniu, que va recitar el poe
ma, la soprano Pilar Adan i el
pianista Marcial Olm.

A quest acte va tenir una
important presència de públic
que es va mostrar molt satisfet
del nivell artístic del recital.

vidre a
Argentona

Segons un estudi que
ha fet el Consell Comarcal
del Maresme, Argentona
és una de les 10 pobla
cions de Catalunya on es
va recollir més vidre per
reciclar per habitant durant
l'any passat. A Argentona
es van recollir l'any passat
37.800 quilos de vidre, un
14% del total dels con
tenidors de vidre que con
trola el Consell. Això vol dir
que cada habitant d'Ar
gentona ha dipositat una
mitjana d'uns cinc quilos
de vidre als contenidors.

L'època de l'any on es
recull més vidre a la nostra
vila són als mesos d'agost
i desembre. Els conteni
dors que recullen més són
els de les escoles velles,
amb un 21% del total i el
de la Plaça Nova amb un
16%. Els que menys són
els contenidors de Madà i
de Sant Miquel del Cros.

Desè
aniversari
dels Amics de
la Cultura i
l'Esplai

El dia 18 de gener els Amics
de la Cultura i l'Esplai van
celebrar el seu desè aniver
sari amb un acte al Centre
Parroquial. En aquest temps
aquesta entitat ha tirat enda
vant projectes relacionats
amb la pintura, el bici trial i el
medi ambient, però ara la seva
activitat més significativa és
l'Esbart Dansaires d'Argen
tona que s'ha distingit per la
recuperació del Ball de Gita
nes. Aquest Esbart fa sis anys
que funciona i ha fet més de
100 actuacions, algunes
d'elles a Bèlgica, Dinamarca
i Alemanya.

Al capdavant d'aquesta
entitat hi ha la Carme Munoz.

D'altra banda un 95% dels
comerciants locals es van
afegir a l'apagada de llums
dels aparadors convocada pel
dia 11 de desembre. Recor
dem que la convocatòria la
van fer l'Agrupació de Boti
guers i Comerciants de Ca
talunya i la Confederació del
Comerç per protestar contra
l'aplicació del nou impost
d'activitats econòmiques

(IAE).

Els comerços d'Argentona
van vendre d'entre un 10 a un
12 per cent menys durant les
festes de Nadal pel que fa al
mateix període de l'any 91,
segons ha declarat el presi
dent de la Unió de Botiguers
d'Argentona, Josep Castanó.

Aquesta disminució de les
vendes és molt inferior al que
han patit els comerços de
Barcelona on la caiguda ha
estat d'un 50% de les vendes.

Lleu caiguda de les vendes
als comerços durant les
Festes de Nadal

Casetes "provisionals" instal·la
des per ACESA.

Les casetes velles afectades pel pas de la variant de la nacional 2.

L'Ajuntament d'Argentona
s'ha oposat a l'enderrocament
de les casetes del Camp de
Futbol del Cros, afectades pel
pas de la variant de la carrete
ra nacional 2. Recordem que
membres de l'equip de govern
van negociar amb la
concessionària de l'explo
tació de la carretera, ACESA,
la construcció d'unes noves
casetes. A primers de gener
ACESA va instal^lar unes ca
setes provisionals de metall
que no tenien els serveis
necessaris de llum i aigua
perquè era imminent l'en- ^
derrocament de les velles i
casetes del Cros per part de
l'empresa Constructora Fer
rovial. L'Ajuntament va poder
parar l'enderroc i va manifes
tar que fins que no es fessin
les casetes definitives no
s'enderrocarien les antigues
instal·lacions, tot i que estan
en un estat molt deficient.

Ara l'Ajuntament ha enviat
el projecte de les noves ca
setes a ACESA per la seva
construcció. Aquestes noves
casetes, segons el projecte,
són iguals que les dels ves
tidors de la zona esportiva.

Les casetes velles del Cros no s'enderrocaran Bon balanç de
fins que no es construeixin les definitivesla recollida de

)oses de ^a Vila^
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L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament

informa que es fan

CURSOS DE BALL FLAMENC
(Sevillanes, fandangos, soleares,...)

Horaris: dilluns i dimecres
De 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda (grup infantil)

De les 7 a les 8 de la tarda (joves i adults)
De les 8 a les 9 del vespre (adults)
Lloc: Antic ajuntament de la vila

Inici cursos: febrer 1992
Informació: Ajuntament d'Argentona ( Tel. 797 07 11)
Organitza: Josefa Màrquez (professora de ball flamenc)

Els parquímetres i l'espai que
han deixat buit fins l'estiu.

dicions podria costar unes
300.000 pessetes. Montse
Brugal ha fet també una crida
perquè no es reprodueixin
aquests actes vandàlics que
sovintegen a les dues escoles
de la nostra vila.

Durant les festes de Nadal,
una colla de joves d'entre 13
i 15 anys van fer pintades a la
façana de les Escoles Bernat
de Riudemeia. Segons la re-
gidorad'ensenyament, Mont
se Brugal, tornar a deixar la
façana de l'escola en con

Actes vandàlics a l'escola

al públic.
Un altre plat fort de la jorna

da va ser l'exhibició del cam
pió d'Espanya de culturisme,
Ramon Pujadó.

A part d'això la jornada la
van completar una exhibició
de salts mini-tramps, una
competició de power-lifting i
un partit de futbol americà
indoor.

L'entrada a aquest es
pectacle tenia un preu de 450
pessetes.

pagarà mensualment i cos
tarà unes 70.000 pessetes
mensuals.

Els parquímetres instal·lats
al carrer Gran i la Plaça de
Vendre, només funcionaran
els mesos de juny, juliol, agost
i se-tembre, segons va acor
dar per majoria absoluta el
ple municipal. Hi van votar a
favor tots els regidors de
l'equip de govern (7) i també
tres dels sis regi-dors de CiU,
Esteve Català, Santi Mora i
Raimon Català. Els altres tres
regidors de Convergència es
van abstenir.

Aquesta nova regulació
dels parquímetres es deu a
una revisió del contracte en
tre l'Ajuntament i l'empresa
Aparcamientos Concerta-
dos, S.A. Aquesta empresa
s'encarregarà del muntatge i
desmuntatge dels parquí
metres, d'emmagatzemar-los
i també del manteniment i
reparació. L'amortització i
finançament dels equips es

Els parq ui metres només
funcionaran a l'estiu

El dia 19 de gener es va
celebrar amb gran assistència
de públic la festa de l'esport
d'Argentona al pavelló po-
lisportiu. L'acte va ser orga
nitzat per l'Argentona Bocs i
El Gimnàs i amb la col·la
boració del Patronat Munici
pal d'Esports.

La gran atracció de la Festa
va ser l'exhibició de l'aixe-
cador de pedres basc Inaki
Perurena, campió mundial de
l'especialitat. Perurena va
acabar la seva demostració
aixecant una pedra de 270
quilos davant de les més de
400 persones que contem
plaven l'espectacle.

En acabar la demostració
Inaki Perurena es va demos
trar molt satisfet de l'ambient
que hi havia al pavelló po-
lisportiu i va assegurar que va
fer el possible per acontentar

El dia 15 de desembre un
sisme d'una intensitat d'entre
3'5 i 4 punts a l'escala Richter
es va fer notar a la nostra vila.
La sacsejada es va notar al
voltant de tres quarts d'una
del migdia i no va causar
destrosses tot i que els mobles
i els objectes de l'interior de
les cases van tremolar. Els
efectes del moviment sísmic
es van notar més als pisos
situats a les parts altes de les
cases i els edificis de
vivendes. Aquest sisme va
afectar també, a més de la
nostra comarca, el Barce
lonès, el Baix Llobregat i el
Garraf. L'epicentre estava
situat a uns 30 quilòmetres
dins del mar al davant mateix
de les Costes del Garraf.

Un sisme ha  Perurena i Pujadó, dos campions a la Vila
afectat
Argentona

?-Cose pe tai- Vi
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Un escalador del Grup de Muntanya pujant al campanar.

d'haver pagat les simbòliques
300 ptes. que costava l'entrada.
A la mateixa hora es va fer al

Centre Parroquial la projecció
de la pel·lícula "El complot dels
anells" amb l'assistència de 300

persones.
Precisament el temps va im

pedir fer el sopar de cloenda de
la Festa Major a la Plaça de
l'Església, aquesta festa es va
fer el divendres següent i es van
consumir 200 botifarres, 40

quilos de mongetes, 70 taronges

i 30 litres de vi.
Eh total el cost de la festa ha

estat de 2.493.148 pessetes. El

regidor de festes, Jordi Pinart
ha volgut destacar que la

utilització de la Sala per part de
l'Ajuntament ha suposat una

despesa pel consistori de
133.000 pessetes, en concepte
de personal, llum i calefacció.

que hi feia, el temps, i concre
tament la pluja, va ser la prota

gonista de la jornada de diu
menge. Aquesta pluja va fer que
el cercavila sortís més tard del
que era previst, les sardanes
s'haguessin de fer a l'Empresa
Casas i els Castellers de Barce
lona els va obligar a fer l'exhi

bició dins la Sala. Els castells es
van fer després que es repre
sentés al mateix local l'obra de
teatre infantil "FLIT-FLIT",

organitzat per Rialles, no cal
destacarel ple absolut de la Sala
d'Argentona durant aquesta
representació.

El diumenge a la tarda hi
havia un dels plats forts de la
Festa Major: la representació
de l'òpera Marina, a càrrec de la

companyia de sarsuela de Josep
Maria Damunt. Unes 700 per
sones van omplir la Sala després

dues vegades com bateria de

PEGASUS.
El dissabte pel matí es van

celebrar actes al carrer on hi va
destacar la segona escalada al
campanar de l'Església a càrrec

dels membres del Grup de
Muntanya d'Argentona. També

hi va participar un grup d'esca
ladors d'Osona i en acabar un
membre del Col·lectiu d'Objec
tors de Consciència va penjar
del campanar una bandera per
la pau. Precisament el divendres
anterior es va fer la presentació
del col·lectiu a la sala d'actes de
l'ajuntament nou. La sala es va

omplir de gom i això es va
reflectir en l'optimisme dels ob
jectors en acabar la presentació.

Una altra activitat juvenil que
es va fer el mateix dissabte va
ser la primera assemblea de
joves d'Argentona. Durant

aquesta reunió es va parlar dels

poblemes dels joves que són
bàsicament la necessitat de
trobar espais lúdics dinsel poble
per no haver de marxar, falta de

llocs de treball i la insuficiència
dels mitjans de transport. Durant
aquesta assemblea es va crear el

Consell de la Joventut format
per més de vint joves.

A la mateixa hora, al Centre
Parroquial, ple com els altres
actes de la Festa Major, es va
representar l'obra de teatre
"Aquell perfum de vi..." basat

en textos de Josep Maria de
Sagarra i interpretat per la
companyia La Llotja.

Tot i que en els primers dies
de la festa va destacar el fred

Boris Ruiz durant el Pregó.

El que va ser en si la Festa

Major va començar a les 10 de
la nit quan l'actor mataroní Bo

ris Ruiz va fer el pregó des del
balcó de l'ajuntament nou. Boris
Ruiz, que ara participa en l'espai
"La Granja" del programa "La

Vida en un xip" de TV3, va fer
un repàs dels seus records d'Ar
gentona com ara el tramvia 0

els balls de la terrassa de
l'ajuntament. Boris Ruiz es va

dirigir als argentonins que
seguien el pregó en directe 0

per ràdio qualificant-los de
"repicatruges". Just en acabar
va començar el cercavila de la

Tribu de Santi Arisa i que va
acabar a la sala on es va fer el

ball. Durant el ball, fins i tot van
haver-hi queixes de que hi havia
massa gent i no s'hi cabia.
Aquestanoés la primera vegada
que ve el bateria i percussionista
Santi Arisa a Argentona.
Anteriorment ja havia actuat

Tot i el mal temps i el fred que va fer els dies que va durar.

Gran èxit de participació a la
Festa Major d'hivern
Els dies 9,10,11 i 12 de gener es va fer a Argentona la Festa  d'argentonins i també de persones vingudes d'altres localitats

de Sant Julià, la Festa Major d'hivern. La gran majoria dels   pròximes,
actes es van destacar per l'assistència de gran quantitat

^©SE9^e~** Vil*"
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