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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

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
Josep Clofent      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

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

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

Nous telèfons

79715 50-756 06 24
756 05 22

Fax 756 0612

CAP DE CREUS

Ajuntament
d'Argentona
Regidoria de Serveis

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

797 02 52
qualsevol matí de 8 a 2 i us
explicarem què heu de fer.

L'objectiu és tenir el poble net i
ben cuidat.

Entre tots ho aconseguirem. Hi
viurem més a gust.

Pagament dels tributs
municipals, 1992.

ARGENTONA
Impost s/vehicles
Tracció mecànica

17 Febrer-24 Abril

Impost s/bens immobles
de naturalesa urbana

6 Abril - 8 Juny

Altres tributs
(Taxes, preus públics)

6 Abril - 8 Juny

Durant les dates que s'emeten sota cada impost, es podrà
fer efectiu el seu import a les Oficines de les Entitats
Bancàries Col·laboradores, aportant el document de
pagament que li serà enviat al seu domicili.

Si no rebés aquest document, pot anar a qualsevol oficina
de l'Organisme Autònom Local de Gestió Tributària; on li
serà expedit el duplicat corresponent.

Transcorregut el termini indicat per cada impost, s'haurà
de pagar la corresponent quota incrementada amb el
recàrrec del 20% i a més a més es meritaran Interessos de
Demora.

Entitat* bancàries col·laboradores:

Caixa de Catalunya
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "La Caixa"
Caixa Laietana
Caixa de Manlleu
Caixa de Manresa
Caixa del Penedès
Caixa de Sabadell
Caixa de Terrassa
Banc de Sabadell
Banca Catalana

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

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 Riudemeia797 09 56
Col·legi Públic
Francesc Bumiol79716 01
Escorxador797 06 03
Emissora Municipal79715 50

756 06 24
Equip
Psicopedagògic797 04 86

Museu del Càntir797 2152
Jutjat municipal79717 03
Aigües d'Argentona797 06 03
Dispensari79719 01
A. Castillo López797 07 06
(Practicant).
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Es molt provable que si algú agafa un helicòpter
i dóna una volta pel que avui és el terme
d'Argentona i no ho toma a fer fins d'aquí a uns
anys, es trobi amb una realitat molt canviada,
pràcticament difícil de reconèixer. Efectivament,
les dues grans infrastructures viàries que creuaran
el nostre terme en qüestió de mesos, no són
motivadores d'excessives alegries des del punt de
vista dels ciutadans d'Argentona i posen, si més
no, en interrogant el futur de la nostra qualitat
de vida.

Però no és ara el moment de les lamentacions, ni
de l'oposició sistemàtica als dos projectes. Raons

del benestar general justifiquen avui per avui les
dues construccions, la de la perllongació de l'A-19
fins a Palafolls i l'autopista Argentona-La Roca.

Un cop les coses plantejades d'aquesta manera es
tracta que, ja que es fan aquestes carreteres, cal
que no es facin en contra dels interessos de la
gent d'Argentona. Per això s'ha fet imprescindible
tirar endavant una política d'exigències amb les
dues administracions responsables per tal que el
terme no quedi disgregat per les barreres que

suposaran aquestes autopistes, per construir
necessitats bàsiques, llargament ajornades, com la

canalització de la riera o la comunicació directa
amb el Cros.

A més, uns accessos a aquestes carreteres des del
nostre terme permetrà que els industrials puguin
fer arribar els seus productes de forma ràpida a
indrets de la resta de Catalunya, de l'Estat o
d'Europa. Això obre bones perspectives pel futur.
El fet que les dues carreteres passin pel terme
d'Argentona ha de garantir, des d'avui mateix, el
manteniment i la millora de la nostra

qualitat de vida.

Les autopistes del futur
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Saps què és
El Mal Pas?

El desembre de 1990 neixia la
publicació El Mal Pas. Quan va
aparèixer aquell primer número
zero, fotocopiat i amb una sola
pàgina, no ens podíem pas pen
sar que, al cap de només un any i
mig, podríem tenir a les nostres
mans una publicació d'una
dotzena de pàgines i amb una
excel·lent qualitat d'impressió.
Des d'aleshores, El Mal Pas s'ha
convertit en el notari incansable
de la curta però intensa vida del
Grup de Muntanya d'Argentona
(GMA), reflectint-se amb la
pròpia evolució de la publicació,
el creixement del grup.

A Argentona sempre hi ha
hagut persones que han anat
mantenint l'activitat muntan
yenca. Freqüentment es podien
veure colles que aprofitaven la
bonança del marí del diumenge
perferunacaminadapelsentoms,
sortir en bicicleta, escalar a
Céllecs... 0 que marxaven tot el
cap de setmana als Pirineus a fer
la Pica d'Estats, l'Aneto...
Precisament va ser això que,
juntament amb l'experiència
d'altres grups de muntanya
anteriors, va possibilitar la crea
ció del GMA. Un dels motius per
intentar-ho, era la necessitat de
coordinar-nos per poder escam
par el nostre entusiasme i apro
fitar l'estructura d'un grup com a
base de relació i coneixença en
tre persones de diferents edats,
diferents formes de pensar, però
amb el mateix interès per la
natura.

Si al desembre de 1990, par
làvem de projectes i d'il.lusions,
ara parlem de realitats i satis
faccions. Parlem d'una entitat
amb personalitat jurídica pròpia,
integrada a la Federació d'Enti
tats Excursionistes de Catalunya
i amb uns cent cinquanta socis.
Que ja ha fet la seva primera
expedició a un 6.000 (Expedició
Chopicalqui'91) i que té un clar
dinamisme creixent tal i com
mostra el balanç de les seves
activitats: sortides d'escalada,
esquí alpí, esquí de Muntanya,
bicicletes de muntanya, ponting,
alpinisme, excursionisme, xer
rades, audiovisuals, concurs de

sense importància que no tenen
cap valor en el conjunt de l'estudi
en qüestió. Tot plegat, crec que
tota la crítica està marcada d'una
forta càrrega subjectiva que
respon a una marcada actitud
defensiva i agressiva que no
acabo d'entendre. Encara se'm fa
més difícil de comprendre-la
quan recordo les nombroses
xerrades al despatx de casa seva
entorn dels temes que ara critica.
És cert que com a estudiosa de la

història no he donat una impor
tància primordial a la memòria
individual malgrat que l'he valo
rada i utilitzada per ampliar i
modificar l'anàlisi sempre que
ho he cregut necessari, però mai
no ha estat definitiva ja que
l'anàlisi històrica no crec que
s'hagi de basar únicament en la
memòria oral, altrament seria un
llibre de memòries, no pas un
llibre d'història.

Per aquest motiu em veig obli
gada a recordar que la tasca de
l'historiador és la reconstrucció i
la interpretació dels fets del passat
i per fer-ho ha d'utilitzar les fonts
que li permetran d'obtenir tota la
informació que necessita, fins i
tot els "paperots de l'arxiu mu
nicipal", tal com els anomena
despectivament el Sr. Güell. E-
videntment, aquests documents,
han de ser seleccionats, classifi
cats i destriats segons els propis
criteris per elaborar el producte
final del treball i això és el que he
fet.

D'altra banda cal aclarir que
quan un historiador fa la tria del
seu material i estableix quins
seran els criteris de selecció per
portar-lo a terme, aquest és un
acte subjectiu sobre dades
objectives i respectable però és
un fet evident que quan un his
toriador mira cap al passat ho fa
amb la consciència inevitable
ment del present. El que mai no
podem admetre és que, en nom
de la impossible objectivitat del
coneixement total, es tracti de
desacreditar un estudi d'història.
Es tinguin les opinions que es
tinguin sobre la tasca d'un histo
riador el que no es pot fer mai és
negar el treball científic amb
mètodes tan simplistes com els
que s'han utilitzat en aquest cas.

Margarida Colomer Rovira
Mataró. n. 1 -  Telèf. 797 00 50 -  08310 ARGENTONA

RAMON REIXACH I MONER

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

Resposta a
Alfons Güell

Durant l'any passat en el
butlletí municipal d'Argentona el
Sr. Alfons Güell va escriure una
sèrie d'articles a manera de
"fascicles" en els quals criticava
pàgina a pàgina el llibre "Guerra
civil i revolució a Argentona
(1936-39)". Després d'unperíode
d'absència d'aquest mitjà
d'expressió he esperat la seva
continuació i en veure que no
donava més senyals de vida no
puc resistir-me de dedicar-li unes
ratlles en aquesta nova revista.
Al mateix temps aprofito
l'avinentesa per felicitar l'equip
de redacció per la seva tasca.

El Sr. Alfons Güell basa la
seva crítica a partir del seu propi
record personal i subjectiu alterat
i modificat moltes vegades pel
pas del temps, la realitat és que
les fonts de què disposa no són
suficients per fer una anàlisi
madurada com alternativa a l'ob
jecte criticat, llevat de la seva
memòria personal en aprecia
cions de coses molt concretes i

Tresoreria: Nieves Reyes Borra-
chera.
Secretari d'organització: Joan
Noé Tubau.
Vocal  portaveu:  Ricardo
Fernàndez.
Vocal: Paqui Ortiz Díaz.

Ens posem tots nosaltres a la
vostra disposició i al servei de la
comunitat per la que hem estat
escollits.

Ben cordialment,
Milagros Nogueiras Gonzàlez.

Associació de
Pares
d1 Alumnes de
Sant Miquel
del Cros

Benvolguts amics,
Aquesta junta de pares es plau

d'adreçar aquestes ratlles per
encetar un tarannà de relació que
fins ara no es donava i pensem
serveixi per donar llum i difondre
els fets que es produeixen i cal fer
arribar als convilatans. A la ve
gada i de la mateixa manera ens
posem incondicionalment a la
vostra disposició per a qualsevol
aclariment 0 informació relativa
a les nostres competències.

En aquest moment el curs es
colar es desenvolupa dintre la
normalitat. Bo i així tenim
qüestions que ens vénen de
l'entorn que ens afecten molt
greument, ara mateix tenim les
obres de l'autovia que creua el
pas entre l'escola i vivendes i que
suposa un perill ja denunciat i
que no se liha donat un tractament
satisfactori 0 suficient. Per altra
banda, segueixen les obres amb
un pas ben viu de la que serà
l'escola d'EGB, mentre ara
aprenen les lliçons a l'edifici pro
visional i barracons prefabricats
que l'envolten.

La nova junta de l'A.P.A., es
composa i està formada així:
President: Milagros Nogueiras
Conzàlez.
Sots president: kabel Morales
Pardo.
Secretari: Montse Nat Comenge.
Sot-secretari: M. José Vivar
León.
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troben al peu del turó de
Cerdanyola i davant de Can
Barrau de Vera.

L'altra via ràpida anomenada
per uns l'autovia Argentona-La
Roca i l'autopista Mataró-Gra-
nollers per altres, serà talment
una ferida que quedarà marcada
per sempre més i per la qual
molts racons de la vila perdran la
tranquil·litat que ara gaudeixen.

El dia 8 d'abril, a Mataró es va
fer la presentació del quadríptic
de la col·lecció "Excavacions ar
queològiques a Mataró. Auto
pista A-19, la variant de Mataró"
a on es feia ressenya dels jaci
ments excavats.d'aquests,3 s'han
trobat dins del terme d'Argen
tona, 2 en el de Mataró i 1 a Lla
vaneres. Del material trobat al
nostre terme, sembla que res que
darà aquí, ja que no tenim museu
i com que a Mataró n'hi ha un de
comarcal, amb una mica de sort
veurem les peces exposades allà.

A Argentona es vénenproduint
des de fa molts anys tot un seguit
de troballes molt interessants i,
com que no hi ha a on depositar-
les, es troben escampades arreu.

Aquesta vegada s'han trobat
àmfores i monedes, a més del
jaciment de Can Balanzó que
romandrà enterrat a sota la
variant.

En tota obra pública hi ha un 1
per cent del total del pressupost
de l'obra que s'ha d'invertir a la
zona afectada (el de la variant ha
anat per finançar les excava
cions), és de suposar que si dels 4
municipis afectats per l'autopista
Mataró-Granollers som un dels
que més, ens hauria de tocar un
bon pessic d'aquests 175 milions
que representa 1T per cent dels
17.500 milions que costaràl'obra.

Partd'aquests diners es podrien
invertir pel futur Museu Històric
d'Argentona instal·lat en un de
tants edificis de què ara disposa
l'Ajuntament o bé aconseguir
d'una vegada que la Font Picant
esdevingui Parc Natural, pro
tegint d'aquesta manera un tros
del patrimoni que ens queda.

La decisió d'on anirà aquesta
inversió l'ha de decidir la Di
recció General del Patrimoni
Cultural, però potser l'Ajunta
ment hi pot tenir quelcom a dir.

Pep Padrós

L'autopista i el
nostre patrimoni

Darrerament Argentona està
sofrint diverses accions/agres
sions al seu medi ambient i
patrimoni natural.

En poc temps dues vies ràpides
ens partiran el terme, l'una ja està
en marxa (la variant), que des de
Cabrera anirà fins a Palafolls
passant pel Cros i que d'entrada
ja ha malmès dues fonts, la del
Carme i la de S. Josep que es

Telèfon 797 04 11
Avda. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

El CJ^. Argentona al complert.

potencial.
Aquest any, sí!
Una nefasta temporada, en la

qual es va experimentar un nou
sistema de joc, amb promocions
per a més ascensos i descensos.
Obtinguérem el cinquè lloc sobre
vuit equips, ens veiérem abocats
a jugar la promoció, un any més
perdem la categoria.

Aquest any, sí!
Sisena divisió, no per ser infe

rior ha estat més senzilla, ja que
les forces entre els equips han
estat molt igualades, tal com
demostra la classificació final:

Campió de lliga, gràcies al
"petanca-average", CLUB
PETANCA ARGENTONA ,
amb 132 p.; Callao (Mataró),
132p.; C. P. Touring (Mataró),
130 p.; C. P. Atl. d'Argent
(Argentona), 127 p.;C. P. Cór
doba (Mataró), 116 p.; C. P. Cros
(Argentona), 107 p.; C. P. Cabrera
de Mar b, 91 p. i tancant la
classificació, C. P. Cerdanyola
(Mataró) 61 p.

Així doncs, un merescut
ascens, que esperem que es pugui
repetir aquesta temporada.

Club Petanca Argentona,
aquest any sí!

C. Padrós

en la vessant reproductiva, des
de lapubertat fins a la menopausa,
desglossat en diversos progra

mes.
A partir de la detecció de

necessitats i prioritats d'aquest
poble, s'aniran establint i im
plantant de fornia progressiva els
diferents programes.

Esperant que mica en mica ens
anem coneixent, i que la meva
tasca contribueixi a augmentar el
nivell de salut d'Argentona, em
despedeixo de tots vosaltres.

Rosa Oller

Aquest any, sí
Després de quinze anys d'anar

passejant el nom de la nostra vila
arreu, obtenint nombroses
victòries, i alguna que altra der
rota, aquest any, sí!

En les primeres passes,
començàrem jugant a la quarta
divisió de la lliga provincial,
pagant l'inexperiència vam des
cendir de categoria.

Aquest any, sí!
En la cinquena divisió, ja molt

més competida, dos anys
consecutius assolimel segon lloc,
a un pas de l'ascens de categoria,
en la qual demostrem el nostre

fotografia, diversos cursets,... I
aquest estiu col·laborarà amb
l'Ajuntament d'Argentona per
oferir una àmplia oferta
d'activitats de lleure per a la gent
d'Argentona.

Malgrat tot, s'és conscient que
el projecte no està consolidat i
que encara s'ha de fer molta feina
per aconseguir la solidesa que
ens agradaria a tots nosaltres. I
això es tradueix en què el GMA
ha de saber agrupar tots aquells
que compartim aquest interès per
l'activitat muntanyenca i la
natura. Des d'aquestes línies us
convidem a compartir i engrandir
l'engrescadora marxa que porta
el GMA. El GMA és una entitat
oberta a tothom i en qualsevol
cas, és de tothom! Si vols pots
passar per veure-ho, cada di
vendres de 10 a 11 del vespre al
local (Casal d'Argentona, segon
pis) on ens trobem i programem
les sortides.

Ei, posa't en marxa i vine al
Grup de Muntanya d'Argentona.
T'hi esperem!!! I ja saps, si vols
estar al corrent de la marxa
muntanyenca que es porta a
Argentona, només cal que
llegeixis El Mal Pas.

Gmp de Muntanya
d'Argentona

Nova llevadora
Hola, sóc la Rosa, la nova lle

vadora interina d'Argentona.
Les tasques que tinc intenció

de desenvolupar, mentre ocupi
aquest càrrec, són les pròpies del
programa d'atenció a la dona,
creat per un grup de llevadores
l'any 1985, amb la finalitat d'a
tendre la dona de manera integral
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AVDA. PUIG I CADAFALCH. 20-22
08310 ARGENTONA
TELS. (93) 797 12 11 - 797 13 00

GRUPO CRÈDIT LYONNAIS

BANCA JOVER

"Tratamos su dinero
con maestría"

MENOSIMPUESTOS
MAS ENTERES

d'assistir a la missa d'onze, a la
Parròquia.

Els fundadors, organitzats en
unajunta,vansen

Presidenta: Eulàlia Canals.
Vocals: la M. Superiora, Joan
Lladó Estrada, Francesc Lladó
Tubau, Domènec Torres, Antoni
Graell iMarcel Lladó. Professors:
Srs. Ginesta i Llinàs. Coordina
dor general: Gaston Debat.

L'emblema de l'entitat va ser
obra de l'Antoni Ayné.

La confecció dels vestits típics
va anar a càrrec de l'Eulàlia
Vinals. Per medi de la Sra. Fran
cesca Albert vam aconseguir el
professorat.

L'Esbart va actuar fora d'Ar
gentona en distintes ocasions.
Recordem les actuacions: l'Aplec
de Canyamars, l'Aplec del Cor
redor i al Casal dels Avis de
Mataró, del carrer d'Argentona.

El pas del temps no ens pot fer
oblidar una nota simpàtica en la
història de la nostra vila.

Gaston Debat

L'Esbart Dansaires d'Argen
tona es va formar sota la tutela
del Col·legi de les Religioses
Franciscanes Missioneres de la
nostra vila. En la diada de la
Pasqua de Resurrecció, l'abril de
1981, es va fer la presentació del
joveníssim grup dansaire, després

Fem història...
Dansaires
d'Argentona,
actualment
l'Esbart
Dansaires
d'Argentona

C/Barcelona, 16 Tel. 797 05 57 ARGENTONA

ILLAMOLA

Fruites i verdures

Casal dels Avis
de l'Ajuntament

En el Casal dels Avis d'Argen
tona de l'Ajuntament ja es pot dir
que tenim la famosa cafetera i
una nevera, que tant esperàvem.
Cal afegir que és gràcies a la
regidora de Benestar Social, la
Concepció Sala, conjuntament
amb la senyora Pepis.

Conjuntament també amb la
Concepció Sala, en Jordi Serra i
la Pepis, s'ha demanat una
subvenció a la Generalitat de
Catalunya de 700.000 pessetes.
Cal esperar que arribi ben aviat.

També des del Casal dels Avis
de l'Ajuntament us volem anun
ciar que:

Si vols aprendre a fer puntes
de coixí, pots venir tots els dijous
a partir de les 4 hores de la tarda.
És gratuït.

Us esperem. No importal'edat.

organitzant diverses activitats
obertes a tothom de diferent ín
dole: sarsuela, festes, teatre,
dansa...

De tot això intentarem que us
arribi la puntual informació per
estrènyer cada vegada més els
nostres llaços d'amistat, i ferentre
tots plegats d'aquest bell poble
que és Argentona, una vila mo
derna, dinàmica i veritablement
acollidora.

Per a qualsevol informació
podeu adreçar-vos al Sr. Vilalta
(Tel. 797 12 06) qui us atendrà
gustosament. Gràcies.

La Junta de Govern

90 aniversari del
Casino
Argentona

Amics, aquest any celebrem el
90 Aniversari de la constitució
de la societat de propietaris
d'Argentona, bressol del que
posteriorment seria el Casino
d'Argentona.

Des de la seva fundació, el
Casino ha vingut ampliant dia a
dia les seves activitats i ins
tal·lacions per oferir als seus
associats les millors possibilitats
de gaudir del seu lleure. Per
aquest motiu el Casino s'ha
convertit en un autèntic Club
d'Amics, un Club que està obert
a tots vosaltres, convilatans
d'Argentona.

Per això, aprofitant la celebra
ció del seu 90è aniversari, el
Casino ofereix ara, a qui vulgui
associar-se, l'ocasió de fer-ho
sense abonar quota alguna
d'inscripció.

Voldríem aprofitar l'oportuni
tat que ens brinden aquestes
pàgines, per fer-vos arribar el
nostre desig de que el Casino
pugui ésser una entitat veri
tablement popular, en una
paraula, un Casino de i per
Argentona. Amb aquest objectiu
iconscients queel Casino disposa
d'unes instal·lacions magnífi
ques tant per lapràcticaesportiva,
com festiva, com per la difusió
cultural, volem oferir-les a tot el
poble d'Argentona.

Especialment a nivell espor
tiu, ja estem col·laborant perquè
la propera Festa Major sigui més
popular que mai. També estem
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Jordi Suari i Font
Alcalde

Ronda Exterior, amb les

naus i la ubicació dels
petits industrials de
la vila.

En un pròxim futur,
assegurada la
comunicació amb el

barri de Sant Miquel del
Cros també pel marge
dret de la Riera, s'ha de

continuar aquesta
especialització de zona

industrial amb el
polígon de Les Mateves
per acabar a la Zona
Industrial Sud, és a dir,
al Cros. També us haig

de dir que el projecte
d'urbanització i
adequació d'aquest
polígon ja està acabat i
per tant és de
realització immediata.
Enllacem doncs dues
realitats, les zones

industrials nord i sud
amb dos projectes
possibles i en fase de
definició, Can Boba i
Les Mateves. Tot plegat

una visió diferent de la
que ara tenim de la

Riera, però crec que
una ordenació
necessària i coherent

d'aquest front del
poble.

contraris fins i tot, no

ho són si els definim
correctament i
planifiquem la seva
situació dins del
conjunt. Cal doncs

planificar amb visió de
futur i especialitzar o
situar en el lloc més

adient les diferents
activitats per garantir la
compatibilitat de la que
us parlava.

En aquest sentit cal
imaginar el marge dret
de la Riera i situar-nos
cara a mar des del Pla

de Can Carmany (Can
Poi) per estar a la Zona
Industrial Nord,
ubicació de grans
indústries i lloc
privilegiat per instal.lar-
ne d'altres.

Amb la defensa de la
Riera, les

comunicacions
assegurades i una

urbanització que li
dóna sentit a tot el
conjunt podem parlar
d'una realitat ja en

aquests moments.
Una continuació natural

de l'itinerari seguit serà
la part industrial de la
unitat d'actuació de

Sant Sebastià-Can Boba
de les Vinyes, que
començant a
l'escorxador continuarà,
ordenant la façana a la

Dins de la línia
començada en altres
números d'aquesta
revista que teniu a les
mans, en què us he

parlat de realitats, vull
continuar fent-ho a la
vegada relacionant les
realitats amb alguns

projectes que aviat
també seran reals. Tot
plegat per anar teixint
una xarxa de realitats i

de projectes possibles
que dibuixarà el nostre
concepte de poble.
Aquesta realitat que es
va dibuixant, ha de

tenir, té dintre del
nostre esquema, dos
eixos fonamentals;

d'una banda el
creixement harmònic i
sostingut d'un poble en
tots els aspectes que el
configuren com a tal:

habitatge,
comunicacions, serveis,
personalitat cultural
pròpia, indústria..., i
d'altra, el

compatibilitzar aquesta
dinàmica, aquest
creixement amb la
millora d'una qualitat
de vida, d'un lloc

abastable i agradable
per viure-hi.

Alguns d'aquests
conceptes esmentats
que, de vegades,

poden semblar
antagònics o oposats, i

Projectes i realitats
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Carrer Gran. 51 -Tel. 797 16 23 - ARGENTONA

Posem piles al moment

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT

TALLER PROPI

PROJECTE^
CONSTRUCCIÓ DE JARDINS

Plantes - Flors naturals - Plantes artificials

Decoracions florals

Dr. Samsó, 5, 1" - Tel. 797 11 00

ARGENTONA

\ r

627 %
3.831 vots

31 blancs
11 nuls

0'63 %

805 %
117 vots

4*10%
157 vots

11'90%
456 vots

18*09%
693 vots

5797 %
2.221 vots

1992

677 %
3.616 vots

16 blancs
11 nuls

2'27 %
82 vots

AP
824%
117 vots

5'09 %
184 vots

4'98 %
180 vots

22'09 %
799 vots

59'46%
2.150 vots

1988

71 '5 %
3.531 vots

18 blancs
7 nuls

AP-PDP
5*6%
198 vots

PSUC
2'45 %
87 vots
PCC
2'5 % (89 vots)

6'21 %
221 vots

20'9 %
743 vots

5802 %
2.099 vots

1984

eleccions al parlament de Catalunya a Argentona

7075 %
2.959 vots

10 blancs
12 nuls

UCD
1375%
404 vots

PSUC
11'37%
334 vots

844%
248 vots

1477%
434 vots

4V23 %
1.211 vots

1980

TOTALS

CDS

PP

IC

ERC

PSC

CiU

Resultats comparatius de les

Josep Clofent

quests comicis a nivell local és
que per primera vegada, inomés
per tres vots, CiU va guanyar al
col·legi electoral del Cros. Re
cordem que en aquest col·legi
hi voten els veïns d'aquest indret
i també els que viuen al veïnat
deMadà.

També des del punt de vista
local cal destacar que el primer
tinent d'alcalde i cap de llista
del PSC a les últimes muni-

Tot i que la participació
també va caure al nostre terme
pel que fa a la que hi va haver en
ïes eleccions autonòmiques del

88, en els últims comicis auto
nòmics la participació va ser
del 627 per cent, mentre que a
tot Catalunya la mitjana és del
55 per cent. Un altre tret
definitori dels resultats d'a-

La reelecció de Josep Clofent, la victòria de CiU al col·legi del Cros i una participació més alta de
la mitjana catalana, van definir el 15-M, des del punt de vista local.

Argentona va participar a les eleccions un
de la mitjana de Catalunya

8   Cap de Creus - maig 1992



2.221!
Aquest i no pas cap altre és el nombre de vots

obtinguts a Argentona per Convergència i
Unió en les recentment celebrades eleccions
al Parlament. Atès que aquesta enormitat
numèrica representa el 58% dels votants i
admetent, tal com generalment es fa, que
aquests són vots nacionalistes, haurem de
convenir que Argentona és una vila
eminentment catalanista.

Una tan notable quantitat de vots bé
podria correspondre a un nombre semblant
de compradors de periòdics en català. O
constituiria un veritable exèrcit d'assidus
lectors de revistes i llibres fets en català; o un
bon nombre d'incondicionals dels vídeos,
dels canals de televisió o de les emissores de
ràdio en català. En resum: Argentona hauria
de ser un baluard d'inqüestionable fidelitat a
la cultura catalana.

Si trasllado aquesta mena de suposicions
al cas concret de Cap de Creus —per posar un
exemple molt proper— m'adono que segura
ment ja no hauria calgut la iniciativa municipal
per fer-la realitat: una publicació semblant,
sorgida de la iniciativa privada, ja hauria
rebut, des de sempre, el suport decidit de
gran part d'aquests dos mil nacionalistes
argentonins. Tanmateix, els diners que l'A
juntament hi destina segurament també són
necessaris per ajudar a crear unes deter
minades infrastructures que, pel seu elevat
cost i contràriament al que succeeix amb les
manifestacions culturals, aquestes sí que mai
no podran ser costejades per la iniciativa
ciutadana.

Fem un canvi d'escala i situem la qüestió
en el conjunt de Catalunya. I vet aquí que els
diaris en català no són, ni de bon tros, els més
venuts; que els nostres canals de televisió són
deficitaris; que els escriptors en llengua cata
lana han de treballar de funcionaris si volen
menjar cada dia; que el cinema català no té
bon rotllo; que el teatre és un drama sub
vencionat; que els editors de llibres en llengua
catalana són una espècie en vies d'extinció;

etc.
Hi ha qui està realment preocupat per

l'abstenció. Em sembla, però, que, com a
catalans, ens hauria de preocupar molt més
l'actitud incomprensible d'aquesta altra mena
d'abstencionistes que només donen mostres
de catalanitat quan toca anar a votar.

ARGENTONA
Carrer Gran,
Tel. 797 10 5

Ignasi Riera a l'Aixernador.

xernador i va comptar amb la

presència del candidat del PSC
i primer tinent d'alcalde de
l'Ajuntament d'Argentona,

Josep Clofent i la regidora del
mateix partit Montserrat
Brugal.

CiU també va fer un acte
electoral a l'Hostal Solé el
diumenge dia 8 però va ser
restringit a la militància. A
aquest acte hi va assistir el

secretari general de CDC i
portaveu de CiU al Congrés
dels Diputats, Miquel Roca.

Dels candidats que van fer
campanya a Argentona, només
Josep Clofent i Xavier Bosch
han obtingut la seva acta de
diputat, mentre que Ignasi Riera
va ser una de les víctimes
directes de la davallada elec
toral d'IC.

cipals, Josep Clofenl, harenovat
la seva acta de diputat. Re
cordem que Clofent era el nú

mero 25 a les llistes del PSC
per la circumscripció de Barce
lona.

La campanya

Només tres partits van fer
actes públics oberts durant la
campanya a les eleccions al
parlament de Catalunya que es
van fer el 15 de març. El primer
acte electoral públic es va fer el

dia 9 de març amb la par
ticipació del candidat d'IC i
escriptor, Ignasi Riera. A Tacte
hi van assistir unes 50 persones
entre militants i diferents per
sones interessades en els afers
polítics. El segon acte es va fer
l'endemà a la Sala d'Argentona
i organitzat per Esquerra Repu
blicana de Catalunya. A més de
membres destacats de l'agru
pació local d*ER, com Vicenç

Català i Jordi Pinart a Tacte hi
va participar el candidat i se
cretari d'organització Xavier
Bosch.

L'últim acte electoral es va
fer l'últim dia de campanya, el
divendres 13 a la nit a TAi-

set per cent més
Salvador Calafell
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que volen dormir. Aquest és,
segons l'alcalde, l'esperit del
ban. Jordi Suari va acabar dient
que "l'alcaldia, que és la res
ponsable de la guàrdia urbana,
ha donat l'ordre que quan una
persona passa pel carrer en
moto, encara que siguin les dues
de la matinada, no se li ha de dir
res, però sí que hem de lluitar
contra els que van amunt i avall

del poble sense destinació fixa
i només per divertir-se".

Oposició al ban d'ERC, IC i
CiU

Suari va fer aquestes
manifestacions en el mateix ple
que Esquerra Republicana va

presentar una moció demanant
al batlle la retirada del ban. El
portaveu d'ERC i regidor de
joventut, festes i esports, Jordi
Pinart, va argumentar que el
ban no diferenciava els moto
ristes que complien amb la
normativa sobre els sorolls
dels que no ho feien. Pinart va
definir el ban dient que estava
fet amb el mateix esperit que la
Llei dUerodes, tot referint-se a
què no diferenciava els inno
cents dels que no ho són.

Per la seva banda la regidora
dlC, Concepció Sala, va dir
que estava d'acord amb l'esperit
del ban, però no amb el pro
cediment amb què s'ha dut a
terme. Sala va afegir que
s'hauria de fer una ordenança
reguladora de sorolls a Argen

tona.
El PSC, per veu de Montse

Brugal i després de les mani
festacions quejahaviafet Josep
Clofent, va dir que tot i que
considerava que el ban és dur,
l'explicació que va donar Jordi
Suari els vasemblar convincent
i, per tant, estaven d'acord amb
la mesura adoptada.

El grup de l'oposició, CiU
es va manifestar primer contrari
al ban. Santi Mora va voler
destacar que ells estan d'acord
en què hi hagi tranquil·litat al
poble però, segons va voler
assenyalar "ens agradaria que
les mesures no fossin dràstiques
per tothom sinó simplement
pels que infringeixen la llei".
Més tard, quan el debat anava
endavant, Raimon Català va dir
que no era voluntat del seu grup
arribaraunavotaciódelamoció

ban, a més de tenir un ampli ressò en els mitjans de
comunicació generals, ha produït polèmica entre els diferents
grups representats al consistori argentoní.

com a alcalde titular, el firmant
del ban va dir que el problema
no és sí les motos fan o no fan
soroll o si el soroll que fan està
o no dins del que està permès.
Per Suari les motos, encara que
estiguin dins de la llei, provo
quen un soroll determinat i,
sobretot quan s'agrupen. Segons
Jordi Suari "a Argentona hi ha
hagut una tendència a fer
aquestes agrupacions a la nit i
entre els motoristes joves".
L'alcalde va afegir que "és una
competència de l'alcaldia el
poder ordenar el trànsit viari a
la població" i va destacar que
davant el dret a divertir-se que
tenen alguns motoristes joves,
prevaleix el dret dels ciutadans

Un moment de la manifestació del dia 7 de març.

El dia 12 de febrer l'alcalde
d'Argentona va firmar el ban
on, a més de prohibir la cir
culació dels vehicles motorit
zats de dues rodes, instava a les
persones que necessitessin cir
cular durant les hores de
prohibició a treure's un permís
tot justificant els motius. El ban

també obliga a tots els pro
pietaris de motos a anar a les
oficines de la policia local per
fer el control de soroll de ma
nera gratuïta. Jordi Suari va fer
aquest ban basant-se en la llei
de trànsit i circulació de vehicles
de motor.

Primera explicació

El ban firmat per l'alcalde
Jordi Suari rep les primeres
reaccions quan l'alcaldia l'o
cupa accidentalment el primer
tinent d'alcalde Josep Clofent.
L'alcalde titular havia marxat a
un viatge pel sud d'Espanya per
motius professionals.

Clofent va manifestar ales
hores que el ban no volia cas
tigar l'ús nocturn de la motoci
cleta sinó garantir el dret dels
ciutadans d'Argentona que
volen dormir. El primer tinent
d'alcalde va assegurar que
durant l'estiu passat molts veïns
es van queixar de les curses
nocturnes que feien alguns
motoristes molestant als ciu
tadans. El ban, segons va mani
festar Josep Clofent, s'ha fet
perquè la policia local tingui
una eina a l'abast per tallar a-
quest tipus de situacions.

Ja en el primer ple després

de la tornada de Jordi Suari

L'alcalde d'Argentona, Jordi Suari, va fer un ban a
mitjan mes de febrer on es prohibia la circulació de
motocicletes i velomotors durant les hores nocturnes. El

Suari: el ban no va contra les motos, sinó a

al descans dels vilatans

Ha quedat prohibida la circulació de motos des de les 23.00 fins a les 05.00
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Serveis,
comunicacions,Correus

Quan es valoren les excel·lències d'aquells països

que diuen que fan goig, sempre es parla de què
tenen uns bons "serveis". L'ensenyament, la sanitat,
les carreteres, els transports públics, les
comunicacions, el tutti quanti: per la qualitat dels
seus serveis, definim millor que amb qualsevol
altra índex la qualitat de vida d'un país.

Argentona és un poble en una situació
privilegiada, a prop de centres d'estudis superiors
i de ciutats generadores de treball, feina per a
tothom, bon clima, tranquil·litat, i bon nivell de
vida en termes generals. La qualitat dels seus
serveis, però, no sempre acaba de lligar amb tot
això. Després d'anys de comunicacions per carre
tera inconcebibles per a una població semire-
sidencial a 2 i 30 kms. de grans ciutats, sembla que
finalment s'hi està posant remei... Ara!, la gent es
comunica de moltes maneres, i no només viatjant.
Es comunica per telèfon, i en això estem, ai!, al
nivell al que l'Ema. CTNE ens castiga, potser per
no haver fet prou bé els deures del cole.

I es comunica per carta. I aquí, l'aü, s'ha de
sentir des de Can Martí de la Pujada. Jo no he vist
uns treballadors de Correus, enlloc, més maltrac
tats per la seva empresa, que els d'Argentona. I ja
no parlem de les condicions en què rebem el
servei els que hi hem d'anar. I quasi tots hi hem
d'anar un dia o altre. I tots admirem aquells nois
que en un espai de 10 ó 12 m2 treballen entre
bancant-se entre ells, els mobles, les capses, el
públic, i encara els admirem més quan veiem que,
efectivament, ens trobem la carta certificada damunt
d'un tamboret, i aquell paquet tan remenut, mi
racle!, també els hi acaba sortint amagat sota un
feix de cartes i un barret. I encara han tingut
l'humor d'improvisar "apartats de correus" arte-
sanals... això és massa! que diria un mag que jo em
conec. Des d'aquí proposo que ja que Correus no
se n'assabenta, l'Ajuntament, i al costat de les
microinversions que ens anuncia, faci quelcom
més senzill i econòmic, i destini només un raconet
del seu pressupost a habilitar un espai digne i
suficient per aquests "herois de les comunicacions
postals d'Argentona". Als que des d'aquí felicito
públicament en nom meu i en el de tots els que
n'he parlat, que tots hi estan d'acord ("s'ho
mereixen", m'han dit).

L'Ajuntament ja arrodonirà després la gestió,
passant la factura a Correus i mirant de cobrar.
Perquè si primer espera que paguin, ens hi
florirem. I Argentona haurà guanyat un servei pels
seus habitants, que lligarà amb la qualitat de vida
i l'harmonia del poble.

Salvador Casas

L'acte va consistir a tallar
per uns moments el Carrer
Gran, a l'altura de la Font de la
Plaça Nova i en fer unes voltes
pel casc urbà. Just al davant de
l'ajuntament els motoristes van
llençar una traca.

Pocs dies després de la
manifestació, dos dels moto

ristes que hi havien participat
van demanar disculpes des dels
micròfons de Ràdio Argentona
a tots els veïns per les molèsties
que van causar i pel soroll que
van fer durant la manifestació.
Els dos motoristes van qua
lificar de vandalisme la con
centració de motos pel Carrer
Gran tot i que van insistir en
què el ban era injust.

Ampli ressò als grans mitjans
de comunicació

Just l'endemà que es fes
públic el ban, els diaris AVUI,
LAVANGUARDIA.ELPAIS,
EL OBSERVADOR, les agèn
cies EFE i Europa Press i les
emissores de ràdio Catalunya
Ràdio, Cadena Nova i Onda
Cero, van fer esment de la me
sura adoptada per l'alcalde Jordi
Suari. Ara per exemple, al
programa Catalunya Nit de
Catalunya Ràdio, aquest afer
va ser uns dels cinc temes con
siderats més importants del dia
i la seva directora, Àngels Bar

celó, va entrevistar en directe a
l'aleshores alcalde accidental
Josep Clofent.

El seguiment d'aquesta
qüestió també l'ha fet últi
mament TVE a Catalunya amb
un petit reportatge sobre la
manifestació dels motoristes el
dia 7 de març i amb entrevistes
a l'alcalde Jordi Suari i també al
regidor d'ERC, Jordi Pinart.

que havia presentat ERC.
Segons Català l'equip de govern
no havia madurat prou la seva
posició sobre el ban i els van
demanar que si hi havia alguna
alternativa que es presentés
aviat. Tant Mora com Català
van destacar la situació d'in-
defensió en què quedaria el
poble si es retirava el ban, tal
com demanava ERC.

Després que Jordi Suari va
insistir en els arguments donats
en començar la discussió, el ple
va acabar amb la decisió de
Jordi Pinart de deixar sobre la
taula la qüestió per millor
estudi.

L'endemà, manifestació

Poques hores després
d'aquesta discusió del ple, un
desconegut Grup de Joves
Agobiats d'Argentona, va con
vocar una concentració de mo

tos a la una del migdia del dis
sabte 7 de març a la Plaça Nova.
En aquesta concentració hi van
participar uns 40 motoristes, la
majoria d'ells joves, i entre ells hi
havia el regidor d'ERC, Jordi
Pinart. Aquesta manifestació
també la va presenciar l'alcalde
Jordi Suari des d'un dels primers
portals del Carrer Gran.

favor del dret

Des DEfrMEü Mirador^*
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s'ha fet pel sistema de compen
sació, és a dir, l'Ajuntament
pren la iniciativa del projecte
però sense que això comporti
cap despesa per la urbanització.
Per contra, el consistori ingres
sarà 8.800.000 pessetes en
concepte de llicències d'obres.

Si tot va tal com s'ha previst,
les obres acabaran aproxima
dament a final d'any i hauran
tingut una durada de nou mesos.

Les obres van començar el
mes de març i, en total es tracta
de dotar de pavimentació,
voreres, clavegueram, enllume
nat, etc, de tota la zona del
polígon industrial nord.

Les obres afectaran un con
junt de carrers que, si els posés
sim en línia recta, tindrien una
longitud de dos quilòmetres.

El pressupost total de l'obra

és de 312 milions de pessetes i

Amb un pressupost de 312 milions de pessetes

Ha començat la urbani
Aquestes obres són el primer pas per donar uniformitat

a la futura zona industrial del marge dret de la riera. El
règim econòmic pel qual es tira endavant aquesta obra,
permet que a l'Ajuntament li suposi un cost nul i, en canvi,
permeti l'entrada de diners pels imports de les llicències
d'obres.

Estat de les
obres de
l'enllaç de
la variant
de la N-II
amb
l'autopista
Argentona-
La Roca.

Roca té un pressupost de 17.500
milions de pessetes, una
llargada de 22 quilòmetres i
dos túnels que evitaran la
collada de Parpers.

La Generalitat calcula que
per aquesta autopista lliure de
peatge hi circularan uns 10.000
vehicles cada dia.

i indústries de Sant Miquel del
Cros.

Les obres comencen el juliol

Segons s'ha previst, les
obres començaran el mes de
juliol pròxim i acabaran a finals
de l'any 94.

L'autopista Argentona-La

peticions concedides verbalment i que afecten molt
directament les comunicacions internes entre el terme i

d'altres infrastructures imprescindibles per la nostra vila.

17 0616-ARGENTONA
I

^S^GEaasi

Una nova carretera al Cros i

Mataró

Un dels punts sobre els que
més ha d'insistir l'actual
consistori ha sigut en la
realització d'una nova carrete
ra que vagi a Sant Miquel del
Cros, evitant així haver de
passar per Mataró 0 pel camí
vell per arribar a aquest veïnat.

A la reunió entre els dos
representants de l'Ajuntament
d'Argentona i el de la
Generalitat, es va acordar fer
aquesta carretera que anirà pel
marge dret de la riera,
començant per la zona de les
vivendes del MOPT. La car
retera anirà fins el camí del
Cros i a l'alçada de l'Avinguda
Ramon Berenguer de Mataró
es farà un pont per sobre la riera
per entrar a la ciutat. L'enllaç es
fa a l'avinguda on avui hi ha la
caserna dels bombers de
Mataró.

A banda d'això es pensa
pavimentar l'antic camí del
Cros, la canalització de la Rie
ra des de Can Matavens, fins al

Camí del Mig i millorar els
accessos a la zona d'habitatges

Durant l'entrevista entre
Suari, Riu i Amat, els repre
sentants del consistori van rei
terar la necessitat de desplaçar
el tram de l'autopista Argen
tona-La Roca que va des del
seu enllaç amb la variant de la

Nacional II fins el pont de la
riera. Aquest desplaçament
s'hauria de fer acostant l'au
topista cap a la riera. Amb això
se salva el tram de la 1415 que
va des del pont de larierafms el
torrent de Vera. També es va
negociar que a l'alçada del pont
de la riera es faci un accés per
l'autopista.

Un altre plec de millores
que s'han negociat és fer un
pont sobre la riera i l'autopista
a l'altura del nus sud d'accés a
Argentona. Aquest pont garan
tiria l'accés del camí de servei
amb la carretera 1415a l'altura
de Can Comalada.

També s'ha decidit ja que
l'autopista Argentona-La Roca
tindrà una àrea de servei i que
aquesta estarà situada a l'enllaç
amb la carretera 1415 i la que
va a Dosrius i Canyamars, a
prop de la finca de Can
Matavens.

Després de l'entrevista que van tenir a primers del mes

de març l'alcalde Jordi Suari i el regidor d'Urbanisme
Martí Riu amb el director general de carreteres, Jaume
Amat, el ple municipal va haver d'oficialitzar una sèrie de

Pocs mesos abans de l'inici de les obres continuen les negociacions per
millorar les contrapartides

Les contrapartides de les autopistes
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marge dret de la riera amb la
resta del Principat, de l'Estat i
d'Europa, fa que les pers
pectives per les indústries que
sónalazona, siguinmolt bones.

projecte de Sant Sebastià.
Elfet que ara aquestes zones

s'urbanitzin i, d'altra banda,
sigui imminent la construcció
de dues grans infrastructures
viàries que connectin aquest

riera. D'aquí a poc temps
començarà la urbanització de
la zona industrial del Cros, a les
que s'hauran d'afegir les naus
que s'han de construir dins del
pla de reforma interior del

La urbanització de la zona
industrial suposa el primer pas
per la creació d'una gran zona
industrial al marge dret de la

de la Riera.El total de carrers urbanitzats té una llargada de 2 Km.

Zona industrial

zació de la Zona Industrial Nord

de l'any 94.
Recordem que la realització

de les obres de la variant van
posar al descobert alguns jaci
ments arqueològics al nostre
terme municipal (vegeu Cap de
Creus número 2).

D'altra banda el pas pel Cros
ha portat diferents problemes
pel que fa a les casetes del camp
de futbol que resulten afectades
pel traçat. Aquests problemes
han acabat quan membres de

l'Ajuntament i d'ACESA han
acordat fer la construcció d'uns
nous vestidors que seran molt
similars als que actualment hi
ha a la zona esportiva.

Tot i que aquest tram de
l'autopista del Maresme estarà
acabat d'aquí a un any i mig, el
secretari general d'ACESA,
Joan Artur Margenat ha asse
gurat que no entrarà en servei

fins que no estigui enllestida la
totalitat de la construcció, l'estiu

amplada de 3'50 metres.
Justament la connexió

d'aquesta autopista amb la que
anirà d'Argentona a La Roca,
es farà al pont que s'està
construint a la carretera 1415
en direcció a Mataró, tot passat
el torrent de Vera.

Estat de les obres de la variant, al fons Burriac i a l'esquerra
el nucli de Madà.

i
Aquesta autopista està di

vidida en dos trams: la variant
de Cabrera-Mataró-Llavaneres
i el segon tram que va des de
Llavaneres fins a Palafolls.

El cost total de l'obra és de
66.000 milions de pessetes per
44 quilòmetres de recorregut.
Pel que fa a la variant de Mataró
i que afecta al terme
d'Argentona, el recorregut és
de 8 quilòmetres. Aquest tram
que arrenca de l'actual
bifurcació de l'autopista A-19,
serà lliure de peatge, està
projectada per poder-hi circu
lar a uns 100 quilòmetres per
hora i tindrà tres carrils d'una

És la part de la carretera que toca el terme i serà l'única lliure de peatge de Cabrera

fins a Llavaneres

Abans de l'any 94 s'acabaran les obres

de la variant de la N-II
El tram de l'autopista del Maresme que passa pel terme general d'ACESA, Joan Artur Margenat. Aquest tram, que

municipal conegut com "la variant", l'acabaran en un es va començarà construirà finals de l'any passat, té un cost

termini d'un any i mig, segons ha informat el secretari   de 10.000 milions de pessetes.
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Avgda. Puig i Cadafalch, 26
Tel. 756 03 06

08310 ARGENTONA

COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TOT TIPUS
D'IMMOBLES

ASSEGURANCES EN GENERAL

Volem també fer unes breus
consideracions a l'entorn dels
resultats de les darreres
eleccions al Parlament de
Catalunya i a certes valoracions
que s'han comentat.

Creiem els socialistes
d'Argentona, que les eleccions
no ens han anat com esperàvem.
No ens han anat bé, temps hi
haurà per corregir errors si cal.
Però les versions sobre el càstig
que poden representar els
resultats que tan brillantment
ha assolit CiU respecte de
l'actual govern del nostre poble,
creiem que erren del tot. La
nostra interpretació és que de
forma molt contundent una part
considerable d'aquells ciuta
dans que els mereix confiança
CiU i el Sr. Pujol per governar
Catalunya no els hi mereix CiU
d'Argentona per governar Ar
gentona. Altres interpre
tacions, que democràticament
respectem, les considerem
allunyades de l'objectivitat
necessària.

Ha passat prop d'un any de
govern, i volem aprofitar
l'avinentesa per agrair a tothom
el seu recolzament, als qui ho
han fet per criticar la nostra
gestió, i al qui ho ha fet per
ajudar amb el seu suport i
disposició personal.

Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

psc-psoe

A prop d!un any
de l'actual govern
Quan rebem aquest tercer nú

mero de larevistaCAP de Creus,
faltaran poques setmanes per
arribar al primer any de la
constitució del nou govern
municipal. Serà doncs oportú
realitzar un primer anàlisi crític
del que ha estat, dels pros i dels
contres. En el proper número
procurarem realitzar un petit
inventari de la gestió, així i tot,
però, ja hi ha hagut temps per
poder començar a veure què hi
ha de concret darrera de les
paraules dels uns i dels altres.
Ha estat bàsicament un temps
que s'ha caracteritzat perquè
mentre uns ens posàvem en
marxa, altres plegaven.

El grup socialista vol insistir
en el fet que les nostres
responsabilitats no són només
les pròpies de les àrees que
presidim, sinó que són totes les
del govern, les que gestionem
nosaltres i també totes les altres.

Això no vol dir que si
nosaltres disposéssim d'una
majoria suficient per tenir més
responsabilitats, algunes qües
tions les resolguéssim igual que
s'ha fet, però cal tenir sempre
present que el nostre grup
respon única i exclusivament a
la força que ens atorguen els
714 vots que vam obtenir en les
eleccions municipals, i que el
govern en el que participem se
sustenta en la negociació
permanent entre els diferents
grups que el formen.

Agrupació Argentona

Des d'aquesta secció de la nostra agrupació us hem parlat

d'algunes idees, de projectes i de realitats. Avui volem
continuar parlant-vos d'una altra realitat molt present i
molt viva dins de la nostra comunitat i de la que és part
substancial. Volem parlar del comerç.

El comerç, tan antic com l'home, a més d'una necessitat
constitueix una activitat amb dues vessants fonamentals,
la pròpia de l'intercanvi i l'afegida o social, ja que comprar
i vendre és un acte social per definició i allà on hi ha comerç
hi ha vida i pel contrari, un poble que no té ambient
comercial és un poble mort.

D'aquest raonament hem d'extreure la importància que
té i ha de tenir per tots plegats, també per anosaltres, la vida
comercial del poble, el seu present i el seu futur. I ho diem
perquè els temps canvien, les estructures evolucionen i
nosaltres, tots, hem d'evolucionar amb elles.

Amb els canvis que els temps demanen, amb el
creixement de la població previst, fóra bo una
modernització, una posta al dia per adaptar i millorar el que
tenim en benefici dels propis industrials però també del
conjunt del poble per la vessant social de què parlàvem.

Hem de partir del que tenim, que no es poc, i en una
situació de privilegi dins de l'entorn en el que ens movem.
Hem de pensar en una zona comercial, l'eix de la qual és el
Carrer Gran-Plaça de Vendre i facilitar l'accés als vilatans
i als forànis, hem de preveure lloc per deixar el cotxe,
element imprescindible en l'època modernitzada que vivim,
per això pensem en un pàrking soterrani a la Plaça Nova.

Les compres, inclosa la component relacional i social
que impliquen, s'han de donar en un espai sense presses i
sense angoixes, un Carrer Gran-Plaça de Vendre-Plaça de
l'Església dedicat prioritàriament als vianants i l'oferta
d'uns llocs i espais adients que es podrien aconseguir a la
Plaça de Vendre, amb l'adequació de la pròpia plaça i la
dignificació del marc que l'envolta: Can Puig i Cadafalch,
Can d'Oro...

Són projectes, idees si voleu, però d'un gran realisme
i possibles, són una mica la descripció del futur que en
l'aspecte comercial volem. És necessari que tots plegats

ens adonem i acceptem el repte que representa amb la
seguretat que és una bona inversió particular i col·lectiva.
Si no és així no és bon senyal, perquè en uns temps
dinàmics com els nostres allò que no es mou baixa, no es
manté, simplement desapareix. Cal doncs, ferun pensament
i convertir en realitat els projectes perquè tenim moltes
coses a favor, unes estructures fetes, uns espais adequats i
magnífics, una percepció clara, uns homes i dones amb
empenta, i la voluntat ferma de tots plegats de tirar endavant
el nostre poble.

Agrupació Argentona
(A.A.)
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Dins dels actes programats per les diferents àrees i

regidories de l'Ajuntament en aquesta passada diada de
Sant Jordi, s'han inaugurat els nous estudis de Ràdio
Argentona, ubicats en l'edifici anomenat Casa de Cultura.

Òbviament, mai tan ben anomenada Casa de Cultura,

ja que de forma paral·lela a la Ràdio, també s'ha acondicionat
per les entitats fins no fa gaire ubicades a l'antic ajuntament,
que ara sembla ser que es recuperarà.

També en aquest edifici, per acabar de fer el pes, hi
hauran les regidories de Mitjans de Comunicació, Cultura
i Ensenyament.

Aquest edifici, en uns solars adquirits per l'Ajuntament
de l'època Gallifa amb el criteri de construir-hi unes
dependències municipals per cobrir les necessitats culturals
i del Museu del Càntir, amb el resultat d'un concurs de
projectes que haurien d'haver presentat diferents arquitectes
convidats, va ser modificat i remodelat per l'Ajuntament
d'en Canal i el seu arquitecte seleccionat i ens fan la Casa
de Cultura ben canviada per dins i per fora.

Ah, però no hi havia prous canvis. L'Ajuntament
Clofent es troba un edifici grandiós sense ús ni destí, buit,
sol i trist, però amb moltes possibilitats, amb molts recur
sos, i aprofita fins l'últim racó, malgrat algun que altre
defecte de construcció, de fàcil solució, i que els tècnics
municipals a través de l'àrea d'Urbanisme s'encarregaran
d'executar les garanties del contracte d'obres amb l'empresa
adjudicatòria de l'obra i el redactor del projecte.

L'herència, prou criticada, per fi es comença a
amortitzar, esperem que no hi hagin més canvis, els diners
no sobren. És bo aprofitar l'espai, si l'actual Ajuntament i

l'antic s'han quedat petits, és bo que algunes regidories es
sacrifiquin i s'ubiquinfora de l'aparell de l'ajuntament amb
les incomoditats que pugui representar el distanciar-se
dels serveis municipals. L'administrat desconcertat a l'hora
de realitzar gestions municipals, sabrà consultar la guia
d'àrees dels regidors i ho entendrà.

Com també ho voldria entendre aquesta oposició que
malgrat que per algú no fa res, hi és.

Una oposició que en aquest moment no para de pre

guntar-se:
Un municipi com Argentona es pot permetre tenir més

d'un ajuntament amb costos d'estructura paral·lels, més
telèfons, més fax, més calefacció, més personal, més de
tot?

Més servei? Més agilitat? Mes tranquil·litat? Més...?

Convergència i Unió
(C.iU.)

Sant Jordi 92,
Ajuntament x 2

CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

6 6
Escola bressol

Passatge de les Escoles, 2 Argentona

Matrícula oberta pel curs 92/93
Nens des de 4 mesos fins a 3 anys

El proper curs estrenem edifici

bres de l'equip de govern i tot
just començar la negociació, va
fer l'oferta de comprar la Sala
per 25 milions.

A banda d'aquesta insultant
manca de diàleg, creiem
sincerament que destinar
aquesta important quantitat a la
compra d'un edifici en estat
gairebé ruinós és un disbarat.
Però això l'alcalde ho ha ar
gumentat dient que "25 milions
no són res".

Ens ha estranyat l'actitud dels
socialistes que, ara per ara, no
han donat mostres de mantenir
el que deien respecte a la Sala
en l'anterior Cap de Creus i més
aviat semblen recolzar la pos
tura de l'alcalde. Com canvien
les coses!

La postura d'Iniciativa és
contrària a la compra de l'edifici
de la Sala (recordem que el
terreny ja és del poble). No
saltres proposem la cessió de
l'edifici a l'Ajuntament, a canvi
de la qual la Cambra Agrària
tindria dret a recuperar els di
ners que ha invertit en els darrers
anys en fer-hi petites reformes.

Tot el que no sigui això
creiem que és el que deien abans
els socialistes: "Quantes ve
gades ha de pagar el municipi?
El municipi som tots, per tant
d'on surten les misses? Sempre
som els mateixos els que directe
o indirectament rebem les
conseqüències?"

Iniciativa per Catalunya
(I.C)

.RUP MUNIC1PAL-V

Manca de diàleg
Tot ajuntament, per Iniciativa

per Catalunya, ha de ser una
institució on predominin el
diàleg i la transparència infor
mativa. Els conflictes sempre
afecten els consistoris quan,
malgrat les coincidències
polítiques que es donen en el
seus si, la incomunicació hi
predomina.

Conscients de la necessitat
de diàleg, les regidories
d'Iniciativa tenen el seu consell
assessor, com és el cas de la de
Medi Ambient, o la de Sanitat,
que aviat el tindrà.

Val a dir que ens agradaria
que els grups polítics que ens
acompanyen en el govern de
l'Ajuntament tinguessin el
mateix criteri. Tan sols les
regidories d'Esquerra Republi
cana segueixen aquest model.
Els socialistes han fet passos
molt tímids en aquest aspecte, i
ens sap greu dir que els com
panys d'Agrupació Argentona
no demostren tenir cap interès
per funcionar amb trans
parència. És unallàstimaperquè

sembla que el grup que té
l'alcaldia és el que hauria
d'interessar-se més per procu
rar l'harmonia municipal.

Tot el que acabem d'exposar
té el seu màxim exponent en el
cas concret de les negociacions
que l'Ajuntament ha mantingut
amb els representants de la
Cambra Agrària pel tema de la
Sala. En aquestes negociacions
l'alcalde, sense haver-ho dis
cutit abans amb tots els mem-
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mòbils, orientables i adaptables
als més diversos muntatges que
es puguin presentar. Han estat
especialment concebuts per a
l'enllumenat de sales d'expo
sicions i museus.

A la planta primera hi trobem
la seu de la Colla de Geganters
i dels Amics del Tramvia, amb
un taller de modelisme i una
gran maqueta del terme d'Ar
gentona amb l'itinerari de l'antic
tramvia de Mataró a Argentona.

Finalment, a la planta segona
s'hi han instal·lat les oficines de
l'Àrea de Cultura i Mitjans de
Comunicació, amb despatxos
per al regidor, els dos caps
d'Àrea i el personal admi

nistratiu. També s'han situat en
aquesta planta els nous estudis
i redacció de Ràdio Argentona.

Esperem que aquest nou
equipament esdevingui el cen
tre cultural que la vila
necessitava i que en ell tots els
argentonins puguem realitzar
les nostres aspiracions artís
tiques i de coneixement del món
de la cultura en general.

Uncopfinalitzades les obres
d'adequació a les finalitats i u-
sos propis, a partir de la diada

de Sant Jordi ha quedat defini
tivament inaugurada i s'han
posat en marxa la totalitat dels
equipaments i serveis de la Casa
de Cultura, al número 9 de la
Plaça de l'Església.

A la planta semi-soterrani
s'hi han instal·lat sis despatxos
i una sala d'actes que com
parteixen les entitats cíviques,
culturals i esportives de la vila
que en el seu moment ho varen
sol·licitar. Aquests despatxos
estan equipats amb tot el
mobiliari necessari per a què

les entitats hi puguin tenir la
seva seu i fer totes les tasques
administratives, reunions i
assajos, que es fan a la sala
d'actes.

La planta baixa està dedica
da a exposicions temporals,
amb una superfície total de 200
m2 dividits en dos espais. S'hi
han instal·lat noves lluminàries,
a base de rails i focus halògens
dels més moderns del mercat,

La Casa de Cultura,
definitivament en marxa

tural, i en segon lloc pel bon
plantejament del curset que va
fer la professora Marta Ba
llester, combinant larigorositat
i seriositat que el tema requereix
amb un llenguatge planer i
entenedor, tot il·lustrat amb
diapositives, de manera que el
grau de satisfacció dels as
sistents va ser força alt.

El dia 30 de març l'alcalde de
la vila, Jordi Suari, va clausurar
el curset amb unbreu parlament
i lliurament dels diplomes
expedits per la Generalitat de
Catalunya a tots els assistents.

Durant els dies 16,18, 25 i
30 de març va tenir lloc al
Museu del Càntir un curset
d'iniciació a la Història de l'Art
Català, des del Romànic als
nostres dies, a càrrec de la lli
cenciada en Història de l'Art,
Marta Ballester.

El curset va ser doblement
reeixit. D'una part perquè les
65 persones inscrites en una
activitat d'aquesta mena la
podem considerar una xifra
molt alta i que demostra l'elevat
interès dels argentonins per a
millorar la seva formació cul

EI curset dfhistòria de l'art,
un èxit en tots els sentitsAbsència de teatre

Una de les tradicions vilatanes que s'ha estroncat és la
del teatre. Haver-n'hi, n'hi ha: un cop al mes en pro
gramen els de Rialles, i de tant en tant se'n representa al
Centre; a vegades el grup local, a vegades grups foranis.

Quan jo parlo de l'estroncament d'una tradició,
parlo d'un bon nombre de grups assajant, d'una nòmina
important d'actors, d'un seguit de representacions
atraients, de localitats exhaurides, d'un caliu teatral
persistent.

Sembla que arreu de Catalunya hi ha un resorgi-
ment del teatre d'afeccionats. Perfecte. Això vol dir que
hom ja s'ha atipat de televisions, vídeos i tota la pesca i
retorna a la màgia i la cultura dels escenaris.

Mireu: jo encara he estat a temps de viure moments
àlgids del teatre a la Vila. He vist el Centre ple de gom
a gom. He conegut persones analfabetes i curtes de lletra
que eren capaces de recitar monòlegs i recordar diàlegs.
Persones que mercès al teatre conegueren, s'identifi
caren i discutiren sobre els anomenats grans i perma
nents problemes de la humanitat en tots temps. Que hi
accediren per via del teatre, i tot un grapat d'artistes
locals que feren un autèntic star-systetn en el decurs de
la segona i tercera dècada de la centúria. Parlo, per
exemplificar l'afirmació, dels Creizet, la Maria Mora, els
germans Molist, la Madroneta...

Ells donaren vida i paraula a uns mites fills d'Ignasi
Iglesias, en Guimerà, en Sagarra, en Rosinol, etc, que al
capdavall són els equivalents catalans dels grans mites
universals.

En Creizet fou l'ànima de l'elenc de la Unió que
portà al seu escenari tots els drames naturalistes d'Iglésias
0de Pous i Pagès, que és com dir que a través d'ell, els
argentonins conegueren i discutiren sobre el naturalisme.
Si es considera que la Unió era el local obrer vilatà: no
hi trobeu en aquest fet l'evidència de la funció artística
del teatre?

El nostre mite russonià per excelència, el Manelic
1tota la seva noblesa; el seu antagonista, en Sebastià,
home sense escrúpols, no són uns personatges universals
i eterns?

El Saïd i la Blanca del "Mar i cel" de Guimerà, no
són els nostres representants més genuïns dels grans
amors impossibles? No és "Mar i cel" una crítica contra
la intolerància de races i credos?

No és aquesta intolerància un problema des que el
món és món?

I això per no parlar de la Glòria, la Marina o la
forastera de Sagarra: dones íntegres, que planten cara a
un món que els era hostil i masclista?

No oblidem el senyor Esteve: el motlle d'aquest
espècimen tan local que és el botiguer.

Feu el favor de comparar els grans temes que he
apuntat i els seus representants amb llur càrrega
psicològica incorporada. No és veure-ho, comprendre-
ho o interpretar-les una gimnàstica mental de primer
ordre? Un exercici antidogmàtic i dialogant parlar-ne?

En resum: l'absència de teatre es alguna cosa més
que la manca d'oferta d'espectacles, és la renúncia d'uns
àbits socials i un patrimoni cultural de primer ordre als
que lamentablement hi estem tirant el teló final.

1Emili Amargant
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ARGENTONA

Ramadena 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

bé o en mal, des de totes
les òptiques:

-En el comportament
cívic,

-En la integració de tots
els membres de la nostra
societat,

-En la vida associativa,
-En el respecte de l'en

torn,
-En la corresponsabi-

lització de tots i cada un
dels nostres ciutadans en
el millor funcionament
global del poble.

I és en aquest sentit glo
bal que hem d'anar polint
i millorant, tots plegats, de
bracet, perquè l'Ajunta
ment com a aglutinador i
representant de la societat
pot i ha d'incidir plenament
en la tasca educativa de
l'escola.

Aquesta és la nostra pro
posta i el nostre repte, des
del lloc que a cadascú li

pertoca: pares, mestres,
alumnes, veïns, Ajunta

ment, ...
Assumint la nostra plena

responsabilitat, saber en
grescar-nos i tirar endavant,
plegats per aconseguir que
els nostres nens i nenes i el
nostre jovent tinguin les
oportunitats que es me
reixen.

Montserrat Brugal
Regidora d'Ensenyament

Una realitat que trobem a

casa nostra, és la diversitat
de nens i nenes que arri
ben a l'escola. Diversitat
que ve marcada a partir
d'arrels culturals i socio-
econòmiques bàsicament
diferents. És en aquest con

text divers que ens arriba
la proposta de la nova
orientació educativa. A l'es
cola i a la comunitat edu
cativa se'ls planteja nova

ment un repte:
A partir de realitats molt

diferents assolir un grau
suficient d'"èxit" per tota
la població infantil i juve
nil, que els permeti la in
serció laboral i social en
les millors condicions pos
sibles.

Socialment com a ciu
tadans, exigim cada vegada
més de l'escola, no tan sols
un bon rendiment didàctic
sinó també una formació
integral de la persona. És

en aquest tema en què
l'escola hi té molt a dir,
però no ho té tot a fer.

Cal tenir clar i present
que la formació dels nos
tres fills és un dret i un
deure inexcusable, lligat a
la paternitat i a la materni

tat.
Cal tenir clar que quan

parlem de comunitat edu
cativa parlem de tot el po
ble, que és educador, en

El repte de l'educació

Nous telèfons de
Serveis, Cultura,
Ensenyament i

Mitjans de
Comunicació

756 05 22
756 05 82

Fax 756 06 12

els dimarts i dijous de 2/4 de 9
a 2/4 de 10 del vespre. In
formació i inscripcions al
Museu del Càntir. Curset d'ini
ciació gratuït.

L'AIXERNADOR
-Exposició:
"EL TRAMVIA AVUI, EL
TRAMVIA DEMÀ..."

Del 25 d'abril al 16 de maig.
-Concerts de Primavera.

Dissabte 9 i 16 de març a les 7
de la tarda.

CINE CLUB I CENTRE
PARROQUIAL
-Cinema: "Boom-boom"

Divendres 15 de maig a les 10
nit i diumenge 17 a les 6 tarda,
al Centre Parroquial.
-Cinema: "Bagdad Cafè"
Divendres 29 de maig, 10 nit.

ESBART DANSAIRES
D'ARGENTONA
"Ball del Ciri"
Diumenge 1 de juny al matí, a
la Plaça de l'Església.

GRUP RIALLES
Programació a concretar.

CENTRE PARROQUIAL
Programació a concretar.

ÀREA DE CULTURA
DE L'AJUNTAMENT
D'ARGENTONA
-Curset de pintura sobre
roba, a càrrec d'Angelina
Forné.
Del 27 d'abril al 25 de juny, tots
els dilluns i dijous de 3 a 5 de la
tarda, al taller de ceràmica del
Museu del Càntir (Can Vergés,
Plaça de l'Església, 3). In
formació i inscripcions a l'Ajun
tament d'Argentona.
-Curset d'Astronomia bàsica,
acàrrec de l'Agrupació Cosmos
de Mataró.

Del 4 al 15 de maig, tots els
dilluns, dimecres i divendres.
Horari i lloc a concretar. In
formació i inscripcions a l'Ajun
tament d'Argentona.
-Cursos de català per a adults

Dilluns i dimecres a 2/4 de 9
"Nivell B", dimarts i dijous a 2/
4 de 9 "Nivell C", a la sala
d'actes de l'Ajuntament. Dilluns
i dimecres a les 7 del vespre
"Nivell A" als locals socials del
veïnat del Cros.
-Audició de sardanes
Diumenge dia 1 de juny al matí,
a la Plaça de l'Església.
-Cursos de ball flamenc
Tots els dilluns i dimecres a la
sala d'actes de la Casa de Cul

tura

MUSEU DEL CÀNTIR
D'ARGENTONA
-Exposició de les obres
seleccionades i premiades al

"XI CONCURS DE CAR
TELLS FESTA DEL CÀN
TIR 1992"
Del 26 d'abril al 10 de maig, a la
Casa de Cultura.
Horari de visita: Dissabtes i
diumenges d' 11 a 2 del migdia
i de 5 a 8 del vespre.
-Curset de Geografia de
Catalunya, a càrrec de Pere
Gavina.
Del 28 d'abril al 7 de maig, tots

Avanç de la programació
cultural de maig-juny 1992
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del Grup Banca CatalanaULTIRISK. Coneduría de Seguros. Sociedad

• S'estalvia paperassa 1 maldecaps,

proble
guri's a qualsevol de leu^ qu^íZ 'I',

tè pot estar cobert al

Infdesagradable.
L·aju'da^em^'eTs'e

oldre els

urar per mitjà de Banca Catalana' el. Pot resoldre per telífon qualsevol

Pot pagar totes aquestesimmediatament es posarà en marxa unurances a base de petites quotescomplet servei permanen que I, oferirà lauals, perquè estar  ben cobert no essolució més ràpida, senzilla . còmoda per
lresoldre els seus problemes

BANO\ CATALANA
Assegurances*

Asseguri's
al màxim
per una quota

mensual mínima

constar aquesta particularitat.
En cas de pèrdua també es

pot sol.licitari expedir un Llibre
duplicat, fent constar que és un
duplicat de l'original.

La separació matrimonial no

és un estat civil

Pel que hem dit abans, en el
Llibre de Família es fa constar

també la separació legal del
matrimoni (no la separació de
fet, mentre no estigui recone
guda legalment, mitjançant
sentència judicial). Però això
no vol dir que la separació ma
trimonial sigui un estat civil.
Aquesta circumstància només
es pot considerar com una situa
ció social fins que es resolgui,
si s'escau, l'expedient de divor
ci.

J.A.MÍL1.V.U.

separi 0 divorciï, el
cònjuge que no tin
gui Llibre de Famí
lia pot sol.licitar-ne
un duplicat.

La Constitució
estableix que "l'ho
me i la dona tenen
dret a contraure ma
trimoni en plena

igualtat jurídica" i el
Codi Civil disposa que "el marit
i la muller són iguals en drets i
deures".

Per això, ambdós cònjuges
són igualment titulars del Llibre
de Família, ja que a tots dos,
d'altra banda, correspon la pà
tria potestat.

Així, doncs, quan un cònjuge
separat 0 divorciat no tingui en

poder seu el Llibre de Família,
en podrà disposar d'un de du
plicat, el qual serà expedit fent

Què s'hi fa constar?

En aquest Llibre es fan cons
tar, a mida que esdevenen, els
successius naixements de fills
comuns i els adoptats conjun
tament per ambdós contraents
(encara que no s'expressa el

caràcter de la filiació); les indi
cacions sobre el règim econò

mic de la societat conjugal; la
mort del cònjuge 0 fill; i la nul.-
litat, separació o divorci del ma
trimoni. Cal que el titular del
Llibre promogui davant del Re
gistre Civil l'anotació dels an
teriors fets en el Llibre de Fa
mília. El naixement d'un fill és
habitual que s'inscrigui, però
no passa el mateix amb les de
funcions de fills 0 d'un dels
cònjuges; el mateix passa amb
la dissolució del vincle matri
monial per divorci, fets tots a-
quests, que cal anotar en el
llibre.

Models bilingües

L'Ordre del Ministeri de
Justícia de 20 de Juliol de 1989
va establir que les cobertes del

Llibre de Família han de con
tenir el nom i l'escut d'Espanya,
i afegeix, però, que en els terri
toris espanyols amb idioma ofi
cial propi, a més a més del cas
tellà, s'utilitzaran models en
ambdues llengües.

Expedició de duplicats

En cas que un matrimoni se

En el número anterior d'a
questa revista, us vàrem infor
mar sobre els tràmits que han
de seguir-se per contraure ma
trimoni civilment.

Avui us volem parlar del

Llibre de Família, ja que són
moltes les consultes que se'ns
formulen al respecte.

Quan i a qui s'expedeix el
llibre de família?

Després de celebrat un ma
trimoni civil, el mateix fun
cionari que l'hagi autoritzat
lliura als contraents un exem
plar del Llibre de Família, en el
qual consta amb valor de certi
ficació la celebració del matri
moni.

Si el matrimoni s'ha celebrat
canònicament, els contraents
presenten una certificació e-
clesiàstica conforme s'ha ce
lebrat el matrimoni i, un cop
inscrit aquest en els Llibres de
Registre Civil, s'extén l'oportú
Llibre de Família que s'entrega
als contraents.

El Llibre de Família també
es facilita a aquell progenitor 0
progenitors d'un fill no matri
monial, és a dir, a aquella parella

que hagi tingut un fill sense
estar casats. També a la mare,
quan el pare és desconegut.

Així mateix quan es tracta
d'una persona o una parella que
adopti a un menor.

Posem un exemple concret
d'un d'aquests casos: es pot ins
criure un naixement del fill de
mare vídua amb home solter,
encara que ella tingui altres fills

i expedir un Llibre de Família
per aquesta Parella?

Sí, efectivament, perquè la
inscripció d'un naixement és
independent de la situació le
gal dels pares. Per tant, també
s'expediria el Llibre de Família
encara que el pare fóra casat,
no divorciat.

El llibre de família
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mercial d'Argentona, és l'escàs

enllumenat públic que hi ha
principalment a la zona del Car
rer Gran, segons els comer
ciants locals.

El ple del dia 16 de març, just
d'endemà de les eleccions, va
decidir tirar endavant elprojecte
que tindrà un cost d'uns 21
milions de pessetes. Per sufra
gar aquest cost s'ha demanat
una subvenció a la Generalitat
pel total del cost de l'obra i
també s'ha decidit acordar la
petició d'un crèdit, cas que l'ajut
de l'administració catalana no
arribi.

assegurar que es van en viar més
de 160 invitacions i larepresen-
tació a la sala era d'uns 15 esta
bliments.

Tot i això, el regidor de co
merç va considerar molt positi
vament el fet que s'hagi obert
un primer debat sobre el futur
del sector comercial a Argento
na i la necessitat de millorar les
infrastructures per garantir la
supervivència del comerç local.

Nou enllumenat al Carrer
Gran

Un dels factors que més po
den restar clients a la zona co

molèsties que produeixen les
alarmes quan es disparen, en
total 17 denúncies, i per mos
segades d'animals, en total 15.

D'altra banda els vehicles de
la policia local han recorregut
durant l'any 91 en tasques de
vigilància i socors 64.427
quilòmetres amb un consum de
combustible de 6.810 litres.

MCMÓRtA
1991

POLICIA
LOCAL

ARGENTONA

La policia local d'Argentona
també va intervenir durant l'any
passat en 79 accidents que van
passar en les carreteres que
travessen el terme, com la co
marcal 1415, la B-502, la B-
510 i la BV 5106.

Contràriament a l'estadística
dels accidents dins del casc
urbà, els accidents en aquestes
carreteres s'han reduït o man
tingut i només ha augmentat a
la carretera B-510.

Segons la memòria de 1991
de la policia argentonina, l'any
passat hi van haver a la nostra
vila 10 atracaments a entitats
bancàries, comerços i vianants
i també van detenir sis suposats
autors de robatoris i furts.

Pel que fa a les denúncies
que han fet els ciutadans, el
nombre més important corres
pon a les que s'han fet per les

Segons un estudi fet públic per la policia local

Els accidents de trànsit dins
del casc van augmentar l'any
passat un 25 per cent
La memòria de la policia local que s'ha fet pública durant

el mes d'abril assegura que l'any passat va haver-hi dins el
casc urbà d'Argentona 20 accidents, contra els 16 que hi va
haver l'any 90. El balanç d'aquests accidents va ser de 19
ferits lleus i 4 de greus o menys greus.

Riu. El regidor va explicar el
projecte de l'equip de govern
per la reforma del centre de la
vila en una zona comercial.
Aquest projecte té tres eixos
bàsics: la construcció d'un apar
cament soterrat alaPlaçaNova,
la creació d'una illa de vianants
al Carrer Gran i la reforma de la
Plaça de Vendre per fer-hi un
mercat cobert, eliminant les bar
reres arquitectòniques. El nou
mercat tindria una capacitat de
25 parades.

Martí Riu va insistir davant
els comerciants que el finan
çament d'aquestes millores
hauria d'anar a càrrec dels
mateixos propietaris dels co
merços, comprant les places de
pàrking per garantir que esti
guin lliures en hores d'obertura
dels establiments i també el
pagament de metre linial per
les parades de la plaça.

Alguns dels assistents van
mostrar el seu escepticisme
davant el projecte. D'una ban
da van argumentar que fer zona
de vianants al Carrer Gran
restringiria encara més el nom
bre de compradors. En el que
gairebé tothom hi va estar
d'acord és amb la necessitat de
fer una nova plaça de vendre.

A l'acte hi van assistir també
els tres membres del grup mu

nicipal de CiU, Esteve Català,
Raimon Català i Santi Mora.

Poca assistència.

En acabar la trobada or
ganitzada per l'Ajuntament i la
Unió de Botiguers, el regidor
Martí Riu es vamostrar decebut
per la poca quantitat de comer
ciants que havien assistit a la
jornada. Concretament Riu va

Representants d'uns 15
comerços d'Argentona van as
sistir a la jornada informativa i
d'assistència tècnica del comerç
local que van oferir dos mem
bres de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona.

L'acte es va fer el dimarts 4
de març a la Sala d'actes de
l'Ajuntament Nou. La jornada
informativa va començar amb
una explicació de la nova llei
de comerç interior i de les pers
pectives generals del comerç a
càrrec del tècnic de la Cambra
Josep Alegret. Pel que fa al
futur del comerç local, Alegret
va anunciar que en un termini
de tres o quatre anys pot haver-

hi una crisi generalitzada al
sector, però que no serà tan im
portant com la que hi va haver
aprincipi dels anys 80. El tècnic
de la Cambra de Comerç va dir
als comerciants locals que Ar
gentona serà receptora de po
blació en el pròxims anys i, per
això, cal que l'oferta comercial
sigui atraient a aquests nous
compradors. Si això no és així,
aquests clients potencials poden
marxar a comprar a llocs de la
rodalia.

Josep Alegret també va in
formar que la Generalitat
concedeix ajuts als comerciants
per la millora dels establiments
pel que fa a rètols, mobiliari,
etc, i per una quantitat que
arriba als dos milions de

pessetes.

La reforma del centre
comercial

L'últim en prendre la paraula
va ser el regidor de comerç,
indústria i urbanisme, Martí

Les perspectives
del comerç local

Menys d'un 10 per cent dels comerciants locals
van assistir a la jornada sobre comerç local
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comarca un programa de
col·laboració que pot per
metre l'optimització dels
recursos de les emissores
de la comarca i crear un
espai de comunicació que
no se'ns pot escapar: el
Maresme. La reubicació de
l'emissora amb les noves
instal·lacions de la Casa de
Cultura i la renovació del
sistema d'emissió que
permetrà la recepció estè
reo i amb una potència
adequada al terme munici
pal que tenim, ens pot oferir
una ràdio posada al dia i
que entri dins del nivell del
que és el programa de les
emissores municipals de la
comarca. El punt d'arribada
d'aquest projecte és la ren
dibilitat econòmica de l'e
missora o, si més no, la

reducció del cost que té
pel municipi.

Aquest és doncs, a grans
trets, el dibuix del que són
avui els dos mitjans de

comunicació públics d'Ar

gentona. La revista Cap de
Creus i Ràdio Argentona.

Josep Clofent
Regidor de l'Àrea de

Comunicacions

la participació de persones
que des de punts de vista
diferents aportin la seva
veritat, o la seva mentida,
sobre els temes. Una rea
litat, la de Cap de Creus, molt
allunyada del que havien
sigut les publicacions muni
cipals d'aquests últims anys.

No tinc més remei que
agafar-me al tòpic tot dient
que aquesta revista no és
només obra de la regidoria
sinó de moltes persones
que des de diferents graus
de responsabilitat fan pos
sible que cada dos mesos
us portem a casa de manera
escrita el que ha estat notí
cia a Argentona. Vull agrair
molt especialment l'ajut
d'en Josep Arenas que va
dissenyar l'àrea de comu

nicació del nostre Ajun
tament, durant els primers
mesos de l'actual legislatu
ra. També voldria fer es
ment de la ràdio, un mitjà
que ja té més de deu anys

d'història a Argentona i que
ha passat per diferents eta
pes, unes més difícils i
d'altres no tant. Des de fa

pocs mesos, Ràdio Argen

tona ha engegat juntament
amb altres emissores de la

Vull aprofitar la publicació

del tercer número de Cap
de Creus per fer una
valoració del que fins avui
hem fet dins d'aquesta nova
àrea de comunicació que

vam crear quan vam as
sumir la responsabilitat de
dur les regnes del govern
municipal. No és casualitat
que hagi esperat fins al
tercer número d'aquesta
publicació per fer aquest
balanç. Avui teniu a les
mans el tercer número d'un
projecte jove, efectivament,

però que ja pot començar
a presumir de certa con
solidació dins del que ha
sigut en els últims temps el
panorama de les publi
cacions locals argentoni-
nes. Des d'aquí vull agrair
les crítiques que, amb
motiu, m'han fet arribar
alguns convilatans sobre
aspectes determinats de
Cap de Creus i també les
felicitacions que m'han
arribat també d'alguns de

vosaltres. El secret d'haver
aconseguit aquesta rebuda

no és gaire rebuscat: es
tracta que la revista sigui
un mirall del que passa en

el nostre entorn, permetent

Un espai de comunicació per Argentona

Els antics estudis havien quedat obsolets.

que es faci un informatiu d'uns
30 minuts repassant l'actualitat
local i les notícies comarcals que
puguin tenir alguna incidència a
Argentona.

Les altres hores d'emissió que
den intactes fins les 10 de la nit
que es donarà pas auna connexió
amb una emissora de caràcter
públic.

Després de la millora de les
instal·lacions de Ràdio Argen
tona i el seu trasllat a la nova seu
de la Casa de Cultura, l'emissora
local vol tirarendavantunaracio
nalització de laprogramació, amb
reducció d'hores d'emissió prò
pia, però garantint la continuïtat
durant 24 hores amb connexió
amb emissores de la xarxa pú
blica.

La millora tècnica de Ràdio
Argentona ha consistit en l'am
pliació de potència, d'emissió al
màximpermès per a una població
de menys de 10.000 habitants,
això és 50 wats. Aquesta potència
permet per primer cop que es
pugui cobrir amb escreix tot el
terme. A més s'ha introduït l'e
missió amb estèreo, homologant-
la amb les emissores de caràcter
públic i privat de la rodalia. Fins
ara Ràdio Argentona havia emès
sempre en el sistema monoaural
i això impedia que l'edició d'es
pais musicals tingués la qualitat
de so que dóna l'estereofonia.

A més s'ha donat a l'emissora
un estudi dissenyat per poder-hi
treballar amb comoditat. Ara es
podran fer espais on hi participin
sis interlocutors i amb zona per
públic que hi pot encabir de 8 a
10 persones assegudes.

En aquestanovaetapade Ràdio
Argentona volem primar els
espais informatius locals i co
marcals per sobre de la música.
Ara per exemple, es farà cada dia
de 12 a 14 un espai d'informació
local i comarcal en connexió amb
les emissores municipals de la
comarca. Aquest espai es diu
"l'Autovia" i s'emet en xarxa des
dels estudis de Ràdio Arenys de
Mar, la primera emissora muni
cipal de tot l'Estat espanyol.

Aquest programa també dóna
la possibilitat de l'intercanvi co
mercial entre les diferents emis
sores, i per tant ara el comerciant
d'Argentona tindrà la possibilitat
de fer arribar el seu missatge des
de la nostra vila fins el Tordera.

Per la tarda també és previst

Ràdio Argentona,
una nova etapa
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Tel. 797 09 47 - ARGENTONA

TOT TIPUS
D'ASSEGURANCES A
PERSONES, FAMÍLIES,
COMERÇ, INDÚSTRIA,
ETCESTEVE V. CATALÀ

ASSEGURANCES

CATALANA
OCCIDENT

•Assajos cerimònies clo
enda Jocs Oímpics amb
col·laboració amb els
Comediants
10 de juny /11 de juliol/20
de juliol
Cloenda:
9 d'agost 1992

•Assajos cerimònies inau
guració Jocs Paralímpics
21/22 agost
28/29 agost
1 setembre
Inauguració:
3 setembre de 1992

Fora de la vila

•3 de maig de 1992
Arenys de Mar
Roda d'Esbarts de Maresme
•10 de maig de 1992
L'Hospitalet de Llobregat
Cloenda Roda Esbart Mare
Nostrum
•31 de maig de 1992
Barcelona
10a Trobada Esbarts a
Montbau
•14 de juny de 1992
Montserrat
36* Aplec Esbarts Dansaires
•26 de juny de 1992
Perpinyà
Ballada en una escola

A la nostra vila

•21 de juny de 1992
Ball de Ciri d'Argentona
Plaça de l'Església -11 '45
h. Ballada de sardanes
•28 de juny de 1992
Roda d'Esbarts del Ma
resme
Matí-12 h.
Pista Centre Parroquial
•4 d'agost de 1992
Festa major
Ball de Gitanes
Cercavila des de la Plaça
Nova a la Plaça de l'Església
•Desembre de 1992
Festa anual Entitat, oberta a
tothom.

Actuacions Esbart Dansaires d'Argentona

calia comprar el filtre
depurador. El gerent de la
companyia, Pius Sans, ha
fet una crida a tots els
consumidors per tal que
facin arribar el nom de
l'empresa que s'encarrega
de la venda d'aquests filtres
per, si cal, emprendre
mesures judicials per aclarir
l'afer. Sans ha garantit la
total potabilitat de l'aigua tot
i la quantitat de calç que
conté. Tot i això, aquest
excés de calç no suposa cap
perill per la salut.

La companyia Aigües
d'Argentona S. A. ha
desmentit rotundament que
l'aigua que arriba a les ca
ses estigui contaminada, tal
com han afirmat uns
venedors de filtres d'aigua
que durant les primeres
setmanes de març i les
últimes de febrer oferien els
seus productes per les ca
ses de la vila.

Alguns testimonis han as
segurat que els venedors
afirmaven que l'aigua estava
contaminada i per evitar-ho

L'aigua d'Argentona
no precisa filtres per garantir
la seva potabilitat.rostàtic.

L'activitat del dia 4 és la
tradicional, amb la festa del
càntir i l'exhibició de puntes
de coixí. A la tarda es podria
fer una representació del
circuit de Rialles, Ball de
Gitanes i sardanes. A la nit,
com sempre es faran els
focs artificials.

L'acte més destacat del
dimecres dia 5 serà la nit de
rock, per un grup que encara
està per determinar. Ja per
acabar el dijous dia 6 es
farà l'acomiadament de la
festa amb un sopar popular
i una cantada d'havaneres.

Aquesta ha sigut una de
les primeres propostes que
ha pres el Consell de Festes
d'Argentona des que es va
constituir. A la reunió que es
va fer el dia 5 de març es va
tractar de la Festa Major de
Sant Domènec i es va deci
dir que podria durar des del
dia 1 fins el 6 d'agost.

En aquest consell de
festes hi són representades
tot un ventall de diferents
personalitats de la vila,
relacionades amb entitats
culturals i recreatives de
diferent signe.

Pel que fa a la Festa Major
d'Estiu ja es dóna per fet
que hi actuarà l'Orquestra
Maravella, tot i que, de
moment, s'està fent l'esboç
del que serà aquesta festa.

Segons aquest esborrany,
es treballa amb la hipòtesi
que el dissabte dia 1 hi hagi
el pregó, la repicada de
campanes i un espectacle
teatral.

El diumenge dia 2 es farà
una cercavila amb els
gegants, la segona "potada"
i una ballada de sardanes.
A la tarda hi haurà un es
pectacle infantil i el concert
de Festa Major. L'alternativa
pel diumenge a la nit serà el
ball 0 bé una sessió de
cinema a l'aire lliure.

La nit boja es farà el dilluns
dia 3 després que s'hagi fet
el taller d'estels i el llan
çament d'un globus ae

La Festa Major de Sant
Domènec podria durar sis dies
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Sant Jaume, 15 - &l 7970001 - ARGENTONA

Cadet / Juvenil femení
Terra Plinto

1Marta Bartrés7'99 7'44
2Raquel del Rio6'53

Cadet / Juvenil masculí
Terra Plinto

1 Ferran Aragó9'00

L'última competició, la de
mini-tramp, es farà el dia 24
de maig a les 17*30, al
polisportiu.

Terra Plinto
773 7'44
- 6'67

Terra Plinto
9'58 8'83
9'08 8'28
8'61 8'39
8'25
8'24 7'33

Infantil femení

11sabel Clariana
2Sònia Rodríguez
3Lierni Irazuste
4Elisabet López
5Araceli López

Infantil masculí

1Sergi Correas
2Joan Albert Vila

Terri Plinto
8'53 878
8'30 872
8'16 8'83
6'87 7'61
6'28 7'44

Terra Plinto
7'46
- 878

Terra Plinto
9'40 956
8'84 8'06
7'86 8'00
772 7'22
7'46 7'28

Benjamí Femení

1Ariana Monfort
2MireiaCasanovas
3Clara Boadas
4Marta Basora
5Judit Gisbert

Benjamí masculí

1Martí Marfà
2Marc Pérez

Aleví femení

1Tània Bueno
2Montserrat Gual
3Raquel Erro
4Laura Marfà
5Carme Triadó

Pre-benjamí masculí
TerraPlinto

1Miquel A. Granados7'257'67
2Albert Trilla6'506'92
3Albert Yagüe6216'92
4Martí Maurici6'177'42
5Nil Villa6'09

Aleví masculí
TerraPlinto

1Sergi Andrés7787'83
2Sergi Manzanedo7'348'33
3Marcel Fontcuberta6'567'39
4Jordi Navarro6'53
5Ferran López6'44-

Terra Plinto
8'097'67
8'007'50
7'847'25
7'807'25
7'386'67
7'38 775

CONSELL ESPORTIU DEl IIARESHE

GIMNÀSTICA

Pre-venjamí femení

1 Mireia Cusso
2CristinaSafont
3Anna B. Paz
4Laia Saura
5Marina Camino
6JoanaPaloma

Classificació "

Ha començat la competició
de gimnàstica per fases
d'aquest any

El diumenge 23 de febrer
va començar aquesta
competició que organitzen
conjuntament l'Ajuntament
d'Argentona i El Gimnàs.

El dia 5 d'abril es va cele
brar la competició de plinto.
De moment el resultat de la
competició és aquest:

ARGENTONA
Carreras Candi, 5
Telefono 797 03 61

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

nnvovmnni

El nou cementiri es podria fer
a Can Carmany

Després que hagin fracassat les converses per tal de fer
el nou cementiri municipal a Can Pins, el ple del mes d'abril
va requalificar urbanísticament una finca de Can Carmany.
Fins ara aquest terreny està situat molt a prop del torrent de
Clara, tocant a la carretera comarcal 1415.

L'acord del ple es va prendre per unanimitat de tots els
grups del consistori.

com a mínim un 60 per cent
de la superfície hagin
presentat el projecte d'Es
tatuts i bases d'actuació. El
projecte de Sant Sebastià
és un dels que ha aixecat
més expectatives en els
últims anys a Argentona.
Fruit d'això és la gran
quantitat de persones que
han mostrat el seu interès
per obtenir una vivenda so
cial.

El ple de l'Ajuntament ha
fet un requeriment als
propietaris del Pla d'Ac
tuació de Sant Sebastià
perquè en el termini de tres
mesos presentin el projecte
d'estatuts de la Junta de
Compensació i les bases
d'actuació del projecte. El
consistori ha pres aquesta
mesura perquè els pro
pietaris de la zona de Sant
Sebastià que representin

L'Ajuntament vol que s'agiliti
el Pla de Sant Sebastià
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Mostra de deixalles a la
Plaça Nova

L'entitat de medi ambient Natura va fer el diumenge 8 de
març una exposició de diferents deixalles que han trobat a
cinc boscos del Maresme durant els últims dos anys. Entre
les deixalles hi havia electrodomèstics, mobles, envasos i
d'altres objectes. Segons el president de Natura, Oriol
Bassa, la mostra es va fer per conscienciar als ciutadans en
quin estat es troben els boscos i, per tant, que en el futur
s'aboquin aquests objectes en els espais naturals del
nostre entorn. La mostra va despertar molta expectació de
públic i hi va assistir un dels alts responsables del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya. També hi van assistir l'alcalde Jordi Suari i la
regidora de Medi Ambient, Concepció Sala.

La caseta de la Plaça Nova.

De cara a les pròximes
festes de Sant Joan i Sant
Pere, les casetes de venda
de productes pirotècnics
s'hauran d'instal.lar en llocs
d'Argentona que no suposin
un perill imminent per zones
habitades. Les dues case
tes de venda de material
pirotècnic s'hauran d'ins
tal.lar a la Ronda Exterior, al
cantó de Sant Sebastià i al
carrer Bellavista, tocant a la
carretera de Vilassar.

La nova instal·lació
d'aquestes casetes obliga
a construir-les a més de cent
metres d'on hi pugui haver
material inflamable com ara
gasolineres 0 dipòsits de
gas.

La seguretat
obliga a posar
les casetes
de venda de
petards fora
del casc urbà

Ha mort
Valerià Pujol

El diumenge 29 de març
va morir a Premià de Dalt
l'escriptori regidor d'aquesta
població, Valerià Pujol.

L'escriptor, de 40 anys, va
morir a causa d'una insufi
ciència respiratòria que li va
provocar una aturada car
díaca. A més de la seva ac
tivitat intel·lectual, Valerià
Pujol havia portat una gran
activitat política i sindical
coma militant de Comissions
Obreres i també com a
president comarcal de la
federació Iniciativa per
Catalunya.

L'any 79, Valerià Pujol va
formar part del jurat del cer
tamen literari que va instituir
el consistori argentoní.
D'altra banda Pujol s'havia
sentit vinculat amb Argen
tona per qüestions d'amis
tats personals i també per
afers professionals.

Canal i Carbonell a la inauguració
de la Casa de Cultura, l'any passat.

33,3 per cent.
Per la seva banda el

regidor de CiU, Antoni
Carbonell va anunciar a
finals del mes de febrer que
deixava el seu càrrec,
després d'haver estat cinc
anys representant el seu
grup dins el consistori
argentoní. Després de l'a
nunci de la dimissió, Car
bonell va assegurar que
deixava el càrrec per motius
professionals i va descartar
qualsevol altre interpretació
del seu abandonament.

Antoni Carbonell va ser
regidor de Cultura durant el
període que Esteve Canal
va ser alcalde d'Argentona i
també es va ocupar de la
cartera de Mitjans de
Comunicació quan Joan
Camps va deixar el con
sistori. Actualment Carbo
nell seia en un dels bancs
de l'oposició.

El substitud d'Antoni
Carbonell dins el consistori
serà el següent de la llista
de CiU a les eleccions del
26 de maig de l'any 1991,
Antoni Julià Valls. Recordem
que Julià és l'actual delegat
a Argentona de Conver
gència Democràtica de
Catalunya.

L'ex-alcalde i regidor de
CiU, Esteve Canal va anun
ciar el dia primer d'abril que
deixava el càrrec dins el
consistori d'Argentona. En
una carta oberta a tots els
ciutadans i publicada en el
número dos del Full In
formatiu des de l'Oposició,
Canal va dir que no podrà
veure realitzada la "seva
il·lusió de continuar en a-
questa legislatura que era
per aconseguir una sèrie de
projectes embastats, estu
diats i ja molt encaminats".
L'ex-alcalde assegura tam
bé que no vol esperar el
trencament de l'actual equip
de govern per tornar a
l'alcaldia.

En la seva carta d'acomia
dament, Canal defineix com
grans obres, actuacions de
l'equip de govern anterior
com ara la Casa de Cultura,
l'ajuntament nou 0 les
escoles i destaca que l'han
criticat moltes vegades "pels
qui no han aconseguit allò
que pretenien, a vegades
en afers incorrectes, il·legals
i, perquè no, despreciables".
Per acabar l'ex-alcalde
demana als votants de CiU
que donin el màxim suport
al grup municipal. Esteve
Canal va oficialitzar la seva
dimissió el dia 2 d'abril. En
substitució de Canal hi ha
Marcel Lladó, d'UDC. Es
dóna la circumstància que
al grup municipal de CiU hi
ha més membres del grup
que dirigeix Josep Antoni
Duran i Lleida que els que
contemplen els pactes amb
el partit que presideix Jordi
Pujol. Aquesta quota és
arreu de Catalunya del 25
per cent de membres
d'UDC, mentre que a
Argentona l'índex és del

Les dimissions de Canal
i Carbonell obliguen a una
remodelació del grup
municipal de CiU

)osES-OEtA Vil*-
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CONNEXIÓ AMB RAC 105
FINS LA REPRESA D'EMISSIÓ

ESPAI
MUSICAL

FLASH AND
ROCK

LA TEVA HORA

LA COLLA DEL MICRO

JAZZ CLUB  D!^EtK?a!     JAZZ CLUB catalònia rock
INFORMA Tl U  DEL VE S P R E

FES-TE
LA TARDA

ESTAN A LA
GLÒRIA

EL RISTO

FES-TE LA TARDA]_
CONTINU ITAT

SOC LA CARME

CONNEXIÓ RAC 1 05

MUSICAL

SARDANES

LA SETMANA

ARGENTONA
MAGAZINE

L'AUTOVIA
Programa realitzat per les emissores municipals d'Argentona, Arenys de Mar, Malgrat i Tordera.

10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
11

DissabteDiumenge

Programació Ràdio Argentona
q    DillunsDimartsDimecresDijousDivendres

carnestoltes van tenir una mitjana
d'assistència de 600 persones.
Recordem que els balls es van fer
el divendres, amb l'orquestra
Fuma el Barco, el dissabte a la
tarda amb un ball infantil i a la nit
amb l'orquestra All'Dente.

Un moment del correfoc.

Una mitjana de 600 persones
als balls

Fonts de la regidoria de festes
han assegurat que els tres balls
que es van fer a la Sala
d'Argentona en motiu de

\2^

Els Diables d'Argentona van
comptar amb una subvenció de
150.000 ptes. de les 350.000 que
tenia previstes la regidoria de
festes per celebrar el Carnestoltes.

"La paret de les mentides"

Tot i que la festa va començar
el divendres, pocs dies abans va
aparèixer un autoanomenat
butlletí informal municipal que
es titulava "LA PARET DE LES
MENTIDES".

Aquesta publicació tenia el
format de mig foli, quatre planes
en blanc i negre. A més d'informar
dels actes de Carnestoltes hi havia
quatre escrits titulats "Argentona
m'esborrona", "El viatge d'en
Garb", "El col·lectiu Triquinosi
prepara el Carnestoltes" i
"Llucifer ja és a Argentona".La publicació satírica.

Et CMWESTOUES APUNT
WOVA CCU.A DE DIABLES

LA PARET DE LES MENTIDES

Els diables d'Argentona es
van estrenar fent un cercavila
pels carrers més cèntrics i amb
un parlament fet des del balcó de
l'ajuntament vell. El cercavila va
començar a l'ajuntament i va
continuar pel Carrer Gran, Plaça
de Vendre, Dolors Montserdà,
Sant Ferran, Carrer de l'Escopeta
i Bernat de Riudemeia per acabar
a la Plaça Nova.

de la festa. D'altra banda el to general de la festa d'aquest

any ha sigut la participació del públic en els actes al carrer
i també en els balls de la Sala.

La gran novetat de la festa de Carnestoltes d'aquest any

ha sigut l'aparició dels diables. Una colla de 25 joves que van
fer el seu baptisme de foc el divendres 28 de febrer, a l'inici

El Carnestoltes ha vist néixer
els Diables d'Argentona

L'Ajuntament hi va contribuir amb 350.000 pts.

Coses de la Vil
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