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SERVEIS
Guàrdia Municipal7971313
Guàrdia Civil79713 53
Bombers de Mataró79610 80
Parròquia Sant Julià797 01 59
Taxis7991414
Ambulància Creu Roja

Mataró79814 33
(Laborables i nocturns)

Ambulància Creu Roja
Argentona79716 56

AUTOBUSOS Argentona, S.A.

MOBLES VELLS

LÍNIA D'ARGENTONA

RECOLLIDA

Quadre d'horaris
Sortides de Mataró
Tarda
Matí
(2) 14.30
G.
(1) 6.05
C.
(2) 6.10
(2)15
0.
(2)16
(2)7
(1) 16.30
(2)8
(1) 8.30
(2)17
(1) 17.30
(2)9
(1) 9.30
(2)18
(2) 18.30
G.
(1)10
(1) 10.30
(1)19
(1) 11.30

(2)19
(1)20

(2)12

(1) 20.30

Fuerzas Eléctricas

(1) 12.30

(2)21

de Catalunya79616 45
79017 70

(2)13

(1)21.30

(1) 13.30
(1) 13.45

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

796 02 00

(2)11

c.

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

0.
c.
c.
G.

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.

G.

Catalana de Gas

(2)14

Electricitat796 03 54
796 05 04
Empresa Casas S.A79811 00
Tranvias

Sortides d'Argentona
Tarda
Matí
(2) 14.30
(1) 6.30
(2) 15.30
C.
(2)7.30

Mataró-Argentona798 04 40

(1)8

(1)16

Ajuntament

(2) 8.30

(2) 16.30

d'Argentona

(1)9

(1)17

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 21 52
Jutjat municipal79717 03
Aigües d'Argentona797 06 03
Dispensari79719 01
A. Castillo López797 07 06

(1)10

(2) 17.30
(1) 18.30

(2) 10.30

(1)18

(DU
(1)12

(2) 18.30
(2) 19.30
(1) 19.30

(2) 12.30

(1)20

(1) 9.30

G.

(2) 11.30

CAP DE CREUS

(2) 20.30

(1)13
(1) 13.20
(2) 13.30

Regidoria de Serveis
G.

G.

(1)14

(1)21
(1)21.30

(1)(3) 22

(1)SERVEIS DIARIS
(2)SERVEIS DIARIS EXCEPTE DISSABTE I FESTIUS
(3)ARRIBEN FENS A COTXERES
Nota: Encaraque s'anul·len els trajectes d'Argentona aCanyamais
i d'Argentona a Òrrius els dissabtes i festius, la línia d'Argentona
fins a Mataró es farà igualment cada hora a partir de les 6.30 h.
fins a les 22 h.
No obstant la Corporació, amb millor criteri, resoldrà el que
consideri més just i convenient.
Argentona, 1 de juliol de 1992

Nous telèfons

79715 50-756 06 24
756 05 22
Fax 756 0612

(Practicant)

^s
HÍNFORM ACl^~

Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament
Despatx al públic
Dilluns - dimarts
dimecres - divendres

Alcaldia i Governació
Urbanisme i Comerç
Hisenda-Patrimoni i Ensenyament
Obres i Serveis Públics

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

Cultura i Esports
Medi Ambient i Activitats Classif.
Sanitat i Benestar Social
Joventut
Festes

Dimarts, dimecres i dijous de 12.30 a 14.30
Dimarts i dijous de 12.30 a 13.30
Dijous de 16 a 19
Dilluns, dimecres i divendres
de 12 a 13.30
Raimon Català
Dilluns i divendres de 12 al 3.30
Esteve V. Català Dilluns i dijous de 12 a 13.30
Antoni JuliàDimecres de 9.30 a 11.30 i
divendres de 16.30 a 19
Marcel LladóDilluns de 11 a 13.30 i dimecres de 16 a 17
Joaquim Casabella Dimarts i dijous de 12 a 13.30

Jordi Suari
Martí Riu
Emiiio Rodríguez
Santiago Mora

Horaris dels tècnics municipals
Arquitecte
Aparellador
Enginyer

Jaume SolerDimarts i dijous de 12.00 a 13.30
Vicenç Ciscar
Dimecres i divendres dT 1.30 a 13.30
Josep M. Borreü Dimarts i dissabte de 12.00 a 13.30

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

Argentona i Picasso

CAP DE CREUS
Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona
Número 4

Juliol 1992

L'any 1971, Josep Pla es preguntava si amb el pas
dels anys l'obra de ceràmica i decorativa de
Picasso s'arribaria a valorar tant com la seva obra
pictòrica realitzada a Barcelona. Lluny de voler
donar resposta a la pregunta feta en el capítol

dedicat al ceramista Josep Llorens Artigas, caldria
fer una reflexió molt acurada sobre el valor i la
significació que pot tenir, per nosaltres com
argentonins, el Càntir de Picasso que s'exposa des
de fa uns dies al Museu.
D'entrada aquesta peça corona una col·lecció de
ceràmiques que diferents mans han anat recollint
durant els anys i que s'exposen en un Museu que
Direcció, redacció, adminis
tració, publicitat i distribució:
Plaça de l'Església, núm. 9
Argentona
Edita:
Ajuntament d'Argentona.
Regidoria de Cultura i Mitjans
de Comunicació

és únic en el món per la seva temàtica, el càntir.

Des d'aquest punt de vista el valor de la peça és
elevat. D'altra banda, el càntir sortit de les mans
del malagueny universal pot convertir-se en un

símbol d'Argentona, ja representat per la figura
d'un càntir, qualsevol, sense cap definició de
forma, tipus o policromia.

President: Jordi Suari

Un altre empordanès, el polèmic Salvador Dalí,
Director: Rafael Bigorra

deia que només elevant els objectes infralocals a la
categoria d'obres d'art, es pot arribar a

Consell de redacció: Salvador
Calafell, Maria J. Castillo, Esteve
V. Català, Rosa Masó, Xavier
Paguera
Col·laboradors: Grups Mu
nicipals d'AA, PSC, IC, ERC i
CiU, Jaume Arenas, Oriol Calvo
Rúbriques: Emili Amargant,
Salvador Calafell
Fotografies: CATAM, Kiku
Hernàndez, Pep Padrós, Re
gidoria de Medi Ambient

Fotomecànica: Sorrosal, S.A.
Barcelona
Impressió: La Juliana, S.A.
Argentona
Dipòsit Legal: B-44.775-91

Portada: Càntir de Picasso que
s'exposa al Museu

Foto: Kiku Hernàndez

l'universalisme. Per això, deia, pintava barretines o

d'altres objectes autòctons dins de pintures que
donaven la volta al món.

És senzillament això el que pot representar per
nosaltres el càntir que podem gaudir des d'ara i
que ja fa uns anys va sortir de les mans de Pablo
Picasso.
No podem tancar aquesta editorial sense donar les
gràcies a la persona que amb un acte de

mecenatge ha fet possible l'adquisició del càntir.
Des d'aquí agraïm doncs a la doctora Salvà que
hagi fet possible que des d'ara una peça de Pablo
Picasso estigui al nostre abast i també en
gaudeixin els visitants del nostre singular Museu.
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Un aclariment
Sr. Director de Cap de Creus,
D'entrada creiem que Cap de
Creus ha vingut a omplir un buit
que patíem, com era el d'una
publicació exhaustiva i impar
cial del que passa a la nostra vila.
Creiem que Cap de Creus a més
d'omplir aquest buit ha aconseguit
la fita més alta de quantes
publicacions han intentat infor
mar-nos al llarg de molts anys.
Però permeteu-nos aclarir una
mica la vostra notícia que dels
Tres Tombs publicàveu a la re
vista anterior.
En ell dèieu que la festa va ser
prohibida durant uns anys. Res
més lluny de la realitat. Mai va
ser prohibida i quan l'any 61 la
"Hermandad Sindical del Cam
po" que era qui l'organitzava va
voler anul.lar-la, nosaltres i altres
i de la mà d'en Lluís Soler en vam
organitzar una de manera
espontània. Des de llavors hem
vingut cada any, amb més o
menys encert, aguantant la torxa
encesa.
Dèieu que la festa d'aquest any
comptava amb un pressupost de
400.000 ptes. i ho dèieu bé, però
aquesta frase sortida en un butlletí
oficiós o oficial ha mogut algunes
persones a fer congectures i algun
comentari que no reflecteix la
veritat. Sortosament durant
aquests 30 anys molta gent ha
comprès i sap la manera com po
dem aconseguir la festa.
Permeteu-nos ara detallar el
pressupost d'enguany, per aclarir
els dubtes dels que no van saber
informar-se.
- Despeses d'impremta, Sala
Argentona, assegurances,

xaranga-orquestra, un porc,
subvencions, etc. 145.650 ptes.
(cobertes amblesrifes,publicitat
i donatius particulars, entre ells
algun de la Comissió).
-Despeses del refresc i
obsequis 195.000 ptes. (Cobertes
íntegrament pels Srs. Capità i
Abanderats).
-Despeses Orquestra Aqua
rel·la 100.000 ptes. (cobertes amb
la subvenció de l'Ajuntament).
Creiem que aquí queda reflectit
que si la festa s'ha anat perpetuant
és gràcies a l'Ajuntament (durant
els últims 9 anys), i especialment
i d'una manera destacada a aquells
amants, anònims moltes vegades,
que ambels seus donatius ajuntats
al nostre esforç han fet possible
que aquesta tradicional festa hagi
pogut ser una realitat durant
aquests llargs i difícils anys.
Comissió Sant Antoni Abad

a l'Ajuntament?
L'Ajuntament faria diners, els
que aparquen malament no ho
farien tan sovint i els qui hem
d'entrar 0 sortir ens quedaria la
satisfació de pensar que aquell
cotxe no aparcaria més en lloc
prohibit.
E.S.I.

Srs. l'alcaldada

està servida!
Sr. Suari:
A on vol portar el poble?
Què és el que pretén amb les
seves intrigues constants?
Quin sentit té de la paraula
donada 0, el que és el mateix:
quina importància tenen per a
vostè els pactes?
Quina és la seva idea de
compromís?
On té el seu sentit de treball en

equip?

Una queixa...

amb solució
He parlat amb molta gent que
tenen un "gual" pel cotxe i es
troben amb el mateix problema
que jo.
Estem al corrent de pagament
de l'impost municipal que cobra
l'Ajuntament.
Són moltes les vegades que al
davant del "gual" hi trobes cotxes
aparcats que t'impedeixen entrar
0 sortir.
Seria demanar molt que
l'Ajuntament facilités fulls de
multa al propietari del "gual" i
quan et trobes amb aquests
inconvenients li poguessis posar
una denúncia i enviar la butlleta

Moltes preguntes oi, Sr. alcal
de? I, més encara, si totes elles
fan de mal respondre perquè,
dubto molt seriosament que
sàpiga donar respostes adients.
És vostè l'autèntica definició de
la contradicció. I això Sr. Alcal
de, i dit amb tots els respectes
que indubtablement vostè em
mereix, està fent molt de mal al
poble, a la política i al sistema
democràtic.
Estant com estem, regits per
"alcaldades" és quelcom, si més
no, lamentable i estic totalment
convençut que el poble, tots
nosaltres, mereixem un altre tipus
de manera de fer.
Van passar les eleccions i, els
resultats, van proporcionar
l'ocasió d'arribar a un govern de

coalició realment ampli (AA,
PSC, IC i ER) entre forces
d'esquerra 0 centre-esquerra, no
ho sé ben bé, perquè desconec
amb certesa la ideologia
d'Agrupació per Argentona, però,
en qualsevol cas, mai de dretes
pures. Molta gent va pensar com
jo (entre tots plegats vàrem ser
majoria) que, al poble, li aniria
molt bé un canvi d'aires. Però
ara, amb una desil·lusió que
qualificaria de frustant, hem
pogut comprovar com, tots
aquells acords, tots aquells pac
tes, totes aquelles il·lusions, han
acabat amb una desafortunada
"alcaldada" per la seva banda. I
per això, Sr. Alcalde, he de cridar:
No hi ha dret!
A CiU, sembla ser que li donarà
unes carteres que, suposo, tractarà
de disfressar dient el que cregui
convenient. Però, Sr. Alcalde
tingui la seguretat que la majoria
del poble, tots aquells que amb el
seu vot van permetre aquest
govern, no ho admetran,i aquest
error polític que ha comès pot
estar segur que li passarà factura.
Em faig càrrec que a vostè, i
degut a la seva manera de fer les
coses, li sigui molt difícil portar
un Ajuntament com l'actual
d'Argentona en el que, degut a
uns pactes, se suposava que entre
cavallers, hi són representades
totes les forces polítiques menys
una, CiU, que per raons més que
evidents tenia i ha de restar a
l'oposició, els hi agradi 0 no. De
tota manera, una de les virtuts
més lloables de les persones, és
la congruència. I a aquesta
congruència apel·lo quan li
demano que, si no es veu capaç
amb l'actual equip de govern de

ARFLA. S.

Construcció i reparació de MatriusMuntatges de grups
Disseny d'automatismes per a màquines Dentat de pinyons i paliers
Construcció i reparació de maquinària
Tomejats i fresats de tots tipus
Carrer Gran, 25
Telèf. 797 20 60
08310 ARGENTONA

Ronda. Exterior s/n. - 08310 ARGENTONA
Tel. (93) 797 13 07 - Fax (93) 756 03 85
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tirar endavant l'Ajuntament, cosa
més que complicada però penso
que realitzable, sigui coherent i
deixi que un altre ho intenti
ocupant un lloc com el d'Alcalde
que, estic segur, es veuria enlairat
amb la seva dimissió.
Atentament
Mateu Pinol Carrió

La figura de
J. de Carreras
Ja fa més d'un any que uns
senyors investigadors van venir
a Argentona a inteiessar-se pel
lloc de naixement del Comte
Jaume de Carreras. Què van
treure de clar, a més de donarnos la certesa de que Jaume de
Carreras era argentoní?
Jaume de Carreras, a grans
trets, ("Historia y Vida" ns 290 c.
nQ 2961) va ésser l'ajudant mili
tar del príncep Jordi de Darmtad,
tan estimat pels barcelonins. Va
destacar en diversos episodis de
la Guerra de Successió (el setge
del 706, la batalla de Montnegre
1709, etc), va lluitar a Sardenya
i a Sicília en defensa dels drets
austriacistes. A l'exili va ésser
governador de Càller. El 1717 és
nombrat Comte per l'Emperador
Carles. Des del 1721 fins el 1735
és governador de Trapani
(Sicília). És ascendit a tinentgeneral i a finals del 35 passa a
ser governador de Trieste, després
el 1741 és governador de Milà a
on va morir el 1743 i enterrat
amb tots els honors. La seva se
pultura encara es conserva a la
bonica ciutat italiana.
El poble de Sort, amb el gene

ral Moragues i tants itants pobles,
han sabut conservar la memòria
dels seus fills que varen lluitar en
defensa dels drets del poble català
i que no varen renunciar mai del
seus ideals. Per què Argentona
no fa el mateix amb Jaume de
Carreras?
En primer lloc, per què no
s'esbrina a fons si veritablement
era fill de l'antic mas de can Car
reras, avui enderrocat per cons
truir-hi can Navas.
Evidentment hauríem d'ho
norar als nostres personatges
il·lustres i honorar-nos nosaltres
mateixos d'haver tingut entre els
argentonins homes que lahistòria
rememora.

I qui sàpiga i vulgui (his
toriadors i investigadors no en
falten) que remeni els nostres
arxius municipals i parroquials i
així sortirem de dubtes, a la
vegada que enriquirem la Gran
Enciclopèdia Catalana, que fins
ara i en referir-se a Jaume de
Carreras, posa un ? en el lloc del
seu naixement.
Lluís Serra

El ban de les
motos
Sr. Director,
Com a motorista, que "no pot
justificar" els motius per circular
per Argentona, només que amb
el seu lliure dret al desplaçament,
i per tant, no tenim "la gràcia"
concedida pel nostre ajuntament
"democràtic".
Vull demanar des d'aquí la re
tirada del ban que prohibeix la
circulació de les motos de les

CATALANA

OCCIDENT

ESTEVE V. CATALÀ

23.00 fins ales 05.00 i"queno va
contra les motos".
Argumentant que hi ha altres
eines per tallar les curses
nocturnes, com és el límit de
velocitat, i el soroll excessiu, que
està marcat per la llei.
De no ser així, i com a
contribuent, vull reclamar que a
l'impost de circulació pagat pels
propietaris de motocicletes ens
sigui descomptat, i retornat, l'equivalentenespaihorari comprès
entre les 23.00 i les 05.00.
Jordi Homar i Marquès

La polèmica dels
dansaires
Hem llegit en "Cartes dels
lectors", una amb el títol "Fem
història".
El pas del temps no ens fa
oblidar les dates que tenim
anotades.
A tots els lectors de Cap de
Creus diem:
-Que l'Esbart Dansaires
d'Argentona va ser inscrit al re
gistre del Departament de Cultu
ra el mes d'octubre del 1985, i
presentat com Esbart el 27
d'octubre del 1985.
-Que l'entitat suport al'Esbart,
Amics de la Cultura i l'Esplai
d'Argentona, va demanar la seva
inscripció com entitat el dia 22
de febrer del 1982 i va ésser
aprovada el dia 8 de juny del
1982 amb el número 5653. A la
instància de sol·licitud no hi fi
gura el Sr. Gaston Debat entre les

5

persones signants.
-El dia 25 de setembre del
1982, es va fer la primera
assemblea de l'entitat, d'on va
sortir la primera junta.
Veiem que la memòria fallaen
el transcurs del temps, i és pel
que volem assenyalar:
-L'Esbart Dansaires d'Ar
gentona no es va formar sota la
tutela del Col·legi de Religioses.
-La Junta que figura a la carta
publicada en el Cap de Creus
núm. 3 no era vàlida, per no estar
inscrita ni escollida en assemblea.
-Que els professors Ginesta i
Llinars només ensenyaven a
ballar sardanes.
-Que no es pot dir que l'Esbart
va actuar, doncs només era un
grup de nens i nenes que ballaven
sardanes.
I per acabar cal dir que a partir
d'octubre de 1982 es van
començar els assajos de danses
catalanes que van durar 3 anys i
van ser la preparació per la
presentació de l'Esbart.
Esperem que amb aquesta
informació quedin ben clares les
dates de la nostra entitat i per
sempre.
La Junta

Fem història...

23 d'abril de

1981!
Existiria actualment l'Esbart
Dansaire d'Argentona, si abans
no s'hagués creat els Dansaires
d'Argentona?
Gaston Debat

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

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

ASSEGURANCES
Tel. 797 09 47 - ARGENTONA
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El mes de juny va començar el pagament del deute de gairebé 5 milions

El febrer pròxim quedarà liquidat el deute
Un dels contenciosos que més polèmica ha aixecat en els
últims temps a Argentona ha sigut el del deute de Madà amb
el municipi en concepte d'unes llicències d'obres per les més

de 90 vivendes que hi ha en aquell veïnat. Ara s'ha trobat
una via de solució per aquest problema que pot quedar
resolt el febrer de l'any que ve.

L'associació de propietaris

quan es van construir les

de Madà va començar a liqui
dar el mes de juny passat el

vivendes es van liquidar les

deute que té contret amb

protecció oficial, motiu que

l'Ajuntament i que s'acosta als

desestima l'alt tribunal degut a

cinc milions de pessetes.

que els metres quadrats de les

llicències com si fossin de

El primer pagament que

vivendes excedeixen els de

s'ha fet puja unes 425.000

protecció oficial. Recordem que

pessetes. Segons un acord

les llicències d'obres per a

tancat amb l'Ajuntament el

vivendes de protecció oficial

deute s'acabarà de liquidar el

tenen un preu mes reduït que

febrer de l'any 93 i aleshores

les de les que no ho són.

l'Ajuntament procedirà a fer la
Una sentència

recepció de l'obra.

no comunicada
Tot i que la sentència es va
Entrada al
veïnat de Madà.

rebre en forma i així consta en
el registre d'entrada de l'Ajun
tament en l'última etapa de l'ex-

El conflicte

alcalde Esteve Canal, la decisió
del tribunal econòmic admi

SERRA-PINEDA
TAPISSERS

C/. Moli. 1
Tel. 797 06 01

ARGENTONA

El problema sorgeix a

nistratiu central no es comuni

primers de l'any passat quan
una sentència del tribunal

ca oficialment als interessats

econòmic administratiu central

presidit per Jordi Suari.

fins l'arribada del nou consistori

obliga a Promotora Madà, S. A.

A tot això s'hi ha d'afegir

a liquidar un deute de gairebé 5

la presència massiva a dos plens

milions de pessetes amb

municipals, a finals de l'any

l'Ajuntament per les llicències

passat, de veïns de Madà on

d'obres de les vivendes de

van acusar el consistori de dis

Madà. El deute ve donat perquè

criminar obertament el veïnat.

\ r
Fruites i verdures

VÍDEO - CLUB
(, I REGALS

ILLAMOLA

.v..^_/j ARGENTONA
Venda i lloguer SEGA - NINTENDO

C/Barcelona, 16 Tel. 797 05 57 ARGENTONA

S. S. Joan XXIII, 2
Avda. Puig i Cadafalch, 5

Tel. 797 15 05

ARGENTONA
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Festa Major de Madà

de Madà

Del 23 al 28 de juny el

de Madà, enguany podríem

veïnat de Madà ha celebrat

dir que ha sigut l'any en

la seva Festa Major. Han

què s'ha assolit la
normalitat amb el traspàs

Més tard van emetre també un

uns terminis de pagament que

sigut uns dies de prepara

comunicat en el mateix sentit.

acabaran el febrer de l'any que
ve. Serà aleshores quan el

tius -dies abans- per po

del veïnat a l'Ajuntament.

der gaudir de totes les

Traspàs que es realitzarà

sistia aleshores, en què el deute

municipi faci la recepció del

diferents activitats que

d'aquí a pocs dies per part

l'havia de liquidar la societat

barri de Madà.

s'han desenvolupat. Cal

de la Promotora, el

Des de l'Ajuntament s'in

Promotora Madà, S.A. però en
cap moment es responsabi

Entesa cordial

destacar les competicions

protocol del qual ja està

esportives -futbol, petanca, ping-pong i la cursa

signat.
També és ara el

Per la seva banda el

popular-, així com el

moment de tenir un

tència del tribunal econòmic

president de l'Associació de

concurs d'engalanat de

administratiu central.

Veïns de Madà, Ricard

carrers del que el jurat

pensament per a totes
aquelles entitats o perso

litzava als veïns del que es
pogués desprendre de la sen

Després d'algunes reu

Bonamusa, va manifestar la

artístic que s'havia format

nes que han col·laborat en

nions de l'alcalde Jordi Suari i

seva satisfacció per l'acabament

per a l'ocasió va decidir la

la Festa Major i que en

el regidor d'Urbanisme Martí

del conflicte i va qualificar

següent classificació: lr.

certs casos han estat pilar

Riu amb els responsables de la

l'entesa amb l'Ajuntament de

Premi c/ de l'Alzina, 2n.

fonamental, tal és el cas de

Promotora, la comunitat de

cordial. Bonamusa va fer

Premi c/ de la Figuera i 3r.

l'Ajuntament amb el seu

propietaris i els assessors legals

aquestes declaracions a Ràdio

Premi c/ del Garrofer.

suport facilitant-nos els

d'aquests últims es van acordar

Argentona.

També hi va haver tot

trofeus de les diferents

un assortit d'actes lúdics i

competicions, així com
dels diferents representants

populars que es van
desenvolupar a sota la gran

del consistori que amb la

carpa que a tal efecte
s'havia muntat: sardinada i

seva presència han
contribuït a fer-la més

cantada d'havaneres,

lluïda. També als col.-

botifarrada,teatre, sar

laboradors/anunciants de

danes, ball de Festa Major

la revista que amb motiu

i l'arrossada de germanor

de la Festa Major, s'edita

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

com a cloenda, amb el

tots els anys i que confor

BflVOMRIBÍU

lliurament de trofeus de

men la base econòmica

les diferents competicions.

per a tirar endavant. A tots
ells gràcies.

Ha sigut, com sempre,
una bona ocasió per
estrènyer lligams entre tots
Carreras Candi, 5
Telefono 797 03 61

ARGENTONA

BAR DEPORTIVO
Especialitat amb esmorzars
Gran assortit de tapes i marisc

1

Puig i Cadafalch, 2 - Telèfon 797 0606

08310 ARGENTONA

Per acabar només

els veïns, per vestir els

esmentar que l'alegria de
la Festa Major es va veure

carrers de la millor manera

trencada per un esdeve

que s'ha sabut o pogut,

niment que ha commogut

per sortir al carrer i com

a tots els veïns Madà. A la

partir unes hores i uns dies

tarda del dilluns dia 29,

que ben cert s'han fet curts,

arribava la notícia de la

per recuperar aquest
esperit col·lectiu que sovint

mort en accident automo

en la societat actual s'ha

durant els darrers dos anys

bilístic a Pamplona del que

anat deixant de costat, per

fou president de l'Asso

refermar aquest sentiment
d'unitat que el veïnatge

ciació de Veïns Sr. Joan
Bravo i Roig, persona de

comporta en tota col.-

reconeguda vàlua i

lectivitat.

dedicació envers els

Així com l'any passat

interessos del veïnat. Per a

va ser especial, ja que se

ell el nostre record i sincer

celebrava el 10è. aniversari

reconeixement.
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Una cessió en dipòsit de la doctora Lluïsa Salvà permet la seva exposició al Museu del Càntir

Un dels fruits de la mà de Picasso s'exposa
Des de la pròxima Festa Major, el Museu del Càntir

galeria de Nova York, Jané Kahan Gallery, i l'ha costejat la

exposarà de manera permanent una obra sortida

doctora resident a Argentona Maria Lluïsa Salvà. La mateixa

directament de les mans de Pablo Ruiz Picasso i feta l'any
1952 al sud de França. L'adquisició de la peça s'ha fet a una

doctora ha cedit en dipòsit l'obra de Picasso al Museu de la
Plaça de l'Església.
la en dipòsit al Museu.

El càntir de Picasso està fet
l'any 1952 quan l'artista estava

Per la sevabanda, el Museu

vivint a Vallauris, a prop de

del Càntir s'ha fet càrrec de les

Cannes. La peça fa 31 cm. d'alt

despeses originades pel trans

i 19 x 36 d'ample. La tècnica

port i tràmits duaners.

amb la que el malagueny va fer
el càntir és amb argila blanca

L'obra en ceràmica de

tomejada, decorada amb òxids

Picasso

metàl·lics sobre esmalt blanc.

l càntir
rribà dins
'aquesta caixa.

Les traces del rostre femení
estan fetes en color blau (veieu

El càntir de Picasso està fet
l'any 1952, és a dir quan l'artista

del Càntir havia mostrat el seu

caràcter privat als Estats Units i

tenia 71 anys. El fet que

interès per adquirir una

concretament a Nova York. En

comencés a treballar amb

d'aquestes peces i exposar-la a

una de les galeries de la Gran

ceràmica es deu a què va fixar

Ela, la Jané Kahan Gallery, hi

la seva residència a Vallauris,

Des de fa uns anys, i després

les seves vitrines.
Pel desembre de l'any passat

va poder trobar una sèrie de

a prop de Cannes i va conèixer

de saber que Picasso havia

el director del Museu del Càntir,

ceràmiques fetes per Picasso

la família Ramié, reputats

confeccionat càntirs, el Museu

Oriol Calvo, va fer un viatge de

quan residia al sud de França.

ceramistes d'aquesta població

Entre aquestes peces hi havia el

amb tradició terrissaire. Era

portada).
El procés de compra

càntir que s'exposa al Museu.
El cost de la peça era,

mjmj

BAR • RESTAURANT

"LES GINESTERES"
Cuina Catalana

aproximadament de dos milions

menat Madoura, propietat dels

de ptes. L'elevat preu de la peça

Ramié i onfa les seves primeres

va fer que s'hagués de buscar

obres amb l'argila. De fet, Pa

alguna persona que exercint el

blo Picasso es va arrelar molt a

mecenatge, pogués oferir al

aquesta població del sud de

Museu la possibilitat d'exhibir

França, fins i tot ell era l'autor

el càntir.
Després d'haver fet diverses

ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres
Telèfon 797 02 55

l'any 1947 quanPicasso treballa
esporàdicament al taller no

dels cartells de les exposicions
col·lectives que feien els cera

gestions amb algunes persones

mistes locals i l'any 61 la

que hi podrien estar inte

població de Vallauris també va

ressades, la doctora Salvà va

ser l'escenari del seu casament

accedir a adquirir la peça i cedir-

amb Jacqueline.

• ESPORTS

• PISCINA
- BAR-RESTAURANT

Casino d'Argentona

• FESTES INFANTILS
• JOCS DE SALÓ
• FESTES SOCIALS
• PANTALLA GEGANT TV

ARA
FESTEN
SOCI
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Vint activitats de cinema, música i teatre són
organitzats per l'Àrea de Cultura

al Museu

Una àmplia programació

A més d'una col·lecció de

Picasso hi van sortir, plats,

cent càntirs numerats, l'un dels

gerres, ampolles, "tupins", pe
ces amb forma d'animals i fins

quals el podem gaudir a
Argentona, del taller de
Madoura i fet directament per

9

i tot la imatge d'un futbolista
feta amb argila. (*)

Picasso, cos a cos amb l'argila
Quan un infant juga amb l'argila, no perquè li ho dicten els
seus mestres, sinó per iniciativa pròpia, experimenta una
fruïció sensual involuntària. L'argila -el llim, el llot, el fangés, sens dubte, l'element tàctil més ca nós que troba durant la
infantesa.
Quan Picasso, als seixanta-cinc anys, aprèn l'ofici de
ceramista, fa sorgir en ell l'infant que sempre ha preservat, que
sempre l'ha acompanyat, potser més tendre i més innocent que
mai. Les circumstàncies hi han col·laborat. El 1946, que és
quan això s'esdevé, acaba de sortir del mal opressiu de la
guerra, acaba d'enamorar-se de bell nou, com un vailet i ha
tomat a la Mediterrània, la seva pàtria antiga... Aquest infant
de seixanta-cinc anys creu en el miracle de la creació i ens hi
fa creure. La seva infantesa ateny la infantesa de l'home. El
material que ara utilitza per a expressar-se és potser el primer
que l'home tingué al seu abast, i l'instrument del qual se
serveix, el millor de tots: les seves pròpies mans. El contacte
és directe, sense interferències, com amb un cos a cos estimat.
Cada ceràmica de Picasso és un acte d'amor amb aquest cos
estimat que és l'argila. Dúctil, disposada a rebre la seva
empremta, a obeir el seu desig. No ens ha d'estranyar que la
seva ceràmica sigui molt més a prop de la ceràmica popular
que del refinament de la porcellana. Algunes peces són
gairebé edenístiques, però potser la nostra perversió no ens ho
deixa veure. Després de la Segona Gran Guerra Mundial el
món podia ser reinventat i Picasso ho intenta.
A l'obrador Madoura (mà dura?), de Vallauris, aprèn a
saber que el foc és el seu aliat i com. Totes les possibilitats
expressives d'aquesta unió són temptejades, experimentades,
espiades, obeïdes a través del forn. Ell és qui eliminarà l'aire
i l'aigua i farà d'aquesta matèria tendra un material compacte,
resistent, apte per a la vida de cada dia, com si hagués madurat
en el claustre matem.
Els misteris de l'infantament que viu el ceramista -les
transformacions que sofreixen els colors en el connubi entre
terra i foc, l'imprevist-, Picasso els visqué en un grau centuplicat
durant uns quants anys, engendrant una nissaga, magnífica i
abundosa, de peces de tota mena: plats, gerres, àmfores, bols,
safates, plàteres, medallons, figures...
Josep Palau i Fabre
és escriptor i investigador de l'obra de Picasso.

d'espectacles culturals
animarà els caps de setmana
de l'estiu
Sota el nom genèric de Festi
val d'Estiu - Argentona 1992,
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament
organitza durantl'estiu d'enguany
un ampli programa d'activitats
culturals tractant d'oferir a la vila
d'Argentona una programació
estable d'espectacles teatrals,
musicals i de cinema al'aire lliure
en la seva majoria, tractant així
de treure la cultura al carrer i
obtenir una millor resposta de
públic.
El Festival es va iniciar el
passat 10 de juliol i s'estendrà
fins l'U de setembre, procurant
oferir dues propostes d'espec
tacles per setmana. Els divendres
hi haurà sempre una projecció de
cinema i els dissabtes un concert
0una obra de teatre, estructura
que es trenca només amb motiu
de la Festa Major, en què s'han
programat dos concerts de músi
ca en dilluns i dimecres. En total
seran 20 actes: 10 sessions de
cinema, 8 concerts musicals i 2
obres de teatre. Per informació
detallada consulteu l'agenda que
us oferim a continuació.
Totes les activitats tindran lloc
a l'entom de la Plaça de l'Església
1seran gratuïtes, excepte dos
espectacles teatrals, que seran a
la Sala Argentona i tindran un
preu de 800 ptes. (venda antici
pada) i 1.000 ptes. (venda
immediata).

PROGRAMA:

Nit de blues:
Pluto's Blue Note
Neil Geoffrey (veu i guitarra),
Andrew Rossetti (guitarra),
Jorge Sarraute (baix) i
Michael Weiss (bateria).
Dimecres 5 d'agost
22h. Plaça de l'Església
Concert d'Òpera i Lírica
Josep Ruiz (tenor),
Joan Gallemí (baríton),

Rosa Mateu (soprà) i
Pere Gonzalez (piano).
Divendres 7 d'agost
22.30 h. Plaça de l'Església
Cinema a la fresca:
"Víctor 0 Victoria"
Dir. Blake Edwards.

EEUU 1982
Julie Andrews, James Gamer i
Robert Preston.
Dissabte 8 d'agost
22.00 h. Plaça de l'Església
Concert de jazz vibes:
Richard Greenblatt
Quartet
Richard Greenblatt (vibràfon),
Sean Levit (guitarra),

Greg August (baix) i
Marc Miralta (bateria).
Divendres 14 d'agost
22.30 h. Plaça de l'Església
Cinema a la fresca:
"La Rosa"
Dir. Mark Ridell.

Divendres 31 de juliol

EEUU 1979

22.30 h. Plaça de l'Església
Cinema a la fresca:
"De entre los muertos"

Bette Midler i Alan Bates.

(Vértigo)
Dir. Alfred Hitchcock.

(*) Per a més informació sobre la ceràmica de Picasso podeu consultar el llibre
"Picasso Ceramista", editat l'any 1982 pel Museu de Ceràmica de l'Ajuntament
de Barcelona.

Dilluns 3 d'agost
21h. Plaça de l'Església

EEUU 1958
James Stewart i Kim Novak.

Dissabte 15 d'agost
22 h. Plaça de l'Església
Concert de rock:
La Suerte Pezmàquina

Calibre 69
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EEUU 1985
Dissabte 22 d'agost
22.30 h. Plaça de l'Església
Concert música funky -

Cinema:
"El llarg hivern"
Dir. Jaime Camino.
Catalunya 1992
Vittorio Gassman, Jean
Rochefort, Adolf Marsillach,

Dissabte 29 d'agost
22.30 h. Sala Argentona
Teatre:
Pepe Rubianes:

Tom Shorter (trombó),
Eduard Bosch (guitarra),
Paloma Romero (baix) i
Lluís -Sito- Serra (bateria).

Divendres 21 d'agost
22.30 h. Plaça de l'Església
Cinema a la fresca:
"Cocoon"
Dir. Ron Howard.

"SSSCUM!"
Divendres 28 d'agost
22.30 h. Plaça de l'Església
Cinema a la fresca:
"American Graffiti"

Preu: 800 ptes.
Divendres 4 de setembre
22.30 h. Plaça de l'Església
Cinema a la fresca:
"Granujas a todo ritmo"

Dir. George Lucas.

EEUU 1973

fussion:
La Humanidad en peligro

(The blues Brothers)
Dir. John Landis
John Belushi, Dan Aykroyd,
James Brown i Ray Charles.
Dissabte 5 de setembre
22 h. Església Parroquial

VENTA Y REPARACIÓN
DE MOTOS Y BICICLETAS

Cl. Gran, 87 - Telefono 797 17 54

Divendres 11 de setembre
22 h. Centre Parroquial
Diumenge 13 de setembre
18 h. Centre Parroquial

ARGENTONA

Informació General:
Totes les activitats són
gratuïtes excepte una sessió de
teatre, en què s'indica el preu de
l'entrada. Les estrades es vendran
anticipadament a l'Ajuntament
d'Argentona i a la Casa de Cultu
ra.

Música barroca:
Trio Unda Maris
Joan Vives (flauta de bec),
Eduard Martínez (clave) i
Jordi Comellas (violoncel).

TALLERES QUINTANA

Teresa Gimpera i
Àlex Casanovas.

En cas de mal temps, les
sessions de cinema i música a
l'aire lliure se celebraran al Cen
tre Parroquial.
Per a més informació dirigiuvosa:
Ajuntament d'Argentona Àrea de Cultura
Casa de Cultura Plaça de l'Església, 9

Tels. 756 05 22 - 756 05 82

JULIÀ
us desitja
una bona

Festa Major
Bona Festa Major
C/ Gran, 34

Tel. 797 01 02

\ r
GIL CABRESPINA TUBAU

COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TOT TIPUS
DTMMOBLES

Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

ASSEGURANCES EN GENERAL

Avgda. Puig i Cadafalch, 26

Tel. 756 03 06

Telèfon 797 04 11

08310 ARGENTONA

Avda. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA

J
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El funcionament del jutjat
La col·laboració del Jutjat

referent a aquesta qüestió i

els matrimonis civils només es

de Pau en el present número
d'aquesta publicació anirà

l'Ajuntament sempre ens ha

poden celebrar al Jutjat o la sala

inscrivim en el nostre Registre

donat les màximes facilitats.

que s'hagi destinat per aquests

Civil a augmentat conside

orientada, aquesta vegada, a do

bre de naixements que

efectes, i de cap manera es po

rablement d'ençà que va entrar

nar unes notes de caràcter gene

L'oficina i els llibres

den realitzar a finques parti

en vigor aquesta disposició

ral que poden donar un xic més

de registre

culars, hotels o altres llocs, com

(juny de 1991).

d'informació sobre el funcio

a vegades se'ns demana.

nament dels Jutjats de Pau.

La disposició general de

Local i despeses

la Llei estableix que l'oficina

Referent als naixements a

viuen els pares davant un esde

del Jutjat i del Registre Civil

Argentona

veniment tan meravellós com

s'ha d'instal.lar dintre de la seva
El lloc on ha de ser esta

Nosaltres, des del Jutjat
de Pau, compartim l'alegria que

circumscripció. Al mateix

és la vinguda al món d'un infant,
Des de l'última reforma

i per aquest motiu hem editat

blert el Jutjat, es determina a

temps dóna una ordre taxativa:

de la Llei i Reglament del Re

una tarja que expressa la nostra

proposta de l'Ajuntament de la

els llibres no es poden treure de

gistre Civil, els naixements

sincera felicitació i que lliurem

població, el qual, a la vegada,

l'oficina, sota cap pretext,

esdevinguts en altres municipis,

als pares que vénen a inscriure

tindrà cura del seu arranjament

només quan hi ha perill de

poden ser inscrits a Argentona

el naixement del seu fill.

per tal que sigui apropiat a la

destrucció, i sempre seran

quan els pares resideixen a

funció que ha d'exercir.

custodiats per l'Encarregat.
És per aquest motiu que

aquesta vila.

Al mateix temps facilitarà

El texte diu:

Per aquest motiu, el nom

els mitjans instrumentals ne
cessaris i esmerçarà les des
peses que facin falta per tal que
el Jutge i el personal encarregat
de dur a terme la tasca d'ad
ministrar justícia puguin
realitzar la seva funció amb la
dignitat requerida.
Cal afegir que la Genera
litat de Catalunya atorga unes
importants subvencions econò
miques als Ajuntaments, des
tinades precisament a sufragar
les despeses que ocasionen els
Jutjats de Pau . En el cas de la
nostra vila, val a dir que mai no

Als pares de X X X
Acabeu d'inscriure un nou Argentoní al Registre Civil de la nostra vila.
Es un ésser que us dóna joia, goig i satisfacció.
A aquest nadó li donareu el més important de la vostra vida, perquè
és fruit del vostre amor, i voldreu per ell el millor d'aquest món.
Sempre és un goig la procreació, a la que heu estat oberts generosament
a fi d'enriquir la societat amb nous membres que han de formar el nostre
país en un demà no massa llunyà.
Des d'ara a la vostra llar hi regnarà més alegria, la qual enfortirà molt
més la vostra unió.
Us felicitem i us donem l'enhorabona.
JUTJAT DE PAU D'ARGENTONA

hem tingut cap problema

CENTRE DE IOGA CAROLINA TAPIAS
Argentona:
C/Les Parres, 3. Tel. 79718 35
Mataró:
Escola de Dansa

ROSER CASANOVAS
0/ Melendez, 31 Tel. 799 38 05
I també classes de prenatal
i postnatal.
Mes d'agost classes particulars.

J.A.M.ÍL1.V.U.

Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
PUBLICITÀRIA - MODA
TOT TIPUS DE REPORTATGES
ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC
FOTOS CARNET A L'INSTANT
(/. Sant Julià, 15 - Tel. 797 24 52 - 08310 ARGENTONA
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La B-40 ens dotarà d'unes compensacions
La canalització de la Riera al pas pel terme, la construcció
d'una nova carretera pel marge dret de la Riera per anar al
Cros i Mataró, una carretera de servei al costat de l'autopista,

i la pavimentació del camí vell del Cros, són les principals
compensacions pel pas al nostre terme de l'autopista

Argentona-La Roca (B-40). Aquests van ser els principals
acords a que van arribar a primers de juny l'Ajuntament
d'Argentona i la Generalitat.
El dia 3 de juny es va reunir

el pas de la B-40.

a la seu de la Conselleria de

En ple de 3 d'abril el

Política Territorial i Obres
Públiques, el titular del

consistori va demanar al

departament, el Conseller

Molins que es mirés de conser
var l'actual carretera de Mataró

Joaquim Molins amb els
representants de l'Ajuntament
d'Argentona, l'alcalde Jordi

departament de Joaquim

(C-1415), la realització de la

Suari, el primer tinent d'alcalde

nova carretera pel marge dret
de la Riera a partir del "pi gros"

Josep Clofent i el regidor

i fins el Cros, l'asfaltat i millora

d'urbanisme Martí Riu.

del camí vell del Cros, que va
de la carretera de Vilassar fins

La reunió estava convoca
da per tractar d'evitar l'impacte

la zona industrial del Cros, i la

que pot suposar pel nostre terme

protecció en escullera dels dos

D'INFANTS
GENINS"

Vall i Riera d'Argentona a l'alçada de Can Comalada.

XARCUTERIA

ULA OBERTA
RS 92-93
Ntra. Sra.
de Montserrat, s/n.

Tel 797 11 52
ARGENTONA

MLNIAKB PKEPAKATS
fem Pot tipus de menjars cuinats per encàrrec
ROSfl COMHS -Telf. 79715 54 C/ Les Parres. 3. 08310-RRGENTONP

VJ

SUARI
BOTIGA
Gran, 7Tel. 797 18 93

ARGENTONA

FUSTERIA PONSA
XAVIER PONSA GALLIFA

Gral. Llauder, 14. baix • Tel. 797 0177

ARGENTONA
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de 400 milions
per la B-40 presentessin les
seves al·legacions a l'estudi
d'impacte ambiental que ha
elaborat l'empresa pública
GISA, encarregada de la
construcció.
Bàsicament les al·legacions
presentades per l'Ajuntament
recull totes les que han presentat
els propietaris rurals, pagesos i
grups ecologistes pel que fa a
pous, mines, recs, contaminació
sonora, etc. Tot i això, l'Ajun
tament no ha recollit una pro
posta dels ecologistes que vo
lien evitar la instal·lació d'una
àrea de servei amb gasolinera.
Segons va explicar el regidor
d'urbanisme Martí Riu, si la
gasolinera es fa en les condi
cions adequades, no ha de
suposar cap perill de filtracions
al subsòl.
Per la seva banda, també

l'agrupació local d^RC ha
marges de la riera des de Can

Matabens fins el Camí del Mig.
Finalment la Generalitat ha

present el Director General de

provisional unes reparacions

presentat les seves al·legacions.

Carreteres, Jaume Amat.

que tapin els clots evitant els

Entre elles també es rebutja la

Durant la trobada els re

accidents que hi pugui haver.

construcció de l'àrea de servei.
Segons el portaveu munici

Després d'aquesta conver

cedit a aquestes peticions

presentants de l'Ajuntament

perquè, segons el conseller

d'Argentona van expressar el

sa, concretament el dia 18 de

pal d'^RC, Jordi Pinart, han

Molins són raonables les
peticions que ha fet l'Ajun

seu descontent per l'estat actual

juny, van començar les obres

presentat al·legacions perquè

de la carretera de Vilassar. Amat

d'arranjament de la carretera de

"un pacte de govern sempre es

tament per evitar que el terme
quedi trencat per la construcció

va contestar que la carretera
sTiaviadefernovaenuntermini

Vilassar.

pot trencar i això encara que no
estiguem a l'equip de govern

de temps no gaire llarg, però

Impacte ambiental

volem estar al dia del que es fa,

de la B-40.

que no era d'actuació im
La carretera de Vilassar
A la reunió també hi era

mediata. A tot això, els re

En aquestes últimes set

amb una obra tan important com
és aquesta autopista". Jordi

presentants de l'Ajuntament van

manes ha acabat el termini per

Pinart va fer aquestes de

demanar que es fes de manera

tal de que les parts afectades

claracions a Ràdio Argentona.

Centre de Massatge
CRIANÇA,
MATANÇA
I ELABORACIÓ
PRÒPIA

Massatgistes olímpics
Ramaderia Argentona, S. A.

Agraïm la seva confiança

i els hi desitgem una bona Festa Major
Dr. Samsó, 1 baix. Tel. 756 06 91

Argentona

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

14 Cap de Creus - juliol 1992

Finalment ACESA ha valorat els vestidors del Cros en 14 milions

Ha quedat tancat el conflicte amb la
concessionària de la variant
La concessionària de la
variant de la carretera Nacional
D, Autopistas Concesionaria

Riu i el primer tinent d'alcalde

Espanola, ACESA, ha fet efec

Josep Clofent amb el director

tiu a TAjuntament 14 milions

general d'ACESA i ex-conseller

de ptes. per la construcció dels

d'economia, Josep Manuel

Barcelona l'alcalde Jordi Suari,
el regidor d'Urbanisme Martí

nous vestuaris del Camp de

Basanez. La reunió, qualificada

Futbol de Sant Miquel del Cros.

de molt dura pels assistents, va

Aquesta valoració de les

servir per tancar un acord sobre

casetes arriba després d'unes
duríssimes negociacions on les

els passos soterrats de la variant

dues parts, Ajuntament i

corresponents desguasos però

ACESA, van fixar les seves

va tornar a quedar sobre la taula

valoracions de manera que

l'afer dels vestidors.

a l'altura del Cros i els seus

semblaven irreconciliables.
D'una banda ACESA ofertava

Després de més trobades
Les casetes afectades pel pas de la variant.

entre els representants de l'A

2 milions i l'Ajuntament en

juntament i el delegat de zona
troben afectades pel pas de la

volia 28.

ACESA va fer la valoració

d'ACESA, es va arribar a la ta

El problema sorgeix quan

variant i, per tant, s'han

segons l'estat de les instal·la

xació de 14 milions de ptes. per

les casetes que fins ara donen

d'enderrocar per permetre la

cions i l'Ajuntament va valorar

servei al camp de futbol es

construcció de la carretera.

més l'ús i el cost de la cons

les casetes, quantitat a la que hi
va donar el seu vist i plau la co

trucció d'unes casetes noves,

missió de govern de l'Ajunta

indispensables pel funciona

ment reunida el dia 15 de juny.

ment d'aquesta zona esportiva.
Mentre duraven les conver
ses per tancar l'acord, l'alcalde
Jordi Suari va anunciar en un
ple municipal on hi havia un

Bar NÚRIA
Baró de Viver, 46
Telèfon 797 04 05

ARGENTONA

PER A LA DECORACIÓ DE LA
SEVA LLAR
Carrer Nou. 2 - 08310 ARGENTONA
TEL. 797 20 68

ACESA també s'ha com
promès a posar unes casetes
provisionals amb tots els serveis
mentre duri la construcció de
les instal·lacions noves. Per la

nombre important de veïns del

seva banda el consistori ha de

Cros que si no s'arribava a un

manat una ajuda econòmica de

acord amb ACESA sobre la

3 milions de ptes. a una entitat

valoració de les casetes, estava

supramunicipal per arrodonir

disposat a fer un decret de

el cost dels nous vestidors del

paralització de les obres.

camp de futbol de Sant Miquel

Dies després es van reunir a

del Cros.

PAVIMENTS
REVESTIMENTS
TERRASSOS
GRES RÚSTIC, BARBACOES
I COMPLEMENTS
LLARS DE FOC, JARDINERES
VIDRIATS I DECORATS
MIRALLS, CORTINES BANY,
ACCESSORIS CERÀMICA
DECORATIVA.

OBJECTES DE REGAL
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Salvador Calafell

El partit dels joves

Agrupació Argentona

Quan es compleix un any del delicat equilibri

En diferents escrits apareguts a

consistorial, pot ser un moment apropiat per

les pàgines d'aquest mateix
butlletí us hem parlat de punts de
vista i de projectes de la nostra
candidaturacom ara de carreteres,
d'urbanisme 0 de qualitat de vida.
Un altre capítol, per nosaltres
molt important, prioritari dins de
la nostra concepció de futur del
poble és l'ensenyament del que
us volem apuntar algunes coses
dins de l'espai, curt que tenim

analitzar els motius de les no poc nombroses
sacsejades que l'han posat en perill i vaticinar
futures recaigudes. Les possibles conclusions
no anirien gaire lluny de considerar les clares
diferències programàtiques i estratègiques
dels quatre grups polítics cohexistents com a
principal motiu de discòrdia. El còctel
ideològic que això representa pot considerarse un veritable llast, però no l'únic; i encara
m'aventuraria a dir que no és tampoc el més
important.
Hi ha una altra divisió igualment precisa
en la composició de l'actual equip de govern.
Una divisió que va més enllà de les qüestions
polítiques: la diferència generacional.
Es dóna el cas que en el govern munici
pal els regidors es troben a una i altra banda
de la línia cronològica dels quaranta anys, i
que, per accentuar-ho encara més, dos dels
regidors més joves són els únics representants
dels seus respectius partits, la qual cosa els
obliga a un major compromís amb la seva
pròpia capacitat decisòria i encara els afegeix
una responsabilitat més.
No crec que calgui recordar que la
joventut és avui dia considerada —equivo
cadament—un valor que fins i tot sembla que
pugui cotitzar a borsa. Segons això seria lògic
que es veiés amb bons ulls que els joves
accedissin a les institucions democràtiques
per ocupar llocs de responsabilitat. Tinc,
però, les meves reserves que alguns dels
regidors joves rebin el recolzament que caldria
esperar de la resta de companys de l'equip de
govern. Són unes reserves totalment
subjectives fruit de dues constatacions: que
les regidories que aquests joves tenen sota la
seva responsabilitat són les menys dotades
pressupostàriament, i que quan hi ha hagut
conflictes sempre els ha tocat ser el cap de
turc. Estic convençut que es tracta d'accions
i omissions inconscients i que de cap manera
han estat orquestades deliberadament. Això
no és atenuant, però, per a fer-nos pensar que
la crisi que s'ha destapat aquests primers dies
de juliol —de la mateixa naturalesa que les
precedents— no pugui ser la que acabi amb
l'actual equip de govern.

reservat.
Si parlem de futur, i anosaltres
ens agrada parlar-ne, perquè
aquest poble en té i molt, el futur
en primera persona són els nens,
els petits i els més grans, les
noves generacions que s'han de
preparar i incorporar com a
membres de ple dret de la
col·lectivitat. Ells són ara ja un
present esperançat i per a ells
volem abocar tots els recursos
que tinguem a l'abast i d'altres
que anirem a buscar per vies
normals 0 més imaginatives, per
tot arreu, perquè estem
convençuts que l'esforç val la
pena.
Hi ha algunes realitats que ja
ara mateix podem comp
tabilitzar. Amb la construcció, ja
pràcticament acabada de l'Escola
del Cros i una ampliació pròxima
del Francesc Burniol quedarà
completa l'oferta de places
escolars d'ensenyament primari
amb dignitat, amb una relació
professor/alumnes adequada i
amb un nivell i aprofitament, en
general, notable.
Dins d'aquest capítol a
l'Ajuntament li pertoca el
manteniment i garantir un servei
i ho fa, aigua, calefacció, neteja,
enllumenat, consergeria... També
fa d'altres coses, aquestes no per
prescripció sinó per conven
ciment i en el ben entès que està
fent una tasca subsidiària que li
pertocaria a altres organismes,
parlem de l'Educació Física, del
servei d'Assessorament Psicopedagògic, de l'assistència social,

de la música 0 de les beques. Tot
plegat un pressupost que en
percentatge està molt per damunt
de la mitja dels ajuntaments de
Catalunya. Creiem que ho hem
de fer i ho fem.
No comptabilitzat en els
paràgrafs anteriors hi ha d'altres
inversions: la tanca de l'Escola
del Cros i la urbanització dels
accessos, el canvi de la
instal·lació elèctrica del Bernat
de Riudemeia, la tanca del
Francesc Burniol, 0 l'acondicionament de l'aula d'infor
màtica. Tot plegat més de vuit
milions de pessetes. Són coses
que s'han de fer i es fan.
Naturalment el que us estem dient
són coses que fa l'Ajuntament
sencer però també ho fa tota la
consciència i el recolçament de
l'Agrupació Argentona.
No hi ha preu. Al davant de la
Reforma, Argentona tindrà un
I.E.S. (Institut d'Ensenyament
Secundari) de forma que els
nostres joves amés dels d'Òrrius
i Dosrius podran fer tots els seus
estudis no universitaris sense
canvis, sense desplaçaments, amb
la dignitat i categoria que li
pertoca a un poble com Ar
gentona. No caldrà que ningú
ens recordi les nostres obli
gacions, però a més les farem
amb ganes, perquè, ho diem un
cop més estem fent una inversió
de futur i ens agrada el futur.
Volem dir, per acabar, que tots
els projectes, propostes, millores
que ens plantegin en aquest sentit,
amb possibilitats, enfocades a la
millora de la nostra escola i que
vinguin avalades per la il·lusió i
les ganes de fer dels nostres
mestres, per aconseguir un
ensenyament de qualitat, sempre
trobaran acollida i ajut dins dels
nostres plantejaments i un
advocat en la nostra Agrupació.
Agrupació d'Argentona
(A.A.)
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Jordi Suari manté l'alcaldia

AA i CiU tanquen un acord de govern i
El passat dia 9 de juliol, l'alcalde Jordi Suari va fer
públic un comunicat oficial on explicava els contactes que hi
ha hagut entre totes les bandes fins arribar a la creació del
nou govern municipal. En aquest comunicat l'Alcaldia

assegura que en tot moment ha mantingut informats als
socis de govern, mentre que PSC, IC i ERC acusen Suari
d'haver actuat il.legítimament, tot i que legalment.

El dia 9 de juliol, dijous, l'alcalde Jordi Suari va fer públic un
comunicat oficial per Ràdio Argentona on s'explicava la nova
composició de l'executiu local fruit d'un acord amb CiU. La nota
deia el següent:

Comunicat oficial de l'alcaldia
sobre el nou pacte de govern de
l'Ajuntament d'Argentona
El dia 15 de juny es va reunir
l'equip de Govern municipal i
en aquesta trobada Agrupació
d'Argentona va explicar a la

resta de l'equip la possible ofer
ta a Convergència i Unió de
tres carteres: Obres i Activitats
Classificades, competència fins
Els regidors de Convergència i Unió.
a les hores d'Agrupació
d'Argentona, i Esports, dE.R.C.
Una setmana després, el dilluns
dia 22 de juny es va tomar a
reunir l'equip de Govern, per
continuar tractant de les tres
carteres que es volen oferir a
Convergència i Unió. Esquerra
Republicana ja va contestar
oficialment que rebutjaven
l'oferta i si s'arribés a fer efecti
va donaven per trencat el pacte
de Govern municipal.
El dilluns de la setmana
següent, el dia 29 de juny, es
reuneix de nou l'equip de
Govern i toma a tractar de
l'oferta que es vol fer de cedir

FEflfiETERIfl
MQVfl
Sant Miquel, 10 - Telèfon 797 0303 - ARGENTONA

tres carteres a CiU.
L'endemà dimarts, dia 30,
l'Alcalde ofereix oficialment a
CiU les carteres d'Obres,
Activitats Classificades i
Esports. El dia primer de juliol
Ràdio Argentona emet un
comunicat oficial de l'Alcaldia
informant de l'oferta que es fa a
CiU. Vint-i-quatre hores

l'emissora un comunicat
exposant oficialment la seva
posició.
El dilluns, dia 6 de juliol, van
continuar les negociacions de
l'equip de Govern sobre l'oferta
de les tres carteres a CiU. A
petició del P.S.C. s'acorda
reprendre la reunió l'endemà
dia 7 de juliol. Aquest dia el
P.S.C, E.R.C. i Iniciativa per
Catalunya donen per trencat el
pacte.
Finalment, el dia 8 de juliol,
Agrupació Argentona es
reuneix amb CiU i tanquen un
acord d'un nou pacte de Govern
municipal que queda constituït
així:
-Obres i Serveis Públics
Municipals: Regidor, Sr. San
tiago Mora i Carmany (CiU).
-Hisenda i Ensenyament:
Regidor, Sr. Emilio Rodríguez
i Merino (AA).
-Urbanisme i Foment: Regidor,
Sr. Martí Riu i Subirana (AA).

després CiU anuncia a
l'Alcaldia que s'accepten les tres

-Medi Ambient i Activitats
Classificades: Regidor, Sr.
Esteve-Vicenç Català i

carteres i fa públic mitjançant

Amatller (CiU).
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PSC, ERC i IC passen a l'oposició
-Cultura i Esports: Regidor,
Sr. Raimon Català i Casas

-Il.ltre. Sr. Emilio Rodríguez i

Només unes hores després d'haver-se fet pública aquesta nota,

Merino (AA)

el portaveu municipal de CiU, Esteve Català, va comparèixer per

(CiU).

-Il.ltre. Sr. Raimon Català i

l'emissora municipal i va assegurar que el seu grup acceptava

-Sanitat i Benestar Social:
Regidor, Sr. Antoni Julià i Valls

Casas (CiU)

l'oferta per participar a les tasques de govern de l'Ajuntament

-Il.ltre. Sr. Joaquim Casabella

(CiU).

i Castells (CiU)

d'Argentona.
El dissabte següent, dia 4, l'agrupació local del partit dels

-Joventut: Regidor, Sr. Marcel

Lladó i Badosa (CiU).
-Festes: Regidor, Sr. Joaquim
Casabella i Castells (CiU).
La Comissió de Govern que
da constituïda de la següent
manera:
Alcalde President:
-Iütre. Sr. Jordi Suari i Font

(AA)
Regidors:
-fl.ltre. Sr. Santiago Mora i

socialistes de Catalunya es va reunir. En acabar el primer secretari
Es nomenen com a sotsbatlles:
-lr. Sots-batlle, el Sr. Santiago
Mora i Carmany.
-2n. Sots-batlle, el Sr. Emilio
Rodríguez i Merino.
-3r. Sots-batlle, el Sr. Raimon
Català i Casas.
-4t. Sots-batlle, el Sr. Joaquim
Casabella i Castells.
Signat: Jordi Suari i Font

Carmany (CiU)

La primera notícia oficial sobre l'existència de negociacions
entre Agrupació Argentona i CiU la va donar el mateix alcalde el

dia primer de juliol.
Aquest és el comunicat:

Una de les raons que en el
seu moment va estar a la base
del naixement de la nostra
candidatura va ser la de restablir
ponts de diàleg, articular el
poble, fer un projecte de futur
on tots els nostres convilatans
es poguessin sentir inclosos.
El moment electoral primer,
l'excessiva càrrega ideològica
després van marcar altres
camins que es van concretar
amb l'equip que actualment
governa l'Ajuntament, i que ho
fa amb ganes, treballant de
valent i amb el desig

La nostra resposta ha estat
de benvinguda a l'ajut i a la
col·laboració pel que significa
tots en la mateixa direcció, però,
donat que el nostre projecte és
de sumar i no de restar,
respectant la pluralitat de l'equip
de govern actual i sense que la
seva incorporació fos per
prescindir de ningú, ans al
contrari ajudant a fer un equip
complert i coordinat.
La proposta ha estat doncs
de sumar-se a les tasques de
l'Ajuntament portant àrees de
responsabilitat dins de l'equip

d'il.lusionar a tothom en un
projecte engrescador.
A banda d'això que és real,
resta un altre grup polític més,
que ara amb la distància i la

municipal que es concreten en
Esports, Obres i Activitats
Classificades nocives i

serenor que dóna el temps fa

Jordi Suari i Font
Alcalde

possible entrar a formar part
d'aquest grup i col·laborar en la
tasca conjunta de sumar els seus
esforços a l'actual equip.

perilloses.

dels socialistes d'Argentona, Joan Vaquer, va fer pública aquesta
nota, en nom del grup municipal socialista PSC.

Comunicat del grup municipal
socialista i l'agrupació local del

PSC a l'opinió pública
En les darreres eleccions
municipals es demostrà que
l'electorat argentoní preferia un
govern alternatiu a l'existent
fins al moment (1.400 vots a
CiU i 2.200 ala resta).
Davant d'aquest fet el Grup
Municipal i l'Agrupació local
del PSC va entendre que la
nostra proposta de Pacte de
Poble havia estat recolzada, i
va decidir votar al Sr. Jordi
Suari (cap d'Agrupació
Argentona) com a alcalde, en
el marc dün pacte de govern
amb PSC, ERC i IU, que
possibilitava la governabilitat
de l'Ajuntament.
El Grup Municipal i
l'Agrupació local del PSC
manifesta que la darrera
proposta del senyor Jordi Suari,
en la qual pren una cartera a
ERC i en crea dues de noves per
donar-les a CiU, sense consul
tar a la resta d'integrants del
pacte, amaga en el fons i la
forma, la voluntat explícita de
dinamitar-lo. Amb aquesta ac
titud l'alcalde demostra una
pèrdua del nord polític, ja que
si és alcalde, ho és únicament i
exclusiva per voluntat dels
grups que integren el pacte de
govern.
Al cap d'un any de govern, el
Grup Municipal i l'Agrupació
local del PSC considera que les

raons que van originar aquell
pacte són encara vigents. Les
realitzacions fetes, la il·lusió i
col·laboració dels diferents
sectors del poble justifiquen i
avalen la decisió de fa un any.
La possibilitat d'incorporació
a la tasca de gestió municipal
de totes les forces polítiques, la
considerem positiva, però en
cap cas no justifica posar en
risc l'actual pacte de govern.
Si malgrat els esforços
realitzats pel Grup Municipal i
l'Agrupació local del PSC,
l'alcalde Suari no aconsegueix
de reformular una nova
proposta que tingui present el
manteniment del Pacte de
Poble, la responsabilitat
recaurà en ell, i per tant, el Grup
Municipal i l'Agrupació local
del PSC li demanarà la dimissió.
El nostre vot de fa un any, va
ser a favor d'un alcalde sortit
del pacte. Si aquest no pot con
tinuar proposem restablir un
nou govern municipal que
respecti el Pacte de Poble, que
aconsegueixi una majoria
suficient per governar en funció
dels resultats obtinguts per totes
les forces presents a l'A
juntament.
Grup Municipal Socialista

(PSC)
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•-Grups municipali

El dimarts de la setmana següent es van reunir per separat les
agrupacions d'IC i dERC i van fer les següents notes oficials.
Aquesta és la nota del grup que encapçala l'ex-regidoria de Medi
Ambient, Sanitat i Benestar Social, Concepció Sala.

Una mica d'ètica, si us plau
Quan alguna vegada, cansats
de la manca d'ètica d'algun
membre del nostre mateix equip
de govern, hem insinuat que
potser hauríem de replantejarnos la continuïtat, s'ha donat a
entendre que passar a l'oposició
seria una situació que a la llarga
faria declinar la nostra
permanència en el consistori.
La presència d'Iniciativa de
Catalunya a l'Ajuntament no és
d'ara sinó que ja ve de l'anterior
legislatura, en la qual vam estar
a l'oposició des del primer fins
a l'últim dia. Som conscients
que algunes vegades toca estar
en el govern i en d'altres s'ha
d'estar a l'oposició. El nostre

grup entén la política com una
actitud de participació en tots
els àmbits de la vida del poble,
sigui cultural, associativa,
esportiva, etc, sense cap afany
de carrera política sinó amb
l'únic objectiu de servir al poble.
Entenem que formant part de
l'equip de govern es pot portar
una gestió més directa i que pot
estar més d'acord amb els
nostres principis, però si això
suposa estar supeditats a unes
directrius alienes que afectin
de manera especial les
qüestions importants, creiem
que és més digne servir al poble
des de l'oposició.
Les raons per les quals vam

pactar estaven basades en el fet
que entre les forces polítiques
que el composaven hi havia
una majoria progressista.
En el cas que ara es vulgui fer
un nou pacte en el qual CiU hi
sigui present, volem que quedi

clar que Iniciativa no el pot
recolzar mai perquè està en
contra dels nostres objectius
ètics.
Iniciativa per Catalunya

(I-C)

Per la seva banda el grup de Jordi Pinart també va donar a
conèixer la seva opinió amb aquesta nota.

El valor de la lleialtat
Abans de constituir-se el govern
municipal nascut de les darreres
eleccions de l'any passat, als
membres electes de la candi
datura d'A.A. ens cridaren a

tractat políticament al Sr. Suari
fa anys, quan també accedí a
l'alcaldia, ens puntualitzaren el
significat de la paraula
"confiança": deixar-li fer

mantenir converses per tal de
formar govern. Ja aleshores ens
impactaren les paraules del Sr.
Jordi Suari: "Dipositeu la vostra
confiança en mi, encara que
només sigui per sis mesos o un
any".
Els companys que havien

d'Alcalde a la seva manera.
Aquest prec fou el que ens
mogué intentar reflectir en el
document que la resta de forces
ens proposaven que signéssim,
tots els ets i uts per tal d'arribar
a un principi d'acord que no
permetés lectures "personals".

Una vegada més la

CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA
ajuda

LA NOSTRA LLAR SANTA ANNA
El Sr. Esteve Federico, cap d'Obres Benèficosocials de la Caixa d'Estalvis Laietana, lliura
250.000 ptes. al Dr. Calvo, president de
La Nostra Llar Santa Anna, en presència del
Sr. Amadeu Vila, delegat de l'Oficina
d'Argentona i del Sr. Joan Cullet, vice-president
de La Nostra Llar. 18 d'octubre 1991.

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

Racó Castell Burriac
SNACK • BAR

d Gran 30
Tel. 797 02 07

ARGENTONA

C/. Badalona. 14-16
Tel. 7971811

ARGENTONA
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Emili Amargant
Ja ho sabeu, fórem titllats de
quasi tot i hom especulava la
quantitat de suborn que ens
havia promès el grup de
l'oposició.
El Sr. Suari tenia el nostre
suport per canviar no només el
"canal" sinó la sintonia del
govern municipal.
Les vicissituds d'aquest any
de "confiança" no cal explicar
ies, no cal passar el rosari amb
els misteris de dolors que ens
ha prodigat, només
esmentarem:
-El rampell de senilitat de
l'expulsió i posterior "perdó"
del regidor per un desacord que
s'havia d'haver resolt dins de la
Comissió de Govern, però és
obvi que la paraula consens
manca en el seu diccionari
polític.
-El Ban que prohibia la
circulació amb motocicletes a
la nit sense la benedicció "pa
ternal" del permís que s'havia
de sol·licitar, signat hores abans
de marxar de vacances i sense
haver-ne comunicat res a la
resta dels grups del govern.
-La decisió unilateral de
traslladar a la Regidoria
d'Hisenda l'única funcionària
que disposava la Regidoria
dEsports.

- Per acabar i fer vessar el vas,
oferir la Regidoria dEsports
que era de la nostra
competència, tal com ell signà
en el document del Pacte de
Govern, a la força política de
l'oposició.
Les raons que ha fet servir
per propiciar la hipotètica en
trada del grup deC.iU. al govern
no convencen a ningú.
El Sr. Suari ha canviat de
"canal" però no de sintonia, ell
és la persona escollida per
C.iU. per a ser alcalde. (Cal
saber si ho serà pels votants de
la "C" o pels de la "U", o si
finalment s'han posat d'acord
en un tema concret, fer del Sr.
Suari el "seu" alcalde).
L'argument de "que bonic
seria si tots anéssim plegats"
resulta una rondalla després del
recompte d' "apunyalades a
l'esquena".
Ara gaudirà d'una majoria
natural (de dretes) per regalar
els 25 milions de pessetes a la
Cambra Agrària local a canvi
d'un edifici que s'ha d'enrunar.
I és que ja ho deien a l'Edat
Mitjana: "Que bon vassall seria
si tingués un bon senyor!".

Absència de decència
Moltes vegades he sentit explicar aquell acudit
d'una vella que no volia morir-se perquè sempre
aprenia coses noves.
Jo subscric el pensament de la vella. Em
queden moltes coses per aprendre i entendre.
Per exemple: l'actuació del batlle Suari. No
l'entenc.
Jo era el número set de la llista que
encapçalava, vaig treballar en la campanya:
redactant el programa i fent el guió de la
cassette, vaig fer la presentació del míting d'AA...
Vaig fer-ho per amistat, perquè creia en el
programa polític d'AA i essencialment per des
bancar a CiU del poder municipal, i convèncer
als vilatans que es pot governar amb un altre estil
i unes altres mires i projectes per construir una
Argentona del futur.
I aquest convenciment, em va semblar, era
compartit per tota la llista d'AA, per ER, per IC i
per PSC.
Va haver-hi un pacte post-eleccions i es va
endegar un nou estil municipal amb en Suari
com a batlle.
I ara ve la nova cosa que he après: sóc un
total ignorant en les coses útils d'anar pel món.
El cap d'AA ha fet tractes amb CiU, que eren

Esquerra Republicana de
Catalunya

els nostres enemics polítics; ha desfet el pacte
amb ERC, PSC i IC -que són els qui el feren
batlle-; s'ha passat pel forro tota la gent que amb

Dos dies després que aquests dos grups haguessin donat a
conèixer públicament la seva posició davant l'oferta de CiU, va
aparèixer la nota oficial de l'Alcaldia amb els nous nomenaments
dels regidors i l'explicació del procés negociador.

el seu vot va donar suport a les tesis anti-CiU
d'Agrupació Argentona, i de retruc a tots el
votants del PSC, ERC i IC que donaren el vist i
plau a la seva investidura. Ha passat per damunt
de tots i de tothom sense cap escrúpol ni mania
i, a més a més, conserva la vara. Sense filar prim.
El pes de la gravetat dels actes no l'ha afectat.
S'ha revelat com un home volàtil i lleuger.
Jo que sóc persona que valora l'amistat, el
compromís, l'honradesa, la sinceritat,
l'honestedat, el sentit del ridícul i la decència, he
après que sóc indigne de figurar en la seva llista,
i en conseqüència me'n dono de baixa a partir
d'ara, i tot de passada renuncio al meu càrrec
d'assessor en el Consell de Cultura, i de columnista al Butlletí Municipal; en espera de que:
a)es recuperi la decència

b)jo la perdi

Carrer Gran,
Tel. 797 10 5

ARGENTONA
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Els Serveis Socials d'Argentona
Amb la intenció de presentar
els serveis socials de l'Ajun
tament d'Argentona, oferim
aquesta introducció per tal de
poder ampliar la informació dels
nostres serveis en propers Cap de
Creus.
Els Serveis Socials d'Ar
gentona neixen amb el primer
Ajuntament democràtic amb la
voluntat de donar resposta als
diferents problemes i mancances
socials, emocionals i familiars
de les persones i de provocar
canvis per tal d'arribar a una
igualtat social d'acord amb el que
planteja la constitució.
Des d'aleshores diferents
professionals (psicòlegs, as
sistent social i treballadora fami
liar) estem treballant al municipi
amb les persones que ens han
demanat la nostra col·laboració 0
la nostra ajuda professional. El
treball ha consistit principalment
en donar resposta a les diferents

demandes que ens han arribat i

l'assistent social (planificació i

alhora potenciar actuacions amb
la finalitat de treballar les causes

seguiment d'intervencions psicosocials, detecció de necessitats,
establiment de línies d'inter
venció i prioritats).
* Assistent social:
-S'encarrega d'atendre les perso
nes que necessiten una atenció
especial degut a mancances i
dificultats socials.
-Informa i orienta els drets i
recursos socials que existeixen i
en gestiona l'accés i coordinació
amb tots els serveis que treballen

que provoquen un problema 0
necessitat abans que aparegui.
En grans trets, la nostra tasca
s'ha centrat fins araenels següents
aspectes:
* Psicòlogues:
-Tasques preventives (xerrades
amb pares, col·laboració amb els
mestres en el desenvolupament
de programes educatius, asses
sorament sobre les caracterís
tiques pròpies de les diferents
edats dels infants, etc).
-Tasques assistencials (diag
nòstics, assessorament ales aules
d'educació especial, entrevistes
amb famílies, tractament de
problemes puntuals, gestió de
beques, seguir els tractaments
enviats a altres centres, co
ordinació amb els terapeutes,
etc).
-Tasques de coordinació amb

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
Powm piles al moment

Carrer Gran, 51 -Tel. 797 16 23 - ARGENTONA

pel benestar social.
-Treballa amb les famílies i els
individus que presenten algun
problema social, especialment
aquí a Argentona amb proble
màtiques que acompanyen a la
gent gran, problemes de salut
mental, toxicomanies, famílies
amb pocs recursos i atenció a la
infància, principalment al veïnat
del Cros.
-Dirigeix el servei d'atenció a
domicili que és posat en pràctica
per una treballadora familiar.
-Estudia i vetlla per les ne
cessitats generals de la població
per poder preveure on caldrà
posar més esforç per assegurar
un major benestar social.
Aquest darrer any hem rebut
l'encàrrec de la Regidora de
Sanitat i Benestar Social
d'organitzar la nostra feina, no

realitzant un estudi seriós del
municipi, valorant el que té i el
que no té, i estudiant els diferents
sectors de població i les
necessitats d'aquests. Aquest
treball realitzat amb la col.laboració de la Diputació de
Barcelona, té com a finalitat
l'elaboració del "Pla General
d'actuació dels Serveis Socials"
d'Argentona i en aquest Pla es
reflectiran les necessitats reals,
les prioritats d'atenció i els
objectius d'actuació. També
quedarà definit el model
d'intervenció i la funció dels
professionals.
Un cop aprovat el Pla, lanostra
feina quedarà regida pels
diferents programes i projectes
que sorgiran com a resposta a les
necessitats detectades a l'estudi.
Entre aquestes hi haurà una es
pecial atenció a les necessitats de
la gent gran i de la infància, a més
d'intentar oferirnous serveis com
una borsa de treball, formació
ocupacional i organitzar un sis
tema de reducció de taxes dels
serveis públics locals.
Un Pla d'aquestes carac
terístiques, ara per ara, és una
realitat que està en mans dels
Ajuntaments pel fet de ser, com
són, les administracions més
properes als ciutadans.
L'equip de Serveis Socials.

tant a partir de les demandes i
necessitats individuals sinó

La més àmliaamma en:
ARTICLES DE CAVALLERIA
NUTRICIÓ ANIMAL I ACCESSORIS
PERRUQUERIA CANINA
lAMB PROFESSIONAL TITULAT!
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Dos casos de
contaminació que no ens
han de passar per alt
No tot és agradable quan
es porta una tasca d'ad

o altre, l'havia anat deixant
passar sense solucionar.

ministració municipal. De

L'altre expedient ens

vegades hi ha problemes

porta a un nou punt negre
per resoldre, que de ben

que requereixen solucions
dràstiques, i això és el que
ha passat en els últims
mesos. A l'Ajuntament hi
ha dos expedients que
segurament resoldrà un

segur els veïns que tantes
vegades se n'han queixat
coneixeran millor que
ningú. Em refereixo a

Medi Ambient, Concepció
Sala, va contestar a Su

rinach dient que si Argen
tona no formava part des de
bon principi del consorci era
per les indecisions de

L'acte va començar amb

l'anterior equip de govern

la constitució formal del
consell i més tard es va
aprovar la integració

format per membres de CiU
i presidit per Esteve Canal.
L'acte de constitució del

d'Argentona. El president
del consorci, Jordi Surinach,

Consorci es va cloure amb

que era ben rebuda la seva

tracta d'una empresa que
no només funciona

integració. Per la seva ban
da, la representant de

tal, el seu esforç per haver
creat aquest organisme.

il·legalment, sinó que a

l'Ajuntament, la regidora de

creiem que els argentonins

sanes de Sant Sebastià, que
anteriorment tenien el

referència a la font de Sant
Domingo, una font molt

El dia 15 de maig es va
constituir a la seu del Consell
Comarcal aquest consorci
que ha de vetllar per la
protecció natural d'aquest
espai de la serralada litoral.

nom de MAHIFRA, S.A. Es

l'empresa SOLVI, que
ocupa les antigues dras

informats.
El primer expedient fa

Sant Mateu Céllecs

la intervenció del Conseller
de Medi Ambient, Albert
Vilalta que va agrair a tots
els municipis que inclou
aquest espai natural i als
Consells Comarcals del
Maresme i el Vallès Orien

nou equip de govern, però
almenys n'han d'estar

Argentona s'ha integrat al
consorci de La Conreria -

va indicar que per motius
que no venien al cas

Argentona no es va poder
integrar en un primer
moment al consorci, però

apreciada per tots que ha

més a més llença a

donat lloc, junt amb la seva

l'atmosfera gasos que no

llegenda, a la Festa Major

han pogut ésser analitzats,

d'estiu, ara s'ha comprovat

però dels quals se sospita

Argentona dóna suport a

que es nodreix d'una mina
d'aigua contaminada en

que poden ser tòxics.
Davant del dubte no seria

Casaldàliga pel Nobel

quantitats superiors a les

just arriscar la salut de
ningú i per això també he

de la Pau

acceptades de nitrats, cosa
que la fa desaconsellable

demanat el seu tancament

per ser utilitzada com a

a l'alcalde fins que arribi

potable. Els informes

tota la documentació

sanitaris rebuts per aquesta

necessària per valorar si

regidoria m'han portat a
haver de fer una sol·licitud

una empresa d'aquesta
mena pot estar ubicada en

a l'alcaldia per tal que es

el casc urbà i amb veïns

tanqui aquest subministre

tan propers.
No podem estar parlant

d'aigua, ja que crec que
seria una irresponsabilitat

KIKU HERNANDEZ

de treure la indústria mo

posar en perill la salut de

lesta del mig del poble i a

les persones del poble i de

la vegada permetre'n una

les forànies que habitual

que amaga tantes in

En el ple del 5 de juny

per fundar una missió

ment van a buscar aigua

cògnites i que, per si no

l'Ajuntament d'Argentona va
donar suport a la concessió

claretiana. L'any 1971 el van
nomenar bisbe de Sao Fèlix.

d'aquesta font que, ma

n'hi hagués prou, encara
és il·legal.

del Premi Nobel de la Pau al
bisbe de Sao Fèlix do

Casaldàliga ha sigut un
capdavanter en la lluita
contra l'explotació dels po
bres i també un dels
principals impulsors de la
Teologia de l'Alliberament.
Entre la seva obra escrita

lauradament i per causes
encara no conegudes, ha

Araguaia, Brasil, Pere

esdevingut un focus de

Concepció Sala

perill. Val a dir que aquest

Regidora de Sanitat,
Medi Ambient i
Benestar Social

era un problema ja conegut
per l'anterior govern mu
nicipal que, per un motiu

Casaldàliga.
La moció va tenir el suport
de tots els grups presents al
consistori.

Pere Casaldàliga i Pla

destaca "Pere Llibertat"

va néixer a Balsareny l'any
1928, es va ordenar l'any

(1975) i "Airada Esperança"

1952 i va marxar al Brasil

(1978).
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Ja funciona la depuradora d'Òrrius
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

El dia 18 de juny va co
mençar a funcionar la depu
radora d'Òrrius que evita la
contaminació de les aigües
superficials de la Riera de
Pins i també de part de
l'aqüífer de la Riera d'Ar

Nous
membres

honorífics al
Patronat
del Museu
El ple municipal ha

gentona.

nomenat a l'ex-alcalde

Aquesta depuradora ha
tingut un cost de 7 milions

Josep Maria Gallifa, Esteve
Valls i Casas i Francesc

de ptes. i es va començar a
construir el mes de gener

Domènech i Ferrer nous
membres d'honor del

després de les gestions que

Patronat Municipal del
Museu del Càntir.
De Josep Maria Gallifa

van fer l'Alcalde Jordi Suari,

la regidora de Medi Ambient
Concepció Sala, i el 1r. Ti
nent d'Alcalde Josep Clofent, davant el Conseller de
Medi Ambient, Albert Vilalta.
L'origen dels agents
contaminants que tracta

aquesta depuradora és
principalment biològic degutaquenohihaconstància
de l'existència d'indústries
contaminants a Òrrius.

Ladepuradoraquejafun-

s'ha valorat la seva gran

tasca com impulsor i
president del Patronat i
d'Esteve Valls i Francesc

La depuradora en la fase final de construcció.

ciona permet reaprofitar uns
70.000 litres al dia, que un

Riudemeia, un dels espais

Domènech la seva gran

de més interès dins el terme.

cop tractats passen a
l'aqüífer de la riera. La po
sada en funcionament

La construcció de la de
del vist i plau de la Junta de
Sanejament de la Ge

tasca en iniciar i donar
continuïtat a la Festa del
Càntir, així com la seva ab
negada dedicació a endegar
i impulsar el Museu, des de

neralitat.

la seva creació fins ara.

d'aquest equipament per
metrà també posar fora de
perill ecològic la Vall de

FORN DE PA

puradora s'ha fet després

Mecanografia

é

Ruiz

*Librería
*Papelería

Dr Samsó, 46Tel. 797 16 54ARGENTONA
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TALLER:
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Suposat delicte ecològic a la
Riera de Pins

Argentona comptarà amb un

nou institut
Segons el mapa escolar
que ha elaborat el De
partament d'Ensenyament
de la Generalitat de Ca

L'institut d'ensenyament

secundari tindrà 16 aules i
començarà a funcionar a
partir del curs 93-94.

cobrir les necessitats d'Ò-

En el mapa escolar que
va fer públic el departament
de Josep Laporte a mitjans
de juny, es contemplatambé
l'ampliació de l'Escola Pú

rrius i Dosrius.

blica Francesc Burniol.

talunya, al nostre terme hi
correspon la construcció
d'un institut d'ensenyament

secundari que també ha de

Aspecte de la riera després de l'extracció d'àrids.

està tirant endavant l'expe
dient per aclarir i, en el seu
cas, posar davant els
tribunals, els responsables

Aquesta suposada ex
tracció il·legal d'àrids pot
afectar els nivells de les
Rieres d'Espinal i de
Riudemeia i també les dife

d'un suposat delicte eco

rents tasques de regene

lògic que es va cometre el
mes de maig passat a la

s'estan fent, com ara la

Riera de Pins. Concretament
es va fer una extracció de
sorra en un espai d'un

vegetals autòctones.
De moment es desconeix

L'Ajuntament d'Argentona

ració d'aquest espai que
revegetació amb espècies

quilòmetre i amb una
fondària de 40 centímetres,

oficialment qui ha pogut ser

aproximadament.

de sorra.

Terreny on es podria fer el nou institut.

Manel Valls i Anna Díaz, dues
promeses d'Argentona

l'autor d'aquesta extracció

El ciclista de la categoria
juvenil de primer any, Manel
Valls, està fent una gran

Salvador Casas ens ha deixat
El dia 15 de juny va morir
a la Residència Germans
Trias i Pujol, Can Ruti (Ba
dalona), Salvador Casas i
Güell.
Salvador Casas va morir
a causa de problemes card íacs a l'edat de 53 anys. De

feia temps el nostre
col·laborador havia patit
insuficiències cardíaques i
renals que el van obligar a
deixar la seva feina d'eco
nomista. Durant els últims
mesos Salvador Casas
havia començat una tasca

de col·laboració amb dife
rents mitjans de comuni
cació, com és el cas de CAP
DE CREUS, a Ràdio Argen
tona fent el programa FEM-

LA PETAR, 0 a Televisió de
Mataró on havia engegat un
programa de divulgació
econòmica.

Salvador Casas també
havia col·laborat en mitjans
de gran abast com ara La
Vanguardia, El País 0 El
Observador.

temporada que li ha permès
guanyar la Copa Catalana
de Ciclisme que es va ce
lebrar a Manresa, el circuit
social de Mataró i el Xlllè
Criterium de la Volta al
Vallès. Actualment Manel
Valls té 16 anys i milita al
Club Ciclista de Mollet del
Vallès.
Per la seva banda, la

tennista i veïna de les

A banda d'això, Salvador
Casas també es va desta
car durant molts anys per la
seva antiga col·laboració
amb entitats cíviques.

Recordem que va presidir el
Cine Club d'Argentona
durant quatre anys i
darrerament va ser un dels

impulsors de la campanya
cívica a favor d'un carril-bici.
Manel Valls i Anna Maria Díaz.

Ginesteres Anna Maria Díaz
ha aconseguit aquest any el
campionat de Catalunya en
la categoria júnior femení.
Anna Díaz té ara 18 anys
i abans havia aconseguit
bons resultats als trofeus de
Vic, Castelldefels, al torneig
Andrés Gimeno i als Open
de Granada, al Carlet i al
campionat d'Espanya.

La tennista és nascuda a
Badalona però de fa quatre
anys resideix a Argentona.
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Segona àvia El mal temps no va impedir fer la
que arriba als Festa de les Catifes
cent anys

El passat dia 7 de juny, es
va celebrar per segon any
consecutiu la Festa de les
Catifes d'Argentona.

En total aquest any hi han
participat els veïns de 17
contrades d'Argentona, en
tre carrers i places de la
nostra vila.

El mal temps que ha fet
durant tota aquesta prima
vera va fer que els pre
paratius de la festa s'en
darrerissin força, però una
La veïna d'Argentona,

bona matinejada dels veïns

Anna Cabot i Cabot va
acomplir el passat dia 21 de

el mateix diumenge va fer

juny l'edat de 100 anys. Per
aquest motiu el Departament

amb tota normalitat.

de Benestar Social de la
Generalitat va fer el lliu

els preparatius dels carrers
havien de començar el
dissabte, la majoria de veïns
van començar a treballar el
diumenge a primera hora

rament d'una medalla a
l'homenatjada.

També l'alcalde Jordi
Suari va visitar Anna Cabot
per felicitar-la en nom del
consistori.
Recordem que ja l'any

passat Teresa Pinart i
Famadas, veïna d'Argen
tona, va complir 100 anys,
sent el primer cas registrat

en la història de la nostra
vila.
Malauradament Teresina
Pinart va morir al cap de dos
dies del seu aniversari,

concretament el 12 de juliol
de l'any passat.

que la Festa es pogués fer
Al carrer Sant Julià hi van fer una reproducció del càntir de Picasso.

Tot i que era previst que

degut a la plujaque va caure
durant tota la vigília.

Tot i les dificultats, el
diumenge al migdia totes
les catifes eren pràctica
ment acabades.
Per la tarda es va cele
brar la festa amb una
cercavila on hi van partici
par els gegants d'Ar

fora de la vila.
L'acte va acabar a les 10

també per l'elevada par

de la nit amb una ballada de

gentona.

sardanes a la Plaça Nova i
el llançament d'una traca.

La comissió organit
zadora, formada pels Amics
de les Tradicions, es van
mostrar molt satisfets per
l'edició d'aquest any de la

Festa de les Catifes pel gran
nombre de carrers que
aquest any han començat

amb aquesta tradició i

ticipació dels veïns d'Ar
Cal afegir que la festa de
les catifes s'havia celebrat
a Argentona durant molts

anys per la diada del Cor
pus, però en perdre's

aquesta celebració religio
sa es va perdre també el
guarniment de carrers amb
motius florals. La festa s'ha
recuperat ara fa dues
edicions, l'any 1991.

gentona, els del Molí i
l'Esbart Dansaire d'Ar
gentona, a més d'un gran
nombre de veïns i d'altres
persones que van venir de

S'ha creat el comitè local
d'Unió Democràtica

La Diputació ha concedit
12 milions per la compra
del terreny del nou
cementiri municipal

En una reunió que es va fer a la nostra vila a finals del mes
d'abril, es va constituir el comitè local de l'agrupació
d'Argentona i Dosrius d'Unió Democràtica de Catalunya.

Mitjançant el pla de
cooperació i assistència lo
cal (PCAL), la institució que
presideix Manuel Royes ha

al costat del Torrent de Clara,

Fins ara els militants de la formació democristiana a

concedit aquesta subvenció

després que fracassessin les

Argentona estaven integrats a l'agrupació de Mataró.

Aquest nou comitè local d'UDC està presidit pel regidor
Raimon Català i actuarà com a secretari el també regidor
Marcel Lladó. Aquest comitè local del partit fundat l'any

per tal que l'Ajuntament
l'apliqui en la compra del

tari de Can Pins.

terreny per poder-hi fer el
nou cementiri municipal.

D'altra banda, la Diputació
de Barcelona també ha

1931 per Manuel Carrasco i Formiguera i Joan B. Roca i
Cavall, està format per cinc membres, entre els que hi ha

L'Ajuntament va accep
tar aquesta subvenció en el

donat una subvenció de

l'ex-alcalde Josep Maria Gallifa.

ple del passat dia 5 de juny.

Recordem que aquesta nova

instal·lació municipal es
podria fer a Can Carmany,

negociacions amb el propie

150.000 ptes. per l'adquisició
de mobiliari urbà.

