CAP DE

PUBLICACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ARGENTONA

ANY 1 - ÈPOCA 1

NÚMERO 5 - OCTUBRE 1992

EXEMPLAR GRATUÏT

2

Cap de Creus - octubre 1992

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

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

AUTOBUSOS Argentona, S.A.

RECOLLIDA

LÍNIA D'ARGENTONA

Teniu mobles? Matalassos?
Estris domèstics que
ja no us serveixen?

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

(2)19
(1)20

Fuerzas Eléctricas

(2)12

(1) 20.30

de Catalunya79616 45
79017 70

(1) 12.30

(2)21

(2)13

(1)21.30

796 02 00

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 5
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia797 09 56
Col·legi Públic

(2)11

(1) 13.30
(1) 13.45

soluciona, truqueu al

797 02 52

o.
c.
c.
G.

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.

(2)14
Sortides d'Argentona
Tarda
Matí
(2) 14.30
(1) 6.30
C.
(2) 15.30
(2) 7.30

(1)16

Ajuntament
d'Argentona

(2) 8.30

(2) 16.30

(1)9

(1)17

Regidoria de Serveis

(1)8
(1)9.30

G.

(1)10

(2) 17.30
(1) 18.30

(2) 10.30

(1)18

(1)11

Francesc Bumiol79716 0
Escorxador797 06 0:

(1)12
(2) 12.30

(1)20

Emissora Municipal79715 50
756 06 24
Casa de Cultura756 05 2;
Equip
Psicopedagògic797 04 86

(1)13

(Practicant)

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

G.

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

Museu del Càntir797 21 52
Jutjat municipal79717 03
Aigües d'Argentona797 06 03
Dispensari79719 01
A. Castillo López797 07 06

En resum: "trastos"?

c.

(2) 11.30

(1) 13.20
(2) 13.30

(1)14

G.

G.

CAP DE CREUS

(2) 20.30
(1) 21
(1)21.30

Telèfons

(1)(3) 22

(l)SERVEIS DIARIS
(2) SERVEIS DIARIS EXCEPTE DISSABTE I FESTIUS
f\\
A WTORTU T7TNKÏ
^J) AKKLDlili
rlINo A Í-VYFYT7DPQ
\^\Jl AüKXlo
Nota: Encaraques'anullenelstrajectesd'ArgentonaaCanyamars
i d'Argentona a Òrrius ela dissabtes i festius, la línia d'Argentona
fins a Mataró es farà igualment cada hora a partir de les 6.30 h.
fins
11110 ales
a m 72
í^L· hli.
Argentona, 1 de juliol de 1992

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

r?"Informaci^ pe^^^E
Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament

Despatx al públic
Dilluns - dimarts
dimecres - divendres

de2/4d"11a2/4de2
Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge
Dilluns de 7 a 8 del vespre

Telèfon 797 17 03

Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Regidor d'Ensenyament i Serveis
Delegats d'altres Administracions Publiques
Santiago Mora i Carmany
Regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis Públics
Municipals
Raimon Català i Casas
Regidor de Cultura, Esports i Mitjans de Comunic.
Esteve V. Català i AmatUer
Regidor d'Hisenda i Activitats Classificades
Antoni Julià i Valls
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient
Marcel Lladó i Badosa
Regidor de Joventut, Festes, Comerç Interior i IndúsL

Dimarts, dimecres i dijous de 12.00 a 13.30
Serveis: Dilluns i dimecres de 12.00 a 13.30
Urbanisme: Dimarts i divendres de 12.00 a 13.30
Dilluns i divendres de 12.00 a 13.30
Dilluns i dijous de 12.00 a 13.30
Dimecres de 10.00 a 12.00/Divendres de 17.00 a 19.00
Dilluns de 10.00 a 13.00 /Dimecres de 15.00 a 17.00

Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteJaume Soler
AparelladorVicenç Ciscar
EnginyerJosep M. Borrell

Dimarts i dijous de 12.00 a 13.30
Dimecres i divendres d'11.30 a 13.30
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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La nit dels tres alcaldes
Des de la recuperació dels ajuntaments
democràtics, mai Argentona s'havia trobat en les

circumstàncies de què hem pogut ser testimonis en
els últims mesos. El ple del dia 18 on,
recordem-ho, tres regidors diferents van ser

posseïdors del bastó de comandament que
correspon a l'alcalde, dóna per tancat un període
que el podríem qualificar com la crisi política més
greu que ha sofert la nostra Vila.
No és ara el moment de començar a demanar

responsabilitats, per això hi ha el ple municipal,
però sí de fer una reflexió sobre el que ha succeït i
prendre molt bona nota per a no tornar a cometre
errors que després paga tota la ciutadania.
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

Tota crisi política té com a reflex més immediat la
paràlisi total o parcial de l'administració. Durant el
període d'incertesa alguns projectes poden quedar
aturats per la incògnita de la identitat política del
pròxim responsable i, a vegades, obliga a alguns
treballadors de l'administració a prendre decisions
que no els corresponen.

President: Raimon Català

Director: Rafael Bigorra
Consell de redacció: Salvador
Calafell, Esteve V. Català, Rosa
Masó, Xavier Paguera

A part del reflex administratiu de la crisi, en nuclis
reduïts de població com ara el nostre, els períodes
d'inestabilitat política tenen un reflex de crispació
al carrer que fa difícil gaudir d'un mínim de
convivència civilitzada, molt lluny de contribuir a
una sortida satisfactòria d'una situació, si més no,

Col·laboradors: Grups Mu
nicipals d'AA, PSC, IC, ERC i
CiU, Jaume Arenas, Oriol Calvo

difícil.

Rúbriques: Josep Lladó

sobre la taula els tretze regidors de l'Ajuntament.
El fet que CiU governi a partir d'ara en solitari i

Fotografies: Crònica de Mataró,
Kiku Hemàndez, Pep Padrós

Superar-ho tot plegat és un repte que ara tenen

només amb sis regidors requereix per part de tots
superar la crispació i començar a prendre tasses

Fotomecànica: Sorrosal, SA.
Barcelona

abundants de negociació i entesa. S'ha d'evitar una
altra nit amb tres alcaldes. Segur que els ciutadans
ho agrairan.

Impressió: La Juliana, S L
Argentona
Dipòsit Legal: B-44.775-91

Portada: Façana de la nova
escola del Cros
Foto: Kiku Hemàndez
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Adéu, Sr. Suari...
El dia 24 de juliol de 1992
vostè escrivia en un "Comunicat
de l'Alcaldia" intentant explicar
el seu pacte amb CiU que, mentre
el seu equip de govern li posava
pals a les rodes en alguns dels
seus projectes, l'oposició (CiU),
li donava el seu suport en les
decisions més importants. I, en
base a això va tirar endavant la
seva idea de pacte amb CiU sense
respectar, en absolut, la veu del
seu equip, contrari totalment a
aquesta maniobra. Va canviar els
pals ales rodes perunabombade
rellotgeria que va quedar con
nectada llavors mateix, i vostè
tan content es va carregar tots els
projectes que ja funcionaven i va
aturar de cop el progrés evident
que el poble havia aconseguit
des que el pacte entre AA, PSC,
ER, i IC va començar les seves
tasques de govern. I, amb la
irresponsabilitat que el carac
teritza, vatenirl'atreviment d'acu
sar de deslleialtat a algú del seu
anterior equip de govern. Més
deslleialtat que la seva cessant al
gmp que el va elegir per posar-hi
aquells que van provocar el
naixement d'AA amb la finalitat
de fer-los fora? 0 és que se li va
oblidar l'esperit de la seva cam
panya electoral?
De tota manera, en un escrit
aparegut en aquestarevistal'agost
del 92 li deia: "... aquest error
polític que ha comès, pot estar
segurquelipassaràfactura". Però
vostè,lògicament, va ignorar-me,
a l'igual que va ignorar, i això és
més greu, a persones d'una sen
satesa reconeguda pertanyents al
seu gmp (AA) que van ser els
primers en abandonar-lo.
Bé,el resultat de totesles seves
despòtiques actuacions suposo
que el té clar: aquells que tant el
recolzaven, l'han fet fora. La
mentable, oi? Peròerauna actua
ció cantada. Tots aquells afec
cionats a les pràctiques despò
tiques, en democràcia, acaben
així. Encara que, lamentable
ment, no ha estat vostè el que ha
perdut sinó el poble que ha estat,
a fi de comptes, el que ha vist
interromput un llarg període de
clar progrés a totes llums irrecu
perable amb el govern actual.

De tota manera no voldria aca
bar sense desitjar, de tot cor, al
nou alcalde molts encerts en la
seva gestió, però li auguro moltes
dificultats per aconseguir-los.
Pensi que la pau és impossible,
quan es té la guerra a casa.
Mateu Pinol i Carrió

Les motos, el dret
al descans i els
pobres vianants
El passat 12 de febrer, va sortir
el famós ban, on de 22 a 5 h.
prohibeix la circulació de motos.
Sis mesos després, ignoro si els
responsables han estudiat els
resultats d'aquesta prohibició,
però deixant a part la polèmica
continuem patint els excessos de
sorolls, sobretot ara a l'estiu, i no
només a l'horari nocturn, a tota
hora hi ha sorolls provinents a
més de les motos "traçades",
també hi ha els cotxes que
arrenquen deixant-se gairebé
mitja roda a l'asfalt, 0 aquell que
després d'aparcar al pas de
vianants, deixa "el lloro" a tota
marxa amb els vidres baixats
oferint al veïnat un sorollós
concert mentre ell fa la xerrada al
bar de la cantonada.
Sembla que en aquest poble, a
part dels bans, no hi ha ningú que
vetlli pel descans i la tranquil·litat
dels veïns i contra la contamina
ció sonora i que defensi el dret
dels vianants a passejar, sense
haver de fer una gimcana esqui
vant els cotxes aparcats a les
voreres i passos de vianants.
- Que no hi ha ningú capaç
d'utilitzar el sonòmetre i el codi
de circulació?
L'O.M.S. diu que l'oïda no
hauria de rebre més de 65 db. Les
motos amb el tub d'escapament
traçat arriben a 125 db.
L'article 189 del Codi de Circu
lació, prohibeix la parada i esta
cionament de tota mena de vehi
cles als passos de vianants. (Tam
bé en fa referència els articles 73,
110,149,214,249,252 i el 490).
Ja ho veieu, no cal cap més
ban, només cal que es compleixi
lalegislacióis'utilitzinels mitjans
adients.
M.P.J.

"L'Aixernador
Amor"
Amb aquest títol encapçalava
el prestigiós escriptor i periodista
barceloní Lluís Permanyer un
article al diari "La Vanguardia",
el dia 13 de desembre de 1984. El
motiu de que escrivís sobre
l'Aixemador no era l'altre que la
impressió que es dugué quan ens
vingué a fer una visita. El record
i satisfacció de les seves paraules
i elogis el podríem ajuntar al de
tants altres que com ell, al llarg
de nou anys, han volgut conèixer
la feina que aquí s'hi feia. La
llista és molt llarga, i així consta
(encara que sigui en el petit
percentatge d'aquells que tenen
l'accés als mitjans de comu
nicació) en els diaris i revistes
més importants del nostre país.
Però la meva intenció no és la de
parlar d'aquesta llista.
El motiu d'aquesta carta és el
de comunicar-vos que l'Aixernador està sentenciat a mort. El
nostre centre cultural té les seves
hores comptades. I el més
llastimós de tot això és que aquest
final ve envoltat d'un silenci ge
neral, entre sospitós i ingrat. I
això ho dic amb tota la tristesa
d'aquest món. Sibélanostra tasca
des del primer dia ha estat la
d'obrir la porta a tothom i la
d'omplir un buit cultural que
durant molts anys ha planat so
bre el nostre poble, la nostra
intenció ha estat també, la de
recuperar aspectes de la nostra
memòria popular. Així doncs,
quan la nostra entitat es presentà
l'any 1983 va fer-ho en la seva

seu actual, la casa de ca
l'Aiguanaf. Es vaadquirir aquesta
casa en un intent de preservar
una de les cases més repre
sentatives del nostre avantpassat
pagès i de l'entranyable història
del carrer Gran d'Argentona. I no
només això sinó que al propi
centre hi ha un museu d'eines
procedents dels nostres cam
perols, el testimoni viu d'un
passat. Totes aquestes eines
porten el nom de la seva
procedència, i per tant al valor
històric que tenen se l'afegeix el
valor emotiu de les famílies que
donaren els seus estris de feina.
L'interès que ha suscitat
l'Aixernadorhafetpossible tantes
i tan diverses activitats: ex
posicions, publicacions, confe
rències, cursets, xerrades, taules
rodones, vídeos, cicles temàtics
(la verema, etc.), homenatges a
argentonins il·lustres, reunions,
presentacions de llibres, re
presentacions de teatre, treball
d'arxiu i consulta, recitals,
concerts de música i els cursos
anuals de la pròpia Escola de
Música.
Pel que fa referència al fons
d'art existent, hi ha l'obra
escultòrica de Marc Coll, una
obraimportantíssimadel'escultor
de Reus, deixeble del mestre
Rodin, i col·laborador de Mariano
Benlliure. La família Marín
Casanovas, hereus del llegat de
l'escultor, va cedir en to de bona
voluntat, una magnífica peça de
marbre, la qual tothom pot admi
rar alaplantadelnou Ajuntament
d'Argentona. Ademés de l'obra
escultòrica hi ha també una
col·lecció d'art, de pintura i

Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
PUBLICITÀRIA - MODA
TOT TIPUS DE REPORTATGES
ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC
FOTOS CARNET A L'INSTANT
CA Sant Julià, 15 - Tel. 797 24 52 - 08310 ARGENTONA

Cap de Creus - octubre 1992

d'escultura que ha deixat
constància del gran nombre
d'exposicions i artistes que han
passat per l'Aixemador, ademés
d'una petita biblioteca i arxiu,
així com donacions de peça de
forja, ceràmica, etc. En aquest
aspecte sempre he pensat que a
cada poble hi hauria d'haver un
Aixernador, pertal que les perso
nes i les famílies hi poguessin
aportar tot el testimoni viu,
entranyable i valuós dels nostres
avantpassats i que per no tenir un
lloc adient a on deixar-ho, es
crema 0 es llença.
Vull fer esment expressament
a l'Escola de Música, com a
exemple viu i extraordinari de
l'esforç i dedicació que resumeix
l'esperit i la filosofia que repre
sentar Aixernador. L'Enric Serras
i la Laia Pujol, i el seu equip de
professors entusiastes porten una
tasca digna de tot elogi. Una
escola popular que sobrepassa
els cent vint-i-cinc alumnes del
poble i de les rodalies i que fa
assequible formar part d'una
societat cultural sense afany de
lucre on hi conviuen alumnes,
pares i professors.
Però bé, passem als fets que
han portat a aquest desenllaç.
Resumint, caldria explicar pri
mer que la casa de ca l'Aiguanaf
fou comprada per en Pep Masó i
per mi l'any 1982 i que al cap d'un
any, després de fer-hi unes refor
mes, vàrem encetar les activitats
de l'Aixemador dins l'àmbit d'una
iniciativa cultural. L'any 1986
l'Aixemador passa a constituirse com a associació cultural
d'entitat jurídica i de dret, sota
uns estatuts i una junta. L'any

1989 en Pep Masó i jo -pro
pietaris de la seu de l'Aixenadorens veiem en la necessitat de
vendre la propietat per fer front a
un deute hipotecari que penjava
desdelacompradecal'Aiguanaf.
Com a integrants de la junta de
l'Aixemador.veientl'empentade
la societat, i en un intent
d'assegurar un futur i impedir

milions). L'Ajuntament va veure
interessant aquesta possibilitat i
al cap de cert temps d'estires i
arronses va decidir la compra de
la casa. Doncs bé, després de la
confirmació l'Ajuntament es tirà
enrera incomprensiblement
al Jegant que si bé els interessava
la idea com a centre cultural, no
en canvi els interessava la casa.

Entrada de l'Aixemador,
amb les escultures de Marc Coll.
que es repartís el llegat del seu
patrimoni existent, plantegem a
l'Ajuntament d'Argentona una
oferta de compra per un preu
d'onze milions (preu equivalent
al que set anys abans havia costat
la compra, restauració,
equipament i mobiliari) a més de
fer-se càrrec del reste del
pagament de l'hipoteca (tres

CATALANA

OCCIDENT

ESTEVE V. CATALÀ

Sabeu per què?! Doncs segons
paraules textuals del regidor
d'urbanisme d'aleshores, en Joan
Camps, "...aquesta casa és vella i
no té interès" (!!). Aquesta
llastimosa manca de sensibilitat
per entendre el que representa el
patrimoni cultural i una casa de
característiques úniques per
Argentona, restaurada tota ella

fidelment, impedí que la gestió
es portés a terme. Solament això:
"...una casa vella i sense interès".
Sense cap altra sortida en Pep
Masó i jo vàrem haver de vendre
forçosament ca l'Aiguanaf. Ho
vàrem fer a un grup restaurador
d'Argentona. L'Ajuntament,
però, a canvi va aprofitar la idea
de l'Aixemador i va decidir cons
truir un edifici nou per ubicar la
Casa de la Cultura, amb arxiu i
biblioteca municipal. El lloc de
l'emplaçament d'aquest nou
centre era el de la plaça de
l'Església, concretament allà on
hi havia hagut les cases de cal
Carboner i can Ceia. A la junta de
l'Aixemador l'Ajuntament va
prometre que allàlanostraentitat
hi tindria cabuda i que
mentrestant aniria pagant a
l'actual propietari de ca
l'Aiguanaf el lloguer de la casa
per apoder seguir fent les nostres
activitats. Afrontàrem l'aventura
amb paciència i fent molts
esforços d'imaginació per saber
què passaria fins que s'acabessin
les obres, i més amb la perspecti
va d'unes eleccions municipals
al fons. Així, al cap d'un temps
ens visitaren uns arquitectes a
l'Aixemador per tal de veure els
espais que necessitàvem alanova
casa de la plaça de l'Església, i
poc després ens convidaren a
veure els planells del projecte.
La veritat és que aquests no foren
del tot convincents a primera vis
ta i a més no tingueren en compte
certs aspectes no massa clars i
que un cop acabat l'edifici es
confirmaren negativament. El
projecte il'edificiesmig acabaren
i s'inauguraren en un fort esclat

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

ASSEGURANCES
Tel. 797 09 47 - ARGENTONA
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preelectoral abans del 26 de maig
de l'any passat, dia de les
eleccions municipals.
Com a conseqüència d'a
questes eleccions sortiren
escollits uns nous representats
del poble i això, posteriorment
portà un pacte de govern en el
qual es feren amb l'alcaldia en
Jordi Suari i amb la regidoria de
cultura en Josep Clofent. Després
de tenir les primeres converses
amb el nou Ajuntament aquest
ens promet de comprar ells la
casa de ca l'Aiguanaf als seus
actuals propietaris per a
l'Aixemador, perquè entre d'altres
coses el nou centre de la plaça de
l'Església no té prou condicions
per molts motius i ademés "hi ha
molts diners a gastar" (Josep
Clofent) i això permet comprar
la propietat de ca l'Aiguanaf i
mantenir la Casa de la Cultura al
mateix temps. No se'n parli més.
Nosaltres ens quedem allà on
vàrem néixer: el carrer Gran, 62,
cal'Aiguanaf. I així, com amostra
d'aquesta decisió per part de
l'Ajuntament, el març d'aquest
any (més de mig any després), en
un míting que en Josep Clofent fa
a l'Aixernador durant la
campanya electoral al Parlament
de Catalunya, confirma que
disposa ja dels diners per la
compra de la casa del carrer Gran,
62 (cal'Aiguanaf). I vet aquí que,
de cop i volta, tot esperant que es
confirmi la compra, al cap de dos
mesos em trobo amb l'actual
propietari de ca l'Aiguanaf i em
diu que la casa està en venda ja
que l'Ajuntament d'Argentona no
té el propòsit de comprar-la. No
entenc res. Comunico aquest fet
a la junta de l'entitat i ens
proposem d'esperar un comunicat
oficial del consistori. Passen dos
mesos i no arriba aquesta
notificació fins que la junta de
l'Aixernador decideix demanar
visita per escrit al regidor Sr.
Josep Clofent per tal que ens
doni compte dels esdeveniment i
del perquè d'aquest despropòsit.
Les explicacions allà donades,
com les excuses del perquè de la
decisió, foren llastimoses, in
comprensibles i inadmissibles.
Segons unes informacions que
rebérem indirectament els diners
programats per la compra de ca

l'Aiguanaf foren desviats en un
ple de l'Ajuntament a d'altres
indrets (sospitem que foren cap a
can Doro 0 la Sala d'Argentona).
Totes aquestes actuacions no
han fet més que perjudicar la
delicada situació en què es troba
l'entitat. A més tota aquesta
paralització produïda a l'equip
de govern, amb la moció de
confiança pel mig, i inclús el
canvi d'equip de govern no ha fet
més que allargar l'agonia de
l'Aixemador.
Aquesta és la nostra situació
actual. La manca de local i un
possible futur esmicolat i
seccionat de les seves activitats
ens fan impossible la nostra
actuació. Acabo aquí la síntesi
d'aquesta trista història. La junta
de l'Aixemador ano trigar donarà
notícies de les decisions que es
puguin prendre de cara al futur.
Joan Pannon i Farré

Continuació
Continuació de la carta publi
cada en aquesta secció al núm.
corresponent al mes de desembre
del 1991, referent a l'edició del
llibre de Margarida Colomer
"Guerra Civil i Revolució a
Argentona 1936-39". ... a la
pàgina 38 diu: ... per tant, ens
trobem que, a Argentona, igual
que en altres pobles del Maresme,
hi ha dues corals, dos centres
recreatius, dos cafès, dos teatres;
com el cinema Glòria, can Tomàs,
i l'Ateneu Popular.
En primer lloc, cal dir que a
Argentona no hi havia en aquell
temps dos centres recreatius, dos
teatres, i dos cafès, sinó tres: el
del cinema Glòria, el de can
Baixeres (que tenia per nom Fo
mento Argentonés o Foment
Republicà Federal) i el Patronat
Obrer de Sant Isidre. I no i mil
voltes no, de cap manera, l'Ateneu
Popular, que fou un modestíssim
cafè, sense cap sala d'espectacles,
ni Coral (jo era de la Junta), situat
en el lloc exacte on ha estat ubi
cada la Caixa de Pensions. Amb
el portal que donava i dóna enca
ra aquest immoble, ales mateixes

escales de la Font de Sant Do
mingo.
On tenia el cap aquesta Sra.
quan va prendre nota d'aquest
fet, que diu que li van relatar en
Julià Perejoan i un servidor,
l'Alfons Güell?
Cap dels dos podia haver
comunicat aquest disbarat, i que
poden recordar molt bé, totes les
persones del poble que tinguin
més de setanta anys.
Déu meu! Si totes les històries
del món s'escriuen amb aquest
rigor històric de què es fa gala
en la pàgina 6, estem ben servits!
(Continuarà).
A. Güell

Cap de Creus o
Paret de les
Mentides?
El sotasignant, vilatà de socarel i lector habitual del Cap de
Creus, ha quedat perplex en veure
com en aquest darrer número, les
pàgines de propaganda s'han
doblat envers l'anterior i ja són
l'equivalent a 5 pàgs. d'anuncis,
sense comptar la pàg. 2 d'infor
mació i les col·laboracions fixes,
el que pot semblar adient per a un
butlletí que surt per la Festa Ma
jor, no ho és tant quan es com
prova que les pàgs. totals són les
habituals i que a més, aquesta
vegada es veu ocupat per 3 pàgs.
del culebrón municipal que es
podia haver resumit per tractarse de comunicats ja difosos per
altres mitjans.
Però el pitjor del cas i el que
realment és indignant és que
s'ignorin totes les activitats que
les entitats han portat a terme
aquests dies, sembla que només
generi notícies la Casa Gran. A
més de moltes altres, ha tingut
lloc l'Argimntona 92 que ha
omplert de gimnastes els carrers
i la Plaça Nova.
Però la notícia que motiva
aquest escrit i que també ha estat

del tot ignorada és la campanya
que ha endegat el Col·lectiu Canil-bici i que encara que sigui en
aquest espai tan minso, l'únic al
qual les entitats de la Vila hi te
nim accés, volem donar a co
nèixer el resultat de la campanya
"Donem-li una oportunitat a la
bicleta", que ha rebut el suport de
molts argentonins:
S'han recollit:
1.779 signatures (361 d'infants),
31 adhesions d'entitats locals, 2
adhesions d'entitats comarcals i
1 adhesió d'entitat estatal.
A la la. Bicicletada Popular hi
van participar més d'un centenar
de ciclistes que durant unes hores
van donar vida als carrers.
Tot el plec de signatures es va
lliurar a l'Ajuntament i a la
Generalitat.
Val a dir que 3 dels grups
municipals amb representació
municipal s'hi van adherir i que
un dels que no ho va fer, va
presentar una moció al ple del
mes de juliol, la qual es va aprovar
per unanimitat, però que fins avui,
encara no s'ha cursat a la Gene
ralitat ni a l'Ajuntament de Ma
taró, tal com constava a la moció.
Desconeixem la raó d'aprovar
una moció per deixar-la reposar
al calaix. Potser que quan ja estiguinles carreteres acabades, s'en
gresquin a tirar endavant els
acords, encara que només sigui
per cobrir l'expedient.
Sort que la Generalitat, en
aquest afer, sembla més sensible
i àgil, ja que en pocs dies hem
rebut més respostes oficials que
de l'Ajuntament en molts mesos,
(des del mes d'octubre, fins ara,
ni una), és que els hi deu fer
vergonya?.
Per acabar una reflexió a la
Presidència, Direcció i Consell
de Redacció del Cap de Creus:
Deixeu participar més al poble,
que no totes les notícies són
polítiques ni oficials, i que els
contribuents també paguem el
Cap de Creus.
Un Component del
Col·lectiu Carril-bici

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.
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D'ara en endavant

Em plau adreçar-me a

previsions esportives a

CAP-1 que ens pertoca

vosaltres per primera

nivell d'esport base, i

dins la comarca del

vegada com Alcalde de
la Vila i representant a
Argentona la força
política de CiU

quines decisions

Maresme.

prendrem per a la
nostra joventut i per als

Amb Ensenyament serà

nostres vells, també

realment una altra fita

volem tenir molt en

que procurarem tirar

Arribem a lAjuntament
amb ganes de treballar

compte quina política
d'impostos tindrem i

endavant i farem els

pensant en una
Argentona de futur,

com administrarem els

passos oportuns perquè
Argentona pugui fruir

recursos municipals.

finalment d'un Institut.

amb un creixement

Pretenem que el

urbanístic, amb la

comerç i indústria

Espero que en el

creació de zones

tinguin un ressò

pròxim número

urbanitzables per a

important a la Vila

d'aquesta revista us

vivendes, per a

d'Argentona, perquè un

indústries; també per a

poble que té el comerç

pugui donar ja una
informació sobre els
projectes més
immediats que

cultura, ensenyament,

i la indústria viva, és un

festes i, com no,

poble amb futur.

joventut.

portarem a terme.
Posem a l'abast de

Som conscients que

hem de tocar de peus a
terra i en principi

tothom els mitjans de
comunicació, bé sigui

Finalment aquest

la ràdio, el Cap de Creus,

Ajuntament confia en
tots els partits polítics i

volem tirar endavant els

com també entrevistes

en tots els convilatans,

projectes que es puguin

amb els regidors de les

per tal d'assolir la tasca

dur a terme a curt

diferents àrees, a on

que volem portar a

termini, comptant amb

podeu pronunciar les

terme i que creiem serà

el suport de la
Generalitat de
Catalunya i de la
Diputació de Barcelona,

vostres inquietuds o bé

pel bé de la nostra Vila.

fer preguntes sempre

pel bé de la nostra Vila.

mitjançant les seves

Referent a l'àrea de

subvencions.

Sanitat, farem els

possibles per
Pensem en un control

aconseguir aquesta àrea

ambiental i amb unes

de salud com és el

Joaquim Casabella
Alcalde

8
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Amb un pressupost inicial de 196 milions de pessetes.

El Cros ja té una escola nova
La inauguració del curs 92-93 ha sigut molt especial al
veïnat de Sant Miquel del Cros. El passat 15 de setembre els

escola que ha construït el Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.

alumnes d'aquest barri van entrar per primer cop a la nova
tutories amb els seus serveis

Feia molt de temps que

sanitaris pels alumnes.

s'arrossegava la necessitat de
construir unanovaescolaaSant

També hi ha una biblioteca

Miquel del Cros. Les contínues

i un gimnàs amb doble accés,

deficiències de l'antic centre

des de dins l'escola i des del

així ho van recomanar. Després

carrer, l'àrea d'administració on

de diferents gestions del go
vern municipal de l'aleshores

s'hi inclou la secretaria, l'arxiu,

alcalde Esteve Canal, la
Generalitat es va comprometre

direcció, Associació de pares i
consergeria amb reprografia.

afer lanovaescolai el desembre

A més hi ha un menjador amb

de 1990 presentà un projecte

els serveis de cuina i rebost.

sala de professors, despatx de

valorat en gairebé 196 milions
de pessetes.

Algunes queixes

Les instal·lacions

Fonts pròximes al claustre
de professors han assenyalat

L'escola dissenyada pels

arquitectes Juli Schnmid i
Jaume d'Oleza és unedifici aïllat
amb planta i un primer pis. La
planta baixa té 1.344 m2 de

I
fe

FORN DE PA

construcció i 38 m2 de porxada
i al primer pis l'extensió és de
616 m2. Dins les dependències
escolars hi ha tres aules de
parvulari amb un espai comú,

íí

I

una aula de psicomotricitat,
tutoria i els corresponents ser
veis sanitaris, una pera activitats

que hi hauria d'haver un entesa
més gran entre els arquitectes
de l'obra i els futurs usuaris de
l'escola. Lluny de fer una críti
ca als dos arquitectes que han
dissenyat l'escola del Cros,
aquestes fonts assenyalen que
el que falla és el sistema de la
Generalitat per fer escoles, ja
que es fa una construcció es
tàndard per totes les poblacions
sense pensar en les necessitats
específiques de cada escola.

àudio-visuals, un laboratori, una
aula per a plàstica, seminaris i

• PISCINA
• BAR-RESTAURANT

Casino d'Argentona
Plaça Ballot, 13

Tel. 797 12 06

Horari oficina:
dilluns i dijous de 16 a 19 hores

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

• FUTBOL SALA
• ALTRES ESPORTS

ARA
FES-TE'N

SOCI
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Mentre es comencen a rebre les compensacions pel seu pas.

El projecte definitiu de la B-40
ja va endavant
El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat, Joaquim Molins, va firmar el dia 31 de
juliol el projecte definitiu de l'autopista Argentona - La

compensacions que s'havia demanat pel pas de l'autopista

Roca, un cop s'han estudiat les al·legacions presentades.

pel nostre terme.

Pocs dies després, el 7 d'agost van acabar les obres de
pavimentació de l'antic camí del Cros, una de les

El projecte firmat pel con

de la riera que vagi al Cros i

seller Molins significa una

Mataró, una carretera de servei

inversió de 10.032.915.003

al costat de l'autopista i la

pessetes i inclou les mesures

canalització de la riera en el seu

correctores en la declaració
d'impacte ambiental feta per la

pas pel terme.

Comissió Central d'Indústries i

Protestes ecologistes

Activitats Classificades. ADiferents grups ecologistes,

questes mesures correctores
tenen un cost de gairebé 2.600

entre ells la Lliga per la Defen

milions de pessetes i d'entre

sa del Patrimoni Natural

elles destaca la perllongació
que travessaran la Serralada

(DEPANA) i el Centre d'Acció
Territorial i Ambiental del
Maresme (CATAM) van de

Litoral. Ara el tràmit que falta

nunciar el 9 de juliol passat,

per engegar les obres d'aquesta

que el projecte de la B-40 s'hagi

d'uns 70 metres dels dos túnels

nova via és tancar l'expedient
El camí vell del Cros, a la cruïlla de la carretera de Vilassar.

aprovat sense el preceptiu estudi
d'impacte ambiental. Aquesta

quals pertanyen al terme

obres comencessin el mes de

projecte definitiu de la B-40,

rents representants de l'admi

d'Argentona.

juliol passat, la construcció

l'empresa GISA va acabar la

nistració catalana i també res

podria començar a final d'aquest

pavimentació del camí vell de

ponsables municipals.

any.

Sant Miquel del Cros, el que va

D'altra banda a finals del

de la recta de la carretera de

mes de setembre, l'entitat de

Vilassar a la zona industrial

Medi Ambient Natura d'Ar

d'expropiacions dels terrenys
que queden afectats, molts dels

Recordem que aquesta car
retera tindrà uns 22 quilòmetres

crítica l'han desqualificat dife

i dos túnels evitaran la collada
de Parpers. Segons un estudi de

Les compensacions

la Generalitat, cada dia hi

d'aquest veïnat. El cost de les

gentona ha engegat una cam
panya per intentar que la ga

passaran uns 10.000 vehicles.

Una setmana després que

obres ha sigut d'uns 30 milions

Tot i que era previst que les

el Joaquim Molins firmés el

de pessetes i forma part de les

solinera de l'autopista Argen

compensacions que va demanar

tona-La Roca no es faci a la

l'Ajuntament d'Argentona a la

zona de Can Pins. Aquesta

Generalitat pel pas de l'au

queixa no la va recollir l'Ajun

topista. Aquestes compen

tament d'Argentona quan va

sacions es van acordar el dia 3

estudiar l'afer perquè segons

de juny en una reunió de

l'aleshores regidord'urbanisme,

l'aleshores alcalde Jordi Suari,

Martí Riu, si la gasolinera es

i els regidors Martí Riu i Josep

fa en les condicions adequades,

Clofent amb el responsable de

no ha de suposar cap perill de

política territorial de l'admi

contaminació pel subsòl.

nistració catalana, Joaquim
Molins.
A més de la pavimentació
del camí vell del Cros, entre les
Carrer Gran,
Tel. 797 10 5

ARGENTONA

Tot i això l'al·legació per la
construcció de l'àrea de serveis
a Can Pins, sí la va recollir el
plec d'al·legacions que va pre

compensacions pel pas de la

sentar per la seva banda el

B-40 hi ha la construcció d'una

comitè local d'ERC.

nova carretera pel marge dret
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El Festival d'Estiu presentat per l'Àrea de Cultura,
una experiència nova a Argentona
Sota el nom genèric de

Pel que fa a la resposta de

Festival d'estiu. Argentona
1992, l'Àrea de Cultura del

públic, podem valorar-la en
força positiva, si bé també ha

nostre Ajuntament ha portat a
terme des de juliol fins l'Onze

estat irregular. A les sessions

de Setembre una àmplia pro
gramació d'espectacles que ha

promig de 100-125 persones
per sessió, mentre que als

ocupat tots els caps de setmana

concerts l'assistència ha estat

de l'estiu i algunes nits de la

en general baixa, amb un màxim

de cinema hi ha assistit un

Festa Major, majoritàriament

en el concert d'òpera i lírica.

en el marc de la remodelada

Pel que fa al teatre, que era de
pagament a preus molt baixos,
el públic ha respost molt bé,

Plaça de l'Església.
La programació ha estat

arribant als 750 espectadors en

molt diversa i ens ha presentat
tota mena de films durant les

l'obra de Pepe Rubianes.
El pressupost total del Fes-

nits dels divendres a la Plaça de
l'Església, mentre que els

tival d'Estiu ha estat de

dissabtes eren ocupats majo

2.682.684.- ptes. i s'ha finançat

ritàriament per activitats

amb el pressupost propi de
l'Àrea de Cultura, el taquillatge

musicals, amb una variada
programació que ha abastat des

i dues subvencions de la

Pepe Rubianes.

Diputació de Barcelona per un

de la música clàssica coral fins
a concerts de jazz i rock. El

gentona i era tota una incògnita

fer a la Sala Argentona. Així

teatre va tenir un pes específic

saber quina seria la resposta

mateix, cal esmentar que en els

Esperem que l'any vinent

considerable presentant dos

dels argentonins a aquesta

espectacles seleccionats hi

espectacles ala Sala Argentona:

havia una nodrida representació
d'artistes argentonins, essent

la d'enguany i, si pot ser, més

Teatreneu i SSSSCUM!, de

proposta.
Des de bon principi es va
procurar que la programació

es pugui repetir una pro
gramació per a l'estiu similar a
variada i millor. Creiem que

Pepe Rubianes. En total, el

del festival fos gratuïta, oberta

això ben evident en els concerts
del Cor Madrigalista de Mataró,

a diferents estils artístics i a

Coral del Llaç d'Amistat (que

molt positiva, ja que ha suposat

pel·lícules, 2 obres teatrals, 5

l'aire lliure, fent més entre

van cantar la setmana anterior a

presentar una programació es

concerts de música clàssica i 4

tingudes les fresques nits de

l'inici del Festival), La Suerte

table, atès que tret del Grup

de música moderna. No és gens

l'estiu. I podem dir que això

Pezmàquina, Calibre 69, La

Rialles pel que fa a programació

agosarat afirmar que aquesta
ha estat, i amb diferència, la

s'ha aconseguit en bona part, si

Humanidad en Peligro, Pluto's
Blue Band i el concert d'òpera

infantil, en el camp dels es
pectacles Argentona s'havia

i Lírica que va tenir lloc en el

convertit en un veritable desert.

Catalànish, de la Companyia

festival ha presentat 10

programació més àmplia i va
riada que ha tingut mai Ar-

bé cal fer excepció de les dues
obres de teatre que, per raons
tècniques i econòmiques, es van

import total de 540.000.- ptes.

l'experiència d'enguany ha estat

marc de la Festa Major.

\ r

SERRA-PINEDA

Escola de mecanografia

RUIZ

TAPISSERS

Papereria

Dr. Samsó, 6

Tel. 797 16 54

Argentona

C/. Molí. 1
Tel. 797 06 01

ARGENTONA
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UTJAT DE PAW

Els Jutges de Pau
poden posar multes

Rau-rau

Els Jutges de Pau poden

anar de 5.000 fins a 50.000

Anit eixí de casa teva, aimia,

imposar multes en judicis de
faltes, si així ho preveu el Codi

ptes.
Si els desperfectes 0 danys

tot neguitós i malcontent de mi.

Penal en establir la pena. El tí

es produeixen en una propietat

tol primer d'aquest codi, esta

privada que no sigui d'utilitat

bleix les faltes i les penes cor

pública, també són punibles.

responents, que s'han de tenir

Al Jutjat de Pau es tramitaria el

en compte en cada cas. El Jutge
de Pau, però, no pot imposar

judici de faltes, si el valor dels
danys no superessin les 30.000

multes per iniciativa pròpia,

ptes., i la pena aplicable seria
de dos a deu dies d'arrest menor

sense abans haver celebrat el
judici de faltes corresponent.

Que coses et vaig dir, que no volia!
Que coses vaig callar, volent-les dir!

Qui no ha sentit més d'una vegada
aquest neguit, aquest enuig vers un mateix,
que experimentava el poeta Joan Maragall
aquella nit, en deixar la dona estimada?
Quantes vegades no havem lamentat el
silenci! Quantes no ens havem penedit

Els judicis penals que es

0 multa entre 50.000 i 100.000
ptes. Si el valor dels danys fos

poden celebrar als Jutjats de

superior a les 30.000 ptes. ens

Això ens passa a tots en un moment

Pau, només poden ser-ho con

trobaríem davant d'un delicte i

o altre i, sovint, l'ocasió d'alçar la mà

tra la comissió de faltes, no pas

el judici es celebraria al Jutjat

demanant la paraula o de mossegar-nos la

de delictes.

Penal.

llengua, no torna a presentar-se i anem

De faltes n'hi ha de diverses

d'haver parlat massa!

Si a més a més s'hagués

covant dins el nostre pit un malestar que

menes.

entrat en una heretat emmurallada 0 tancada, ens trobaríem

només el temps -el gran remeier— pot

Sobre les pintades als

també amb una falta contra la

carrers i places

propietat que podria ser casti
gada amb multa de 5.000 a

amb el llibre "FESTES I FESTETES
D'ARGENTONA". I no pas per haver dit el

25.000 ptes. Si els fets passessin

que no havia de dir, sinó per haver callat

Se'ns han fet consultes so
bre si poden ser castigats els

en una casa 0 vivenda, es trac

autors de pintades a les parets.

taria llavors d'un esvaïment de

Podem dir que aquests fets
són constitutius de falta contra

casa ("allanamiento de mora
da"), la qual cosa és delicte i

els interessos generals i règim

s'aplicaria una pena superior,

de les poblacions, quan el fet es
produeixi en un lloc públic.

fins a 30 dies d'arrest major i
pena de 30.000 a 150.000 ptes.

apaivagar.
Això m'ha passat a mi, recentment,

quelcom que s'havia d'haver publicat: Va
quedar dins el tinter, precisament, la tasca

professional que el fotògraf i amic Alfons
Güell ha vingut realitzant durant més de
mig segle i que sens dubte constitueix el
testimoni gràfic al que ha de recórrer,

indefugiblement, qui vulgui estudiar la vida

Per completar el comentari
direm que el fet d'apedregar 0

Sobre l'ofensa a l'autoritat

embrutir estàtues o pintures o

0 als seus agents

causar danys de qualsevol

argentonina d'aquests darrers cinquanta

anys. La majoria de les fotografies publicades
en el llibre són del seu opus, tot i que

mena als carrers, parcs, jardins

Peracabarels temes tractats

m'arribaren per conducte de l'amic Josep

0 passeigs, pot ser objecte de

en aquesta ocasió, permeteu-

Padrós -a qui no podré agrair mai prou la

falta contra els interessos

nos fer el següent comentari:

seva col·laboració- de l'arxiu particular del

generals 0 el règim de les

Si algú ofèn una autoritat 0

poblacions, segons l'article 579

algun dels seus agents en
l'exercici de les seves funcions,

del Codi Penal, el qual afegeix
igualment que també són
objecte de falta danys que es
causin a l'enllumenat, a
objectes d'ornamentació,

o bé els desobeeix, pot incórrer
en delicte si l'ofensa o la

qual són part integrant.
Em doldria haver ferit, amb la meva

omissió, l'orgull professional i artístic de
l'amic fotògraf. Tots tenim dret a sentir-nos
gelosos d'allò que havem creat i ens dol,

desobediència és greu, però, si

quan arriba el cas, que no ens en siguin

aquesta és lleu, pot ser cons

reconeguts els mèrits. Per això m'havia
quedat aquesta mena de rau-rau, que no

d'utilitat pública 0 esbarjo, e^

titutiva de falta. D'aquí que l'ar

cara que siguin propietat de

ticle 570 del Codi Penal, disposa

m'he pogut treure de dins fins després

particulars. En aquests casos,

que pot ser castigat amb multa

d'haver escrit aquestes ratlles.

el Jutge ha de disposar la

de 5.000 a 25.000 ptes., sempre

celebració del judici coires-

amb la celebració prèvia del

ponent, en el qual podrà

corresponent judici de faltes.

imposar als culpables penes
d'arrest menor i multa que pot

J.A.M. i Ll.V.U.

Ara ja estic més tranquil.
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Al capdavant d'un govern de CiU en minoria

Joaquim Casabella és el nou alcalde en se
Finalment el dia 18 de setembre, l'ex-alcalde
d'Argentona, Jordi Suari va presentar la seva renúncia

després que la moció de confiança no obtingués el suport de
la majoria absoluta del consistori.
Des d'aquella mateixa nit, el nou alcalde la vila és el
Suari va plantejar la seva

gestió que va fer en l'anterior

moció de confiança en vista
dels dubtes que hi havia en el

legislatura Esteve Canal. Per
Clofent això desqualificava la

consistori i en la ciutadania

moció de confiança i va anun

sobre el seu mandat, segons

ciar que els dos regidors del seu

deia el text presentat al ple pel

grup no participarien en la

grup d'Agrupació Argentona.

votació.
El portaveu socialista va
rematar la seva intervenció

Davant aquesta moció tots
els grups es van posicionar. La
primera en parlar va ser la re

cap de llista de CiU, Joaquim Casabella, que només va
obtenir el suport dels sis regidors del seu grup en un
consistori on en fan falta set per governar amb majoria
absoluta.

qualificant d'irresponsables els

gidora d'Iniciativa per Cata

regidors de CiU per haver fet

lunya, Concepció Sala que va
qualificar Suari de potiner i

més cas dels seus interessos
que en els dels argentonins.

el va acusar d'estar acostumat a

Ja per acabar el portaveu de

avantposar els seus interessos

grup municipal de CiU, Esteve

al diàleg i el consens. Sala va

Català, va dir que malgrat la

destacar que el trencament del

voluntat personal de cadascun

governformat per AA, PSC, IC

dels integrants del grup, polí

i ERC havia sigut un salt al buit

ticament no podien donar suport

sense cap sentit. En acabar la

a Suari. Català va recordar a

regidora d'IC va anunciar que

l'alcalde que havien intentat

votaria negativament a la

reconduir la situació demanant

confiança que havia demanat

la retirada de la moció. El

l'alcalde.
Jordi Pinart, d'Esquerra

portaveu de CiU també va
assegurar que quan van decidir

Republicana de Catalunya, va

entrar al govern amb AA, el dia

mostrar la seva esperança que
la moció de confiança fos la

9 de juliol, ho van fer de manera

tomba política de Jordi Suari,
a més de qualificar l'alcalde

contrapartides.
L'encara alcalde, Jordi

d'autoritari i dèspota.
Pinart també va anunciar el seu

Suari, va argumentar que quan
va donar entrada al govern als

vot negatiu a la moció de

regidors deCiUhovafer perquè

confiança.
Per la seva banda el

majoria. Suari no es va estar de

nit va ser que Suari va guanyar

portaveu del partit dels

criticar als convergents tot dient

la moció de confiança amb els

Jordi Suari va argumentar que
si no tenia la confiança de la

socialistes de Catalunya, Josep

que políticament els costamolt

tres vots del seu grup, AA,

majoria del Ple no tenia sentit

Clofent, va qualificar el debat

de prendre decisions i que quan

contra els 2 d'IC i ERC. CiU es

continuar com a alcalde i per

de confiança de bufonada.

et diuen una cosa val més no

va abstenir i els dos regidors

això va posar a votació la seva

Clofent va constatar que Jordi

creure-t'ho gaire. Finalment

del PSC no van participar a la

renúncia que va comptar amb

incondicional i sense demanar

creia que comptava amb una

Suari havia presentat la moció

Suari va argumentar que si els

votació, és a dir, formalment

el vot favorable dels tretze re

com a conseqüència d'una carta

membres de CiU acceptaven

com si a l'hora de la votació no

gidors de l'Ajuntament.

que va publicar el comitè local

les carteres al despatx de l'al

fossin a la Sala de Plens.

de Convergència Democràtica,

calde era lògic pensar en con
firmar això en el Ple mitjançant

poc després d'entrar al govern.
En aquesta carta el comitè
executiu de CDC defensava la

Unanimitat

al primer tinent d'alcalde, Santi
Mora, que va dirigir tot el procés

la moció de confiança.
Una de les sorpreses de la

A continuació Suari va
lliurar el bastó de comandament

Quan va acabar la votació,

d'elecció d'un nou alcalde.
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)stitució de Jordi Suari
obtenir els sis vots del seu grup,

oficialment la composició del

Josep Clofent dos vots,
Esquerra i Iniciativa un vot

nou govern municipal.
Alcaldia, Governació,

cadascun i els tres membres

Ensenyament i activitats

d'Agrupació Argentona es van

delegades d'altres adminis

abstenir.

tracions: Joaquim Casabella.

Línia programàtica

sificades: Esteve V. Català.

Hisenda i Activitats Clas
Urbanisme, Obres i Serveis:
Tot just acabar la votació,
el nou alcalde va fer un breu
discurs ressaltant les prioritats

Santi Mora.
Cultura, Esports i Mitjans
de Comunicació: Raimon

la continuïtat de l'obra enge

Català.
Joventut, Festes, Indústria i

gada. Com a tema prioritari a

Comerç interior: Marcel Lladó.

del nou govern que es basen en

tirar endavant, Joaquim Ca
sabella va assenyalar la cons
trucció a Can Doni d'un Casal
d'Avis i un Centre de Joventut,
la imminent urbanització de

Sanitat, Benestar Social i
Medi Ambient: Antoni Julià.

La presidència de la
Companyia d'Aigües d'Argen

l'avinguda dels Països Catalans,

tona recau en el regidor
d'urbanisme i serveis, Santi

la construcció de vivendes so

Mora.

cials a Sant Sebastià, el Centre
d'Assistència Primària i la

El mateix dimecres, Joa

recuperació de la Sala, entre

quim Casabella va anunciar

d'altres afers. Casabella va ga

també la composició de la nova

rantir un Ajuntament de tots els

Comissió de Govern que queda

ciutadans i també el lliure accés

formada perl'alcalde Casabella,

de tothom als mitjans de comu

el primer tinent d'alcalde Santi

nicació públics.

Mora, el segon Raimon Català,

Cinc dies i un nou cartipàs

el tercer EsteveCatalà, iel quart
Antoni Julià. Aquest serà també
l'ordre de substitució de l'al

El dimecres següent al Ple,
el dia 23 de setembre, Joaquim

calde per absència de Joaquim
Casabella.

Casabella va donar a conèixer
Santi Mora, alcalde en
funcions, dóna el
bastó d'alcalde a
Joaquim Casabella.
Casabella, nou alcalde

formació d'aquest executiu. Tot
i això el portaveu del PSC no va

Documents
per la fi d'una crisi

Tots els grups, amb

descartar fer-ho a llarg termini.

l'excepció del PSC van votar
favorablement que es procedís

Com a candidats a l'elecció
hi figuraven Joaquim Casabe

a l'elecció. Josep Clofent va

lla, cap de llista de CiU, després

demanar un ajornament de

de les dimissions d'Esteve Ca

l'elecció per donar temps a la

nal i Antoni Carbonell, Josep

formació d'un govern majo

Clofent pel PSC, Jordi Pinart

Més sobre Argentona
Després de diferents escrits publicats en aquest diari hem de

ritari. Clofent va dir que si no es

per ERC i Concepció Sala d'IC.

fer un aclariment, ja que sembla ser que hom està mal informat.

donava aquest termini, no es

Els tres regidors d'AA van re

Referent al senyor Esteve Canal, militant del CDC anterior

podria comptar d'ara en enda

nunciar a presentar candidat.

alcalde de la nostra vila, hem de dir que durant el temps que va ser

vant amb el seu grup per la

Joaquim Casabella va

La petició de la moció de
confiança ve provocada per

Crònica de Mataró el dia 25
de juliol.

aquest escrit que va publicar

al capdavant de l'Ajuntament, en tot moment va actuar amb la seva
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característica honradesa,
dignitat i seriositat que molts
voldrien per a ells, treballant
perArgentona.Pertotaixòhem
de fer constar que ens sentim
molt orgullosos de tota la feina
feta durant aquests quatre anys,
i que en tot moment ha rebut el
suport de Convergència
Democràtica de Catalunya.

Comitè Executiu CDC
Argentona.
Just sis dies després Suari
anuncia la moció de confiança
amb aquest escrit.
Comunicat d'Agrupació
Argentona que ostenta la
responsabilitat de l'alcaldia.
Com contesta o rèplica a
Aquest és el moment en què Suari va deixar de ser alcalde.
l'escrit aparegut a lapublicació
"Crònica de Mataró" del dissabte dia 25 de juliol i signat pel
dTJDC, Raimon Català, diu a

Van passar just dos dies

comitè local de Convergència Democràtica de Catalunya,

l'emissoramunicipal que els dos

que, el 10 de setembre, el

Agrupació Argentona vol fer les següents consideracions:

regidors d'aquest partit votaran

portaveu de CiU va fer aquest

favorablement la confiança de

comunicat per dir que el seu

negativa la gestió de l'anterior equip municipal, presidit pel Sr.

Suari sempre que es pugui arri

grup no havia pres cap decisió

Esteve Canal. Agrupació Argentona, va néixer amb l'objectiu de

bar a un acord de mínims

sobre la moció de confiança.

trencar aquesta majoria i una bona quantitat de convilatans

programàtics.

La nostra agrupació valora en conjunt de manera molt

també ho van entendre així.
Agrupació Argentona representa un projecte de futur, no
partidista, de gestió coherent que ningú, ni de dins del govern
municipal ni defora, ha contestat fins ara.

Aquest és el document:

Comunicat del Grup Municipal Convergència i Unió
Ahir dimecres 9 de setembre, ales 10 de la nit ens vàrem reunir
el Grup Municipal de Convergència i Unió per tal de continuar

En la recent crisi de govern municipal, els membres de CDC

treballant en la busca de sortides coherents a la situació actual en

han acceptat diferents responsabilitats dins de l'equip, el que

què l'alcalde Jordi Suari d'Agrupació Argentona demana al Ple

significa, al nostre entendre, una acceptació també del nostre
programa. Per això creiem incoherent la valoració positiva de la

una moció de confiança.
Com a fruit d'aquesta reunió, vàrem definir una proposta de

gestió d'Esteve Canal i el fet que els membres de CDC estiguin

pacte programàtic i de funcionament que serà analitzada i discu

compartint actualment amb nosaltres la responsabilitat de govern.

tida el proper dilluns 14 de setembre pels regidors d'Agrupació

Donat que l'esperit i la lletra de la nostra agrupació és de
servei i de gestió efectiva pel nostre poble, reiterem que no tenim

Argentona i de Convergència i Unió.
Per tant, aquest Grup Municipal de Convergència i Unió, com

cap necessitat de poder i que, en tot cas, no el volem exercir en

a tal, no prendrà postura oficial sobre aquest afer, mentre no ho

contra de ningú. Per tant i davant el dubte que tenim, volem

hagi parlat i discutit amb l'alcalde Jordi Suari i amb els seus

aclarir laposició dels grups representants al consistori mitjançant

companys de llista.

una moció de confiança, un cop acabat el període de vacances.

Argentona, 10-9-92

Argentona, 31-7-1992

Portaveu del Grup Mun. de CiU
Esteve V. Català

Agrupació Argentona i Jordi Suari Font, Alcalde
La pròximareunió entre AA

següent.

Argentona el portaveu de la

i CiU es va fer el dilluns dia 14

vacances, era previst que en el

coalició nacionalista, Esteve

de setembre. Tot i que la reunió

El dia abans del Ple, Jordi
Suari apareix a Ràdio Argen

primer Ple ordinari que s'havia

va ser llarga, no es va arribar a

tona anunciant que si no pros

de fer, el 4 de setembre, Jordi

Català.
Aquest Ple no es celebraria

cap acord. Tot just en acabar

pera la moció de confiança

Suari posés a discussió la moció

fins el 18 de setembre i seria el

l'alcalde va manifestar a Ràdio

marxarà molt tranquil a

de confiança. Aquest Ple i la

final de Suari com alcalde.

Argentona que aquella reunió

l'oposició, tenint present que el

Pocs dies després de

havia sigut l'última que pensava

projecte que ell volia impulsar

ajornar a petició de CiU, tal

l'ajornament del Ple, el

mantenir amb els membres de

per Argentona no l'ha desqua

com va confirmar a Ràdio

president del comitè local

CiU abans del Ple del divendres

lificat ningú.

Després del període de

discussió de la moció es va
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L'últim document sobre

14 hore^ del dia 18 de setembre.

aquesta crisi apareix unes hores

CiU anunciava oficialment que

abans de la celebració del Ple

no donaria suport a la moció de

municipal, concretament a les

confiança de Jordi Suari.

Comunicat oficial del Grup Municipal de Convergència i Unió
1.Aquest matí s'ha presentat, per part de cadascun dels
Regidors de CiU, en el Registre de l'Ajuntament el següent escrit:
"Atesa la situació que es planteja en el dia d'avui, considero
adient posar a la seva disposició els meus càrrecs i delegacions
encomanades en els Decrets d'Alcaldia de data 9 de juliol
d'enguany, perquè V.S. resolgui com cregui més oportú".

Esports sí, però on?
Argentona és un dels pobles del Maresme i
potser d'altres comarques que té els equipaments
esportius més deficitaris.
No cal fer història, ni cal demanar respon
sabilitats a qui potser les pogués tenir.
Hi ha un fet, i és que la situació no pot ésser
més precària del que és, i que la degradació de la
majoria de les existents ha arribat al seu límit.
No es pot parlar de política de subvencions ni
conveni amb entitats esportives, ni es pot millorar
l'esport de base si no hi ha un camí marcat per a

2.També s'ha passat a l'Alcaldia el següent comunicat:
"Respecte a la Moció de Confiança que es presenta en el Ple

l'equipament.
En el tren de les subvencions esportives tant
de la Diputació com de la Generalitat, quan s'hi

Corporatiu d'avui, cal comunicar-li que:
a)En data 18-9 d'enguany s'han presentat en el Registre els

anava al damunt, s'hi va baixar en marxa, després
se l'ha deixat sortir de l'estació en més d'un cop.

escrits dels Regidors de CiU amb càrrecs i delegacions d Alcaldia,

S'han fet projectes, uns s'han executat, altres no.
Altres cops s'ha intentat arribar a convenis amb

a on els han posat a disposició de l'Alcalde.
b)Malgrat la nostra voluntat personal, però no política, s'ha
decidit no donar-li suport a la seva Moció.
Amb l'ànim que s'entengui com una acció política i mai com
una reacció personal, l'esperonem a compartir les tasques
començades per V.S.".
3.En acabar el Ple Corporatiu d'aquest vespre, el Grup
Municipal de Convergència i Unió celebrarà una roda de premsa.

Grup Municipal de CiU
18-9-92

entitats, s'han fet pegats.
Cal dir: ja n'hi ha prou de perdre el temps. S'ha
de fer una proposta seriosa de les necessitats
esportives amb el seu corresponent equipament i
els seus serveis, i desenvolupar el corresponent
projecte consensuat. Amb un programa d'execució
que vingui determinat per les possibilitats
econòmiques del municipi i de les possibles
subvencions que arribin, però el més important a
tenir en compte és que tant si aquest programa dura
una legislatura o més, hi hagi el compromís polític
de fer-ho i —continuar-ho— fins el seu
desenvolupament final, hi hagi qui hi hagi, mani qui

ESCDL^
Vf\*QENTONf\
CUkS

mani.
Aquesta serà una de les principals tasques de
la Regidoria d'Esports, no hi ha cap interès en tallar
cap cinta, tenim la il·lusió de poder plasmar la
voluntat de tot un equip i unes entitats en un
projecte de futur esportiu, on tothom sàpiga el què,
com, i de quina manera s'anirà remodelant aquest
repte que són les zones esportives d'Argentona.
Raimon Català
Regidor d'Esports

ESPORTS QUE POTS M^^CÏÏCAfc
-B^SQUET MASC
-HANDBOL
-FUTBOL AMERI
-VOLEIBOL
-FUTBOL
-FUTBOL-SALA
-MUNT^NYISME

ARFLA,

LLOC

Z&hA Ei^^o^ivA ^A^^e^Zo^A - PavAJLé

E.P.

Cuh
L do*

I INSCRIPCIONS:
(W I* CJU^iA (M^U+ 1*12 a W I* 2)
U. 7S6 OS 22

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
Ronda. Exterior s/n. - 08310 ARGENTONA
Tel. (93) 797 13 07 - Fax (93) 756 03 85
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Els diferents grups polítics van polemitzar sobre la valoració de la Festa Major

La Festa Major va tenir la situació política
La Festa Major de Sant Domingo, que es va celebrar del
2 al 9 d'agost, es va destacar aquest any per la important

edició.
La polèmica política es va centrar en el viatge de

participació en molts actes, tot i que no va arribar a la de

vacances que durant la festa va fer el regidor de Festes,

l'any 91 on els dies centrals de la festa van coincidir en cap

Joaquim Casabella i que, segons ha informat ell mateix,
havia programat molt abans que l'anomenessin regidor, el
dia 9 de juliol.

de setmana. Això ho van notar especialment els expositors
de la segona Fira de Terrissa en el volum de vendes d'aquesta

A part de la venda de

estava vivint l'Ajuntament i

càntirs, acte tradicional de la

sigues una festa plenament
despolititzada. Tot i això la

Festa Major, entre els actes que
s'hi va aplegarmés espectadors

política hi va aparèixer, de
manera esporàdica, en alguns

hi cal destacar el concert
d'òpera i lírica que van oferir

actes. A la nit boja, el dia 3

la soprano Rosa Mateu, el

d'agost, mentre es feia el ball a

baríton argentoní, Joan Ga-

la Plaça Nova, un grup de joves

llemí, el tenor Josep Ruiz
acompanyats per Pere Gonzà-

va llançar uns petits papers on
es demanava la dimissió de

lez al piano. Les gairebé mil

P aleshores alcalde Jordi Suari i

persones que hi havia aquella

es criticava el ban que prohibia

nit del dia 5 d'agost van poder

la circulació de motos durant la

gaudir de fragments de la

nit. També al concert del

Traviata, Nozze de Figaró,

Pixamandurries, el dia 5, hi van

Carmen 0 Marina. El concert
va ser un èxit tant de públic

aparèixer pancartes demanant
la dimissió de Suari. Per la seva

com de nivell artístic.

banda el cantant del grup de

També les Historias de la
puta mili, que es va repre

Una de les poques imatges que hi ha de l'equip de govern que va durar del
9 de juliol al 18 de setembre.

Banyoles va criticar l'alcalde
amb duresa i públicament. Un
dels moments de màxima tensió

sentar al pati de les escoles el
dia 4, va enregistrar un èxit de

que els molts assistents al

exigir que fos un responsable

va ser quan es va fer la bene

públic tot i que al final de la

concert de l'Orquestra

de l'Ajuntament qui donés

dicció de les aigües de la Font

representació els actors de la

Maravella poguessin veure amb

l'ordre de començar. Després

de Sant Domènec a les 11 del

companyia Catalana de Gags

tota claredat els músics de

d'una bona escridassada de tot

van demanar disculpes als

Caldes de Malavella des de

el públic assistent, es posà el

matí del dia 4 d'agost. Alguns
grups polítics opositors a Suari

assistents per les condicions

qualsevol punt d'aquest espai

coneixement dels fets a la

havienfet córrer els rumors que

en què havien actuat. En

policia local d'Argentona i tot

aprofitarien aquest acte per

concret la companyia es va

públic.
També la participació va ser

va quedar resolt. El regidor de

esbroncar públicament l'equip

queixar que no s'hagués tancat

molt important a la trobada de

Cultura, Mitjans de Comuni

que aleshores governava el

el trànsit dels carrers de la

puntaires que es va fer a la Plaça

cació i Esports, Raimon Català,

municipi, format per AA i CiU.

rodalia de l'escola i el soroll

de Vendre. L'edició d'enguany

va assegurar que mai 1' empresa

Finalment Pacte es va fer amb

dels cotxes que hi passaven

va comptar amb la presència

que havia vingut a fer el castell

tota normalitat sense que hi

impedien escoltar amb atenció

d'unes 200 artesanes vingudes

defocs haviaexigitl'ordred'un

hagués cap incident.

l'obra.

d'arreu del Principat.

responsable de l'Ajuntament

Catalana de Gags també es
va queixar del volum de so del

per començar Pacte.

Llibres i Quadres

Festa i Política

La nit dels Focs

hora a la Plaça Nova.
Precisament la remode-

Tot i que estava programat
que el castell de focs comencés

Pocs dies abans de l'inici

laFesta Major d'aquest any
també va ser marc de la
presentació del llibre "Festes i

lació de la Plaça Nova va per
metre la recuperació d'aquest

a un quart de 12 de la nit, el fet

de la Festa Major, el regidor de

Festetes d'Argentona" de Josep

és que Pacte va començar amb

l'àrea, que aleshores era

Lladó i Pascual. El llibre fa un

espai per fer-hi diferents

mitja hora de retard. Segons

Joaquim Casabella, va fer una

repàs del que han sigut les festes

espectacles. El fet que s'hagin

fonts municipals, el retard es va

d'Argentona i dóna pinzellades

tret els arbres del centre de la

produir perquè els treballadors

crida per Ràdio Argentona
perquè durant uns dies s'oblidés

Plaça va garantir, per exemple,

de l'empresa pirotècnica van

la difícil situació política que

local. El llibre el va presentar

ball que es feia a la mateixa

d'alguns episodis de la història
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com a teló de fons
mossèn Santiago Casanova i
Giner en un acte que es va fer el
dia 6 d'agost a la Sala d'Actes
de l'Ajuntament. Aquesta pre
sentació va tenir una important
participació de públic entre els
que hi destacaven d'altres
escriptors locals com ara Emili
Amargant o Joaquim Ripoll.
Com ja és habitual, aquesta
Festa Major també ha comptat
amb el concurs de pintura
ràpida, que aquest any ha arribat
a la dotzena edició. El
guanyador va ser Julio García
que va obtenir un premi de
60.000 pessetes cedit per
l'Ajuntament.

La consolidació de la Fira
L'edició de la segona Fira
de Terrissa va comptar aquest

any amb la participació de 46
expositors. Entre els parti-

Raimon Català, Maria Lluïsa i Jordi Suari a l'acte de cessió del càntir de Picasso al Museu.

Josep

Líadó
Pascual

cipants hi havia terrissaires
d'arreu de Catalunya i també

fonts creuen que la coincidència

de llocs tan llunyans de l'Estat

va restar visitants a la fira i, en

espanyol com ara Cespedosa
de Tormes (Salamanca), Úbeda

Major si es compara amb

amb els Jocs Olímpics també
general, als actes de la Festa

(Jaén), 0 Salvadora de Barros

l'assistència de públic de l'any

(Badajoz). Tot i que es va

91.

enregistrar un important volum
de vendes, alguns expositors

Festes i fesíetes
d'Argentona

Els esports

van expressar el seu desig que
la fira es realitzés en cap de

Dos actes van destacar a la

setmana per tal de facilitar

Festa Major, d'una banda la ja

l'assistència de públic. Altres

tradicional cursa popular, que

CRIANÇA,
MATANÇA
I ELABORACIÓ
PRÒPIA

Ramaderia Argentona, S. A.
Plaça de Vendre n. 5 Tel. 797 02 59
ARGENTONA
Carrer Roser n. 16 Tel. 797 02 57
Mercat de Cerdanyola Tel. 799 64 55 MATARÓ
Portada del llibre de Josep Lladó
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Ajuntament
d'Argentona
Regidoria de Serveis

La recollida de brossa
Degut a les reiterades queixes envers el mal ús
que es fa dels contenidors de recollida de la
brossa, donat que alguns convilatans aboquen la
brossa directament en el seu interior, amb les
La remodelació de la Plaça Nova va permetre que el concert es veiés des
de qualsevol punt.
van guanyar Francesc Ortega i

trar en tres o quatre dies tots els

Xavier Pujolà, i de l'altre el

actes de la Festa Major perquè

partit de futbol en categoria de

la festa tingués més continuïtat

veterans entre el F.C. Barcelo

i també per fer menys actes,

na i el F.C. Argentona.

però de més qualitat.
El portaveu del PSC, Josep

Les Valoracions

Clofent, va qualificar de des

Tot just acabada la Festa
Major va ser l'hora que els res
ponsables municipals en fessin
el seu balanç.
En declaracions a Ràdio

organitzada la Festa Major. Per
la seva banda la portaveu d'IC,

l'activitat que desenvolupen, generen una gran
quantitat de deixalles, per recordar-los les normes
pera un bon ús dels contenidors que, a continuació
es consignen:

1.Cal posar la brossa al contenidor a partir de
migdia i abans de la recollida.
2.La brossa ha d'anar, obligatòriament, en

Concepció Sala va criticar la

bosses tancades.

mancança d'una persona res
ponsable de la coordinació de

3.Prohibit dipositar en els contenidors restes
d'activitats industrials o de neteges de jardins,

la festa i va dir que era imper

Argentona, l'aleshores alcalde

donable que el mateix regidor

Jordi Suari va dir que la festa es

de festes, Joaquim Casabella,

podria qualificar d'èxit de
participació i també va voler

hagués marxat de la Vila en
plena Festa Major.

posar èmfasi en què la festa va

En aquestes dues últimes

començar i acabar amb actes

crítiques hi va coincidir el

culturals.
Per la seva banda el

president d'ERC, Vicenç

portaveu de CiU, Esteve Català,

ponaveu del seu grup en
substitució de l'antic regidor

va valorar molt positivament la

consegüents molèsties i perills que des del punt de
vista sanitari aquest fet suposa, aquesta regidoria
s'adreça a la població en general i especialment
als propietaris d'establiments que, en funció de

Català, que va actuar de

festa, però va afegir que set

de festes Jordi Pinart. Pinart

dies era massa temps per fer

també era fora de la Vila quan

aquesta celebració. Català va

es va celebrar la Festa Major.

runes d'obres, etc...
4.Els bars, restaurants, comerços i d'altres

activitats de gran quantitat de deixalles, treuran
la brossa a l'hora de la recollida en els seus
propis gobelets.
Aprofitant l'avinentesa agraïm a la major part de
la població la correcta utilització del Servei de
Recollida de la Brossa, contribuint positivament
en la tasca de fer una Argentona més neta.

Argentona, octubre del 1992

anunciar que caldria concen

FINQUES
CABRESPINA

COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TÜT TIPUS
D'IMMOBLES
ASSEGURANCES EN GENERAL

ENRIC IGLESIAS POCURULL
ASSESSORIA

Avgda. Puig i Cadafalch, 26

Tel. 756 03 06

08310 ARGENTONA

ENRIQUE GRANADOS, 9

TEL 756 04 51

ARGENTONA

Cap de Creus - octubre 1992 19
.RUP8 MUNICIPAL

CONVERGÈNCIA

I UNIÓ

Els motius del nostre vot
Aprofitant aquesta finestra
oberta cap a la gent d'Argentona
que és aquesta revista municipal
Cap de Creus, volem els com
ponents del Grup Municipal de
Convergència i Unió donar un xic
més d'aclariment a la recent crisi
haguda en el nostre Ajuntament
Polemitzar sobre les raons i
motius que varen portar a la
situació actual, en la que el Grup
de CiU està governant en solitari,
seria perdre el temps, els fets són
així, i en l'únic que incidirem és
que vàrem treballar de valent,
posant els interessos d'Argentona
per damunt dels personals i
polítics, per conservar un govern
al que havíem estat convidats a
formar part i al que nosaltres no
vàrem trair.
Per aquest motiu ens
limitarem a transcriure l'ex
plicació que vàrem donar al Ple
Extraordinari del dia 18 de se
tembre amb els motius pels quals
ens vàrem abstenir i no vàrem
votar a favor de la moció de
confiança presentada pel senyor
Suari.
El Grup Municipal de CiU
tenim l'obligació de donar una
explicació del nostre vot a la moció
de confiança que es presenta en
aquest Ple Extraordinari. Tenim
aquesta obügació com a Grup
constituït a la Corporació Muni
cipal i com a integrants fins el dia
d'avui de l'Equip de Govern, que
hem compartit en un breu període
de temps amb vostè.
A l'escrit que a vostè hem
dirigit, i que li dèiem que tots els
regidors de CiU posàvem els
càrrecs i delegacions a la seva
disposició, li parlàvem de què
malgrat la nostra voluntat perso
nal, però no política, havíem
decidit NO donar-li suport a la
seva moció. I podia llegir molt
clarament que la voluntat perso
nal existia, i existia aquesta
voluntat de treballar i tirar
enclavant junts uns projectes que
nosaltres ja des del primer moment
havíem vist interessants i positius
per la Vila d'Argentona, fins i tot
els havíem recolzat i votat
favorablement el nostre Grup
Municipal quan estàvem a
l'oposició.

Vàrem votar aquests projectes
pensant en el bé de la Vila,
intentant fer una oposició cons
tructiva, una oposició que veia la
realitat de la Vila, i no podíem
votar el no pel no, havíem de ser
coherents amb els nostres ideals
de construir i tirar endavant
Argentona, si bé en aquest cas en
la humilitat d'estar a l'oposició.
Quan ens va proposar de for
mar part d'un Equip de Govern
d'àmplia majoria amb l'assignació
de tres carteres, vàrem acceptarho de bon grat i sense condicio
naments.
L'acceptar aquestes delega
cions va portar el trencament de
pacte que tenia Agrupació
Argentona amb ERC, PSC i IC i
comportà que aquestes tres
carteres es convertissin en deu, i
ademés amb l'acceptació de les
tres tinences d'alcaldia que
deixaven els anteriors components
de l'Equip de Govern.
Vàrem acceptar aquests
càrrecs i delegacions, sense condi
cionaments extraordinaris, amb
moltes ganes de tirar endavant.
Vostès no volien que es parlés de
les carteres que tenien assignades,
-eren innegociables-. Nosaltres
en cap moment ho vàrem condi
cionar.
Vàrem començar a treballar
junts a mig juliol, encara no
havíem compartit cap Ple de la
Corporació, ben poc havíem tingut
oportunitat de relacionar-nos. I el
31 de juliol, l'últim dia hàbil abans
de les vacances, sense comentarnos res, presenta al Registre de
l'Ajuntament una moció de
confiança pel proper Ple a cele
brar el 4 de setembre. Lògicament
ens va sorprendre molt aquesta
actitud, que representava que el
Grup Municipal de CiU l'havíem
de fer alcalde.
El període de vacances va fer
que molts estiguessin fora
d'Argentona, amb viatges ja
programats d'antuvi. A la tornada
de les vacances vàrem parlar del
tema i analitzar les possibilitats
d'aquest document. Vàrem
demanar-li que el retirés i no ho
va voler fer, a tres dies del Ple, va
accedir el seu ajornament per
quinze dies a instàncies nostres.

La història continua
Quan els resultats
electorals condemnen una
població a un previsible
desgovern durant tota una
legislatura és lògic que els
regidors elegits intentin
arranjar la situació en la
mesura que els és possible i,
ja que el resultat electoral es
inamobible, optin per crear
una majoria mitjançant una
entesa entre grups mino
ritaris.
A Argentona els resultats
ens abocaven a tenir un
govern minoritari, que, si
havíem de tenir en compte
l'experiència d'altres legis
latures, res ens podia fer
creure que no resultés també
inoperant. Com a moltes
altres poblacions que es
trobaren en la mateixa
situació, es va optar per la
solució del pacte.
El pacte a quatre bandes
que es va fer a Argentona no
era tan sols un intent d'evitar
el desgovem sinó també la
voluntat de posar en pràctica
un projecte engrescador. Fou
un pacte que ja es preveia
difícil des del seu comen
çament, però s'ha de dir que
el principal inconvenient no
ha estat, com creia tothom,
el de les diferències ideo
lògiques, sinó el d'un alcal
de que no ha sabut estar a
l'alçada de les circums
tàncies. Ell i els seus
companys de candidatura
han desfet l'intent de
governabilitat per Argen

Vàrem comentar amb vostè
la possibilitat de retirar la moció
de confiança i li vàrem manifestar
reiteradament que nosaltres no
podíem votar-la tal i com la
demanava. Li vàrem presentar
diferents alternatives fins a l'últim
moment, no podent arribar a cap
acord per votar-les en el Ple junt

tona que tant va costar
d'aconseguir.
Ara tornem a estar en la
situació en què ens hauríem
trobat si el pacte no s'hagués
realitzat: governa CiU, que
és la candidatura més vota
da, però governa en minoria.
L'elecció del nou alcalde
ha resolt momentàniament
la paralització municipal que
s'havia produït a comen
çaments d'estiu, encara que
ningú pot assegurar si el nou
equip de govern exercirà
com a tal o es limitarà a
deixar-se portar per les
circumstàncies. Del que
podem estar segurs és que
les intrigues no s'han acabat:
a Unió i Convergència els
manca un regidor per con
vertir-se en majoria absolu
ta i és possible que facin
gala de les seves peculiars
arts de seducció per captar
aquest regidor obscur i sense
escrúpols que hi ha a tots els
ajuntaments; el d'Argentona
no és pas l'excepció.
Podem estar segurs que
les energies del nou equip
de govern es consumiran en
lograr aquest objectiu, no
siguéssiu pas tan il·lusos de
creure que ells ocupen els
seus llocs per resoldre els
problemes de la col·lec
tivitat.
Iniciativa per Catalunya

(IC)

amb la ratificació del seu càrrec;
vostè sols volia la Moció de
Confiança. Per aquestes raons el
nostre Grup Municipal no li votarà
la Moció de Confiança.
Grup Municipal de
Convergència i Unió

(CiU)
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La solució?

psc-psoe

(o alerta, que torna CiU)

El maig de 1995
Fa pocs dies que s'acomplien
els 13 anys d'Ajuntaments
democràtics i a Argentona ho
celebràvem amb l'elecció del
cinquè alcalde que hem tingut
durant el període democràtic.
No estem segurs de si aquest
cinquè alcalde ens dóna el
rècord de Catalunya en nombre
d'alcaldes, però sí el del
Maresme.
Pobles com Cabrils, Premià
de Dalt, El Masnou o Santa
Susanna encara tenen el mateix,
0com a Mataró, Caldes d'Es
trac, Pineda o Calella només
han canviat una vegada.
Sembla, si mirem la resta de
pobles de Catalunya, que la
normalitat és la continuïtat, a
no ser que es perdin les
eleccions 0 bé que altres obli
gacions, o que el normal can
sament al cap de dues 0 tres
legislatures produeixin el canvi
d'alcalde.
La continuïtat en les alcaldies
no respon a capricis o atzars,
sinó a què els projectes que
s'han de desenvolupar als
diferents pobles reclamen una
prudent continuïtat. Sovint en
tre que s'arriba a definir un
projecte, que es redacta, que es
busquen les vies de finançament
1les subvencions i ajuts, que
s'adjudiquen les obres i es
realitzen, se supera de llarg el
temps que dura un mandat, és a
dir, quatre anys.
No hi ha cap escola al país, ni
que coneguem, fora del nostre,
que ensenyi a fer d'alcalde, que
ensenyi a encapçalar un govern
municipal, que ensenyi a
conèixer la xarxa d'adminis
tracions existents a Catalunya i
la manera de cercar-hi
col·laboració. A prendre a ad
ministrar de forma justa i eficaç
els recursos col·lectius d'una
comunitat, a dissenyar projecte

ERC

Estar a l'aguait

de futur justos i pròspers per a
tots els ciutadans d'un poble i a
prendre decisions que afecten
directament els veïns, a vegades
positivament per a uns i
negativament per a altres.
Podríem resumir dient que de
governar se n'aprèn governant.
Per què tants canvis a
l'Ajuntament d'Argentona si
teòricament sempre han manat
els mateixos?
Nosaltres avui no res
pondrem aquesta pregunta, la
deixem formulada i que tothom
que vulgui busqui la resposta o
les respostes. Temps hi haurà

ERC des que va ser ex
pulsada del govern munici
pal per AA va definir la seva
estratègia a seguir en
l'oposició. Un lloc que és
nou per ERC, però al que
molts dels nostres integrants
estan acostumats, perquè
durant anys han treballat, i
patit, en front de mandats en
els quals CiU utilitzava
l'apisonadora en la política

per parlar-ne.
De moment només volem
recordar que el partit i la gent
d'aquest partit que han provocat
tots els enrenous i canvis
sempre han estat el mateixos,
malgrat que alguna vegada han

local.
Un primer objectiu va ser
aconseguir la dimissió del
Sr. Suari i els seus dos
deixebles. ERC considerava
una manca d'ètica política
que aquest individu con
tinués a l'alcaldia amb vots
que no el recolzaven de cap
manera. Finalment, la lògica
es va imposar i va dimitir en
no tenir una majoria que li

provat de disfressar-ho.
Per tant, veïns d'Argentona,
si voleu demanar respon
sabilitats del desgovern del
nostre poble, al retard que
portem respecte de tots els
pobles del nostre entorn, al que
moltes coses que ens calen en
cara no s'hagin fet i que d'altres

donés confiança.
En aquest procés s'han
observat els grans problemes
(o remordiments) que CiU
va tenir per prendre una
decisió. CiU, quan nosaltres
governàvem, ens acusava de
fer l'intermitent, però ells,
en el "cas Suari", han fet el

que calen i que menys en
tinguem més d'una, al que
sovint les dicisions s'hagin pres
a partir del grau d'odis, enveges
i rancúnies que es tenen uns
quants,... i perquè no dir-ho,
alguna vegada per interessos
que no s'han aclarit, teniu unes
sigles i uns noms a qui adreçar

semàfor (ara el volem

les vostres queixes, ...encara
que nosaltres humilment us
recomanaríem de no perdre el
temps i en properes eleccions
municipals ens ajudessin a su
perar el malefici de ser un poble

d'Esports, Consell de
Festes...) tingui una
continuïtat. El nou govern

diferent.
Tots els governs que hem
tingut tenen el seu origen en les

ens heu donat als uns i als altres.
I és amb les urnes, i només amb
les urnes (encara que després
es puguin intentar pactes), que

urnes, en el nombre de vots que

d'alcalde, ara no, ara lameitat
si i la meitat no). Esperem
que no sigui una premonició
del que pot passar.
Un altre objectiu bàsic és
intentar que tot el que ERC
va endegar (Consell de
Joves, Assemblea de Clubs

ha manifestat el seu desig de
fer-ho, però ens temem el
pitjor quant al grau de decisió
amb les regidories corres
ponents. Nosaltres, seguint
el nostre programa, creàrem
aquests òrgans per donar al
poble la possibilitat real de
ser ell qui decidís la política
a seguir i, per això, eren
consells vinculants.
ERC quanfapoc més d'un
any va signar el pacte de
govern que AA va trencar,
va recalcar una sèrie de te
mes per la seva importància.
Font Picant, Sant Jaume de
Traià, la Sala, les noves vies
decomunicació... Qüestions
sobre les que ERC té una
opinió definida i clara.
Farem el possible per in
tentar ajudar a solucionarlos beneficiant Argentona i
no deixant lloc a espe
culacions de cap mena.
Esperarem a analitzar les
primeres actuacions del nou
govern (quan estaven a
l'oposició no demostraven
gaire entusiasme a l'hora de
treballar, potser per la manca
de pràctica) que creiem que
ens ajudarà a saber si CiU ha
après a evitar allò de què els
humans som els únics que
topem dos cops amb la
mateixa pedra, font, urba
nització, regidor d'urba
nisme...
Esquerra Republicana
de Catalunya

(ERC)

resoldrem el futur que necessita
Argentona.
Partit dels Socialestes

de Catalunya (PSC)
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Un argentoní a l'Himàlaia

100 persones

Sebastià Massagué i Mir,
de 27 anys, junt amb els
alpinistes JaumeQuerol, de
Vilassar, i Francisco Aranda,
de Barcelona, van marxar
l'últim cap de setmana de

d'octubre. L'expedicióté un

Es previst que l'expedició
arribi a Barcelona, el 31

la nostra Vila, es va celebrar

cuiners han estat en Vicenç

l'arrossada per segon any.

Ballbona, en Lluís Massó,
en Paco Cerezo, en Marc

nistes i familiars.
Val a dir que el primer any
es va celebrar perquè
el senyor Vicenç

Segons el programa
l'arribada al cim està calcu
lada al voltant del 18

pessetes, 75.000 de les
quals provenen d'un ajut de
l'Ajuntament d'Argentona.

s'ha fet l'arrossada els

nes, de les quals la major
part eren avis, àvies, pensio

Satopanth.de 7.075 metres.

d'octubre ol'1 de novembre.

Sebastià Massagué és
soci del Grup de Muntanya
d'Argentona i treballa de
bomber a l'Ajuntament de
Barcelona.

Les dues vegades que

El mes de juny, al casal
dels avis de l'Ajuntament de

Hi van assistir 100 perso

setembre cap a l'Himàlaia
per coronar el cim del

pressupost de 1.645.000

L'arrossada dels avis va reunir

Cerezo i la Dolors, i Peixos
Ballbona. Hem de dir que
tant l'any passat com aquest
han estat un èxit total.

Ballbona es retirava, i
volia celebrar-ho i va
convidar desinteres

sadament tots els del
casal d'avis i àvies
d'Argentona, aquest

cop hi van assistir 172
persones.

Informe sobre
la Font de Sant Domingo

Segons la Diputació el Museu
és un exemple a seguir

Per a la tranquil·litat dels convilatans, he de dir
que les aigües de la nostra font de "Sant Domingo"
ja són aptes pel consum des del dia 21 de juliol.
Prèvia anàlisi que donava un contingut de
nitrats superior al normal, el que es va fer va ser dur
a terme el que havien dit en el seu dia els tècnics,
ço és, barrejar aigües de la xarxa muncipal amb les

El coordinador dels serveis tècnics de museus de la
Diputació de Barcelona, Roger Marcet, va fer unes
declaracions al Periódico de Catalunya on assegurava
que el Museu del Càntir és un model que han de seguir tots

de la font.
Tenint en compte el valuós que és un element
com l'aigua, s'ha buscat la manera que n'hi hagi
prou amb la mínima quantitat d'aigua de la xarxa.
De totes maneres des d'aquesta regidoria s'hi

seus inicis. El responsable de l'àrea de museus de la

van buscant solucions.

entre tots els museus locals de Catalunya.

els museus locals de Catalunya. Marcet deia que aquests

tipus de Museus estan condemnats al fracàs si no
s'especialitzen, cosa que ha fet el Museu del Càntir des dels
Diputació creia molt interessant el fet que el Museu
d'Argentona sigui conegut molt més enllà del seu terme,
principalment per la celebració de la Festa del Càntir. Pertot
plegat, deia Marcet, el Museu del Càntir és una excepció

Antoni Julià
Regidor de Sanitat, Medi Ambient i
Benestar Social

Anna Cabot va morir poc
després d'haver complert

100 anys

GIL CABRESPINA TUBAU
Ag^nt de la Propietat Immobiliària

anys.

Aquest era el segon cas
que es tenia constància so
bre l'existència d'una àvia
centenària a la Vila. L'an
terior va ser Teresa Pinart i

Amb motiu del centenari,
el Departament de Benestar
Social de la Generalitat va
atorgar a Anna Cabot una

Famadas que malaurada
ment també va morir pocs
dies després d'haver cele
brat el centenari del seu

medalla d'homenatge.

naixement.

El 9 de setembre va morir

Administrador da Finques

la veïna d'Argentona, Anna

Cabot i Cabot que el dia 21
de juny havia complert 100

Telèfon 797 04 11
Avda. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA
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Han mort Concepció Morè i
Salvador Amatller
Dues persones relacio
nades en diferents activitats
culturals i especialment amb
el teatre d'aficionats dins

Malauradament un altre
dels participants del "Somni

d'Argentona, Concepció

va morir dies després degut

Morè i Salvador Amatller van
morir el mes de setembre

a una afecció coronària. El

passat.Concretament, Con

d'haver actuat en l'home

cepció Morè va morir el dia
2 de setembre després

natge a la vellesa, Salvador
Amatller es va sentir indis
posat i poca estona després

d'una llarga malaltia. Els
funerals es van fer l'endemà

a l'església de Sant Julià,
que era plena de gom a
gom. Concepció Morè i
Famadas havia destacat per
una intensa activitat en
diferents entitats culturals
del poble. Podríem desta
car des del "Somni d'Es

trelles" passant per la cançó
d'un grup d'havaneres i les

classes per a infants del
teatre fins l'organització de
la trobada de puntaires que
aquest any ha tingut uns
200 participants.

d'Estrelles", en Salvador
Amatller i Ginesta, en Notxa,

dia 20 de setembre i després

moria a causa d'un infart. En
Notxa acabava d'interpretar

una paròdia de la cançó que
va popularitzar Josep Guar
diola i la seva filla, "Di papà".
Salvador Amatller va morir a
l'edat de 61 anys.

A continuació oferim els
textos dedicats a Salvador
Amatller i aConcepció Morè.
Aquest darrer el va llegir el
també col·laborador del
"Somni d'Estrelles" i jutge de
pau, Jaume Arenas, en el

funeral deConcepció Morè.

Gràcies Salvador.
Ni vam tenir temps d'acomiadar-nos. Havies acabat de fer el
número de Di papà amb la M* Teresa Valls ala Festa de la Vellesa.
Et vaig agafar les mans atuia ella per fer-vos sortir a saludar.
Tu amb el cap anaves dient que no, i vaig deixar-te.
Vàrem representar l'altre número i per darrera l'escenari em
digueres "mira, ja m'he tret el bigoti" i vas desaparèixer.
Jo vaig pensar que eres abaixa la Sala contemplant l'espectacle
i tu te'n vas anar a casa teva perquè ja no et devies trobar bé.
Ningú va enterar-se h. No vaig poder donar-te les gràcies ni dirte: adéu II
A les vuit del vespre pregava per tu a la Santa Missa.
Avui des d'aqui, vull tenir un record i un agraïment per la teva
actuació. GRÀCIES SALVADOR, et recordaré sempre!!

RELLOTGERIA - JOIERIA

Ens ha deixat una amiga. Se n'ha anat per sempre una dona
excepcional. Ha mort una bona persona d'aquelles que n'hi ha
tan poques.
La teva desaparició Concepció era la "Crònica d'una mort
anunciada", però ha significat un cop de maça pels qui et volíem,
t'apreciàvem i t'estimàvem i a més t'admiràvem, que érem tots els
qui et coneixíem.
La mort sempre és cruel, injusta, dolorosa. Però quan ens toca
de prop, quan et roba un ésser volgut es converteix en un pes
difícil d'oblidar.
Concepció, som els del Somni, els del Somni d'Estrelles que tu
en un moment tant important de la teva vida vas crear i vas ser
capaç de moure unes persones i un poble que va provocar un fet
com mai havia existit a la nostra vila.
Més de cent persones, des dels infants, els joves i els qui
passàvem dels seixanta, vas saber portar-nos l'alegria de viure i
conviure en grup amb una il·lusió inusitada de fer una cosa tan
gran per les persones i pel poble que omplia el nostre esperit i era
l'admiració de tots els escenaris que trepitjàvem.
S'integraven les famílies amb el seu treball incansable i un
neguit positiu perquè l'organització del vestuari fos la fascinació
de tothom que ens contemplava.
Però com tot en la vida té una fi, l'espectacle va anaresmorteintse poc a poc, però en vas deixar un record inoblidable, difícil
d'omplenar.
Ens has deixat, Concepció. Més ben dit, ens has passat al
davant, perquè nosaltres un altre dia farem el mateix camí.
Tu sí que vas saber comprendre mott bé aquelles tres pregun
tes que ens fem tots els mortals en un moment donat de la nostra
vida, quan pensem en el més enllà.
Per què hem vingut? Què hi fem aquí? A on anem?
Són preguntes eternes, incontestables pels qui no tenen fe 0 els
que a vegades la tenim esmorteïda.
Tu sí que tenies molt clar el per què havíem vingut i de seguida
la teva vida va ser fecunda pels altres i et vas posar a treballar per
tothom. Fins els últims dies de la teva vida has treballat pels
demés i en els últims moments encara demanaves perdó a tots
els que t'envoltaven, per si havies ofès algú.
Catecisme, pastorets, balls típics, orgue a l'església, Patronat
de la Vellesa, festivals, puntes de coixí i tantes coses com em dec
deixar.
Fundadora d'aquest grup que anomenàvem abans d'aquell
Somni que tu vas saber engrescar a la gent que en veure'l tan
nombrós et preguntaves: quin nom li posarem?
"Ja ho tinc —vas dir-me— li posarem 'Somni d'Estrelles',
perquè la vida corre tan de pressa que és com un somni"
I en aquell grup hi va quedar gravat el teu caràcter, la teva
bondat, la teva cordialitat i el teu fer.

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
Poiem piles al moment

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

RAMON REIXACH I MONER
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/ així vam passar uns quants anys de la nostra vida gaudint de
la teva direcció.
QUÈ HI FEM AQUÍ era la segona pregunta que ens fèiem. Pel
qui té l'ideal criatià com tu no es pot passar sense fer res, i a fe de
Déu que t'has passat la vida treballant per a tots i per tothom.
A ON ANEM ho tenies molt clar. Venim de Déu i tornem a Ell. La
teva vida ha deixat rastre entre nosaltres. El teu dolor ens ha
enriquit a tots perquè tu solament vivies per sostenir la vida dels
altres que t'envoltàvem.
Adéu CONCEPCIÓ. Els del Somni t'hem volgut agrair en l'últim
moment que estàs entre nosaltres, tot el que tu havies fet,
proclamant-ho públicament, i encara ens quedem curts.
I ara estem segurs que des d'aquí dalt, ens dirigiràs, com ho
feies a la Sala Argentona i els qui quedem en aquest món, quan
a la nit pensarem en tu mirarem les estrelles de fit a fit, en veurem
una que brilla més fort que les altres, és, serà l'estrella Polar del
Grup Somni d'Estrelles, la nostra, l'estrella guia dels qui ens hem
quedat aquí, serà l'estrella més resplendent, la més fulgurant, la
més lluminosa, la més brillant, que tindrà per nom CONCEPCIÓ
MORÈ.
I nosaltres en record de tu acotarem el cap i amb veneració,
amb sentiment i amb el singlot dins la gola, però amb alegria, com
tu volies, resarem el que tantes vegades havíem fet abans de
començar un espectacle que serà el Pare Nostre per l'etern
descans de la teva ànima.
Que al cel ens puguem veure.

El pintor mataroní Albert Alís,
guanyador del premi de
pintura Vila d'Argentona
L'obra guanyadora d'aquest premi, memorial Joan Grau,

és un oli de 81 per 116 cms i que porta per nom Llotja.
Albert Aiís va rebre 175.000 pessetes per haver guanyat el
concurs en el que hi van participar 40 obres de diferents
autors d'arreu de Catalunya, dos de l'Estat espanyol i un
d'Oswalotwistle, al Regne Unit.

A banda del guanyador es van fer quatre mencions
honorífiques que van recaure en Josep Suari i Casabella,
Josefina Rico, Tomàs Safont-Tria i Jesús Iraizoz.
El jurat que va atorgar els premis estava compost pel
delegat de la Caixa Laietana, Amadeu Vila, el regidor de
cultura, Raimon Català, el pintor Jordi Arenas i els llicenciats
en Belles Arts Santi Estrany, Núria Lleonart i Jordi Puiggalí.
Els preus de les pintures que es van presentar a aquest
certamen oscil·len entre les 30.000 i les 190.000 pessetes.

La JERC ja té comitè local
Amb una vintena de mi
litants, el diumenge dia 6 de
setembre es va presentar a
l'Aixernador el comitè local
de la Joventut d'Esquerra
Republicana de Catalunya.
A l'acte hi van assistir unes
60 persones. La presentació

la va presidir el diputat
d'ERC al Parlament de
Catalunya, Joan Puigcercós
que en el seu discurs va

Una de les actuacions del Somni d'Estrelles a la Sala.

remarcar el paper d'avant

guarda ideològica i de
mobilització que té la JERC.
Puigcercós va ser molt
contundent quan va criticar
els que posen a un mateix

nivell el nacionalisme i el
racisme.

El comitè local de la JERC
està presidit per Xavier Geis
i el seu secretari és David
Solsona.

jjffi Ajuntament
^$p d'Argentona

Per la seva banda el ca

sal del avis de l'Ajuntament
també ha fet arribar a Cap de

Creus un recordatori de
Concepció Morè.

Els serveis socials
Els serveis socials estan oberts a tota la població

El casal d'avis d'Argentona vol retre un homenatge a Concepció
Morè i Famadas de Ballbona, ja que va ser una lluitadora en portar
moltes coses pel poble; també va fer-ho pel casal dels avis de
l'Ajuntament de la nostra Vila. Ella va posar tot el seu esforç per
tal que es portessin a terme les puntes de coixí al casal. L'any
passat es va fer la primera trobada de puntaires a Argentona, va
ser un èxit. Enguany es va tornarà fer, aquest cop hi van participar
190 puntaires d'arreu de Catalunya, ella, la senyora Concepció
Morè, no va poder assistir-hi a causa de la malaltia. Hem de dir
que fins els darrers dies anava a fer puntes; l'últim dia que en va
fer va ser el dijous dia 27 d'agost. Concepció, si ens estàs veient,
allò que sempre deies: "passi el que passi les puntes de coixí
s'han de tirar endavant". Deus saber que s'estan tirant endavant,
no tan sols al casal sinó també a l'escola Francesc Burniol.
Gràcies, Concepció, pel coratge que sempre ens vas donar per
tirar-ho endavant, descansa en pau.

d'Argentona i poden atendre, assessorar i infor
mar a tots els convilatans, ja que és un servei que
ofereix l'Ajuntament.

L'equip de serveis socials està format per dues
psicòlogues, un assistent social i una treballadora
familiar, i es poden trobar al carrer Dr. Samsó, 48,

al costat del dispensari mèdic municipal. El telèfon
és el 797 04 86.
L'horari d'atenció al públic de l'assistent social
és dilluns i dimecres de 9 a 2 del matí i en el veïnat
del Cros els dimarts al matí de 10 a 13 hores. Per
entrevistes amb les psicòlogues és convenient
concertar la visita per telèfon: 797 04 86.
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Coses de la Vila

Un 11 de setembre amb
tota normalitat

Detinguts dos veïns de
Can Cabot suposadament
relacionats amb el tràfic de
drogues
El dilluns dia 7 de setembre la policia estatal va detenir els
veïns de Can Cabot Juan Manuel M.G. de 32 anys i la seva
esposa Maria del Mar G.B. de 29, per la seva suposada
relació amb una xarxa de distribució de cocaïna. Dins el
vehicle dels dos veïns d'aquesta urbanització la policia hi va
trobar 10,7 quilos de cocaïna. Segons va informar la policia

estatal després de la detenció dins la casa de Can Cabot on
hi vivien els detinguts hi van trobar diferent material per
traficar amb drogues i armes. Entre les armes hi havia una
pistola Smith Weson de 9 milímetres amb munició, una altra
pistola Rhones i una arma d'aire comprimit
Segons la mateixa font, aquestes dues detencions van
permetre que la policia capturés un suposat tercer integrant
de la xarxa a Benidorm, al País Valencià. Aquest detingut és
La col·locació d'una ban
dera espanyola a l'església
durant la matinada de l'11
de setembre va ser l'única
notadiscordantd'una Diada
que a Argentona es va viure
sense incidents.
L'acte institucional fet per
l'Ajuntament va consistir en
la col·locació d'un ram de
flors a la placa del carrer

Rafael Casanova just a la
cantonada amb el carrer de
Narcís Monturiol.

Va presidir aquest acte
l'aleshores alcalde Jordi

Suari i hi van assistir els sis
regidors de CiU,Joaquim
Casabella, Antoni Julià,
Raimon Català, Santi Mora,

Marcel Lladó i Esteve
Català, i la regidora del PSC,
Montse Brugal.
Per la seva banda la
secció local d'ERC ano

menada Josep Calvet i

José Vicente Orozco que ja tenia un llarg historial judicial.
Finalment la policia també va detenir dos veïns de Calella
suposadament relacionats amb la xarxa de distribució de
drogues.

La policia creu que des de la vivenda de Can Cabot es
distribuïa cocaïna per la comarca del Maresme.

Mora, també va fer l'ofrena
floral a la placa d'aquest
carrer. L'acte va consistir
en dos breus parlaments del
president d'aquest partit a
Argentona, Vicenç Català, i
del regidor Jordi Pinart. Tots
dos van posar èmfasi en la
necessitat d'anar cap a la

Manuel Valls confirma el seu

nivell amb dos títols de
campió d'Espanya
El ciclista argentoní Ma

independència.
Tots dos actes celebrats
durantelmigdiavan acabar

nuel Valls va guanyar el
campionat d'Espanya de

amb la cantada dels Se

campionat d'aquesta espe
cialitat que es va fer a

gadors.

persecució individual en el

clista argentoní ha guanyat
darrerament la Copa Cata
lana de Ciclisme, que es va
celebrar a Manresa, i el XIII

Criterium de la Volta al
Vallès.

València a mitjans del

La primera Fira del Caçador,
un èxit rotund

mes d'agost. Valls, que
té 16 anys i correspon
a la categoria de
cadets, pertany al

Centre de Tecnificació
Entre 7.000 i 10.000 per
sones van assistir a la pri

ferents comerciants de bes
tiar i d'armament i equi

mera Fira del Caçador que

pament per la caça.

del Maresme.
D'altra banda Manuel
Valls va ser també un

es va fera Can Comalada,

En declaracions a Ràdio

el diumenge 13 de setembre.
La Fira va ser organitzada

Argentona, el president de la

dels integrants de
l'equip de la Selecció

Societat de Caçadors, Do

Catalana que va assolir

per la Societat de Caçadors

mingo Noè, es va mostrar

el títol de campió d'Es

d'Argentona. Durant aquest
certamen es van fer diferents

sorprès pel gran èxit

panya a la prova de

d'aquesta primera fira i va
assegurar que ja s'ha
començat a treballar per fer

persecució olímpica
que també es va dis
putar ala capital valen

la segona edició l'any que

ciana.
Recordem que el ci

exhibicions de tir i també de
comportament dels gossos
en diferents especialitats. La

Fira també va aplegar di

ve.

Manuel Valls en un entrenament al velòdrom
de Mataró, amb el seu preparador.

