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SERVEIS
Guàrdia Municipal7971313
Guàrdia Civil79713 53
Bombers de Mataró796 10 80
Parròquia Sant Julià797 01 59
Taxis7991414
Ambulància Creu Roja
Mataró79814 33
(Laborables i nocturns)

Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)79716 56
Hidroelèctrica Catalunya

796 02 00
Fuerzas Eléctricas

de Catalunya796 16 45
79017 70
Catalana de Gas

Electricitat796 03 54
796 05 04
Empresa Casas S.A79811 00
Tranvias
Mataró-Argentona798 04 40

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 0711
Serveis d'Urbanisme797 02 52

Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia797 09 56
Col·legi Públic

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

RECOLLIDA
Teniu mobles? Matalassos?

Estris domèstics que
ARGENTONA
d Dr. Samsó, 48 baixos

MEDICINA GENERAL
Dr. Martí: De dilluns a divendres de 10
a 2 del matí (excepte dijous)
Dra. Homs: Dilluns, dimecres i
divendres de 9 a 10 del matí.

PEDIATRIA
Dr. Pugés:
De dilluns a dijous de 4 a 5 de la tarda.

ATS
Antonio Castillo: De dilluns a dissabte
de 3 a 4 de la tarda.

ja no us serveixen?
En resum: "trastos"?
L'Ajuntament, en un intent de
donar-vos un bon servei, us ho
soluciona, truqueu al

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

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

Diumenges de 2/4 d'H a 2/4 de 12 del
matí.
Sara Garrido: De dilluns a divendres

Ajuntament

de 8 a 9 del matí.

d'Argentona

LLEVADORA
Encarna Gascón:
Dimarts de 2/4 de 10 a 12 del matí.
Dimecres de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.

Francesc Bumiol79716 01

Emissora Municipal79715 50
756 06 24
Casa de Cultura756 05 22
Equip
Psicopedagògic797 04 86
Escorxador756 05 53
Museu del Càntir797 21 52
Jutjat municipal79717 03
Aigües d'Argentona797 06 03
Dispensari79719 01
A. Castillo López797 07 06

MOBLES VELLS

Regidoria de Serveis

CAP DE CREUS

ARGENTONA
Sant Miquel del Cros

MEDICINA GENERAL
Dra. Homs:
De dilluns a dijous de 3 a 4 de la tarda.

ATS
Sara Garrido: De dilluns a divendres
de 9 a 10 del matí.

Telèfons
79715 50-756 06 24

756 05 22
Fax 756 0612

(Practicant)

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

Despatx al públic
Dilluns - dimarts
dimecres - divendres

de 2/4 d'11a 2/4 de 2
Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge
Dilluns de 7 a 8 del vespre

Telèfon 797 17 03

Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Regidor d'Ensenyament i Serveis
Delegats d'altres Administracions Públiques
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 Amatller
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 Indúst

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

CEPTEMARTl

ArquitecteJaume SolerDimarts i dijous de 12.00 a 13.30
AparelladorVicenç CiscarDimecres i divendres d'l 1.30 a 13.30
EnginyerJosep M. Borrell
Dimarts i dissabte de 12.00 a 13.30
\?cr demanar hora per entrevistar-se amb els regidors 0 tècnics cal trucar al 797 07 11J
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Editoria**

Els divendres, mercat

CAP DE CREUS
Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona

Feia temps que no vivíem una polèmica tant

Número 6

encesa com la que hi ha hagut arran de la possible
reforma del mercat setmanal dels divendres.

Desembre 1992

Tothom, des dels responsables de l'administració,
passant pels botiguers i venedors i acabant pels
consumidors, creu que aquest mercat setmanal és,
si mes no, esmorteït; no es genera la quantitat de

negoci ni d'oferta desitjable. Un cop hi ha acord
amb el diagnòstic cal trobar un remei que
converteixi aquest mercat setmanal en un autèntic
generador d'activitat econòmica, satisfent els
interessos dels que estan a les dues bandes del
taulell: el comprador i el venedor.
Un dels problemes greus als que s'ha enfrontat
l'administració a l'hora de tractar aquesta qüestió

és quins són els interlocutors per establir un diàleg
constructiu que busqui les solucions adients.

D'una banda hi ha la Unió de Botiguers que
agrupa gairebé un 50 per cent dels comerciants
Direcció, redacció, adminis
tració, publicitat i distribució:
Plaça de l'Església, núm. 9
Argentona

locals i els venedors ambulants que venen cada
divendres al mercat. De l'altra els consumidors.
Uns consumidors que, al contrari del que passa en
d'altres poblacions, no són representats en cap

Edita:
Ajuntament d'Argentona.
Regidoria de Cultura i Mitjans
de Comunicació

organització que vetlli pels seus interessos. Un

President: Raimon Català

de parlar d'una activitat comercial. El cas és que

interessos que són tan legítims com els dels
comerciants si tenim present que els uns
necessiten els altres de manera recíproca a l'hora
l'opinió del consumidor només es pot mesurar de

Director: Rafael Bigorra

manera molt particularitzada, fent impossible la
generalització d'una opinió personal.

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

El sector del comerç a Argentona s'enfronta a uns

reptes difícils. No cal recordar la possibilitat que
Rúbriques: Mateu Pinol

una altra gran àrea comercial s'instal.li al nord de

Fotografies: Kiku Hernàndez

Mataró. En la mesura que facin confluir els
interessos de comerciants i consumidors podrem

Fotomecànica: Sorrosal, S.A.
Barcelona

trobar una sortida al comerç local i per tant de
l'ampliació del mercat setmanal. Lluny
d'economies planificades, un mercat fet només a

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

gust dels comerciants i no tenint en compte què

diuen els que compren, pot suposar la fi definitiva
de l'activitat econòmica. Hi calen solucions
urgents.

Portada: Plaça de Vendre
Foto: Pep Padrós
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Volia marxa

i ja la té!
Hem estat els darrers cursos
preocupats per la manca de
col·laboració dels pares i mares
en la dinàmica escolar que ens és
pròpia: rA.P.A.
Així ho veníem manifestant
els "quatre" voluntariosos que ens
tomàvem en les feines, diguemne de manteniment, que tra
dicionalment TAssociació tirava
endavant.però impossibilitats per
fer-ne de noves per manca de
personal i amb el perill d'estan
car-nos en uns hàbits i maneres
de fer, que sempre és bo de reno
var.
Estem contents, molt contents,
però, perquè sembla que final
ment hem reeixit en el nostre
propòsit: avui som una
TRENTENA de persones tre
ballant en diferents àrees.
Ho heu llegit bé, trenta mares
i pares disposats a deixar una
estona del seu temps per dedicarlo a l'Escola dels seus fills i filles.
Això que hauria de semblar nor
mal, no ho és tant.
Els nostres nens i nenes passen
gran part de la seva jornada a
l'Escola. Molts pares i mares
veuen menys els seus fills que no
pas els mestres. Amb aquesta
realitat, el mínim que podem fer
com a responsables de la nostra
mainada, és conèixer l'Escola,
saber com funciona, quina pot
ser la nostra col·laboració, ja que
en definitiva els beneficiaris
directes són els nostres nois i
noies.
L'A.P.A. ha vingut fent una

sèrie de tasques de suplència de
les responsabilitats de l'Admi
nistració, però té facultats per fer
moltes més coses lluny de les
més estrictament burocràtiques.
Això és el que ens hem proposat
aquest curs i que volem tirar
endavant.
Per tal de poder ser pràctics i
no omplir-nos de reunions, ens
hem dividit en grups de treball
per afinitats de feines i/o
interessos. Així, al costat de la
Secretaria/tresoreria, tenim un
grup dedicat a les Festes i Ex
cursions, un altre a Conferències
i Xerrades, el d'Esports, el de
relacions amb la FAPAC (Fe
deració d'Associacions de Pares
d'Alumnes de Catalunya), un
grup de seguiment de la
implantació de la Reforma al
poble (Institut de Secundària),
un altre que treballarà el Projecte
Educatiu, el de les activitats
extraescolars (Tallers.piscina),...
així com la responsabilitat de
portar un seguiment de temes
puntuals.
No cal dir que tots aquests
grups de treball estan oberts a
tothom i que el fet de ser més
gent no vol dir que ja n'hi ha
prou, tot el contrari, com més
siguem més coses podrem fer,
més idees podrem aportar i més
diversitat d'activitats oferir. Se
ria bo, doncs, que tots busquéssim
el nostre grup per tal de
col.laborar-hi.
Volem insistir en què els pares
i les mares som els principals
responsables de l'educació de les
nostres criatures, i això vol dir
que no ens podem desentendre
de les coses que fan, amb qui ho

QUEVIURES
CANSALADERIA
EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIES

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DESDE 1892
Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

fan i com ho fan. Vol dir que no
ens podem desentendre de
l'Escola a no ser que siguem uns
irresponsables. Per tant, si no
podem col·laborar directament
amb 1A.P.A., sí que cal fer-ho en
totes les coses que l'Escola
demani i/o organitzi, començant
per l'assistència a les reunions de
classe, assemblees, entrevistes
amb els mestres, seguiment de
l'escolaritat dels fills i filles, etc.
i acabant participant en les
activitats organitzades per
1A.P.A., el Consell Escolar o el
Claustre.
Per acabar, i ja que estem
parlant de participació, recordarvos que en aquests moments és
necessària la col·laboració en
l'elecció dels nous CONSELLS
ESCOLARS, per tant, tots estem
cridats a anar a votar els nostres
representants per tal d'enfortir la
presència dels pares a la direcció
de l'Escola. Aquesta és, doncs, la
primera cosa que us demanem.
A Reveure,
Associació de Pares i Mares
de l'E.P. Bernat de Riudemeia

Sfha fet un
homenatge a

Manuel Valls
El dia 6 de novembre els Amics
del Ciclisme van organitzar un
sopar al Racó d'en Binu, en ho
nor al campió d'Espanya en pista
Manel Valls i Vila.
Un centenar de persones
assistiren a l'acte, el qual va estar
envoltat d'una gran amistat i esti
ma per part dels comensals.
A l'hora dels discursos -que
tots van ser per tal d'encoratjar al
jove ciclista-, feren ús de la
paraula el Sr. Vicenç Esteve, el
President de la U.E. Sants, i el
President de la Federació Cata
lana de Ciclisme. Clausurà l'acte
l'Alcalde de la vila Sr. Joaquim
Casabella.
Manuel Valls també va rebre
obsequis de l'Ajuntament, dels
Amics del Ciclisme i del
President de la Volta.
En Manel va agrair molt
sincerament a tots els presents i
en part especial al seu preparador
les atencions rebudes per
l'homenatge que se li havia fet,

prometent que continuaria
esforçant-se i lluitant per l'esport
del Ciclisme.
El felicitem i esperem fer-li
més d'un homenatge.
Amics del Ciclisme

Qui malmet les
mines?
Acabo de llegir el llibre d'en
Joaquim Ripoll Històries,
llegendes i... i quan he arribat al
capítol en què parla de la font de
Sant Domingo i d'una revolta po
pular per salvar la seva deu com
a bé de tota la comunitat, he
recordat Fuenteovejuna, jaqué
talment com el jutge de l'obra
teatral, així van fallar els nostres
jutges. Després m'ha caigut la
cara de vergonya. Què hem fet
nosaltres per salvar i preservar
les nostres deus d'aigua?
És trist veure que una
importantíssima mina, el cabal
de la qual era suficient per fer
anar el molí de can Coca, que
regava quarteres i quarteres
d'horta i que els seus excedents,
al sortir per l'Aixernador, era
esplai i riquesa d'un lloc idü Jic,
en mica en mica, batzegada a
batzegada, l'han fet desaparèixer.
Ja no existeix. Què se n'ha fet
d'aquell treball, ingent treball dels
nostres avantpassats que cavaren
talment com gegantins talps, una
grandiosa mina de 2 quilòmetres
de llargada? On són els respon
sables de la seva destrucció? Els
tenim aquí, entre nosaltres, tenen
noms i cognoms. Com tenen
noms i cognoms els que fa poc i
d'un sola batzegada han malmès
la mina de can Gustà.
Què ha passat a la mina de Sant
Domingo? Com s'ha contaminat?
Qui l'ha contaminat?.
Què passarà amb la mina de la
Pastanaga i les altres deus del cau
de l'Esparver si continuem
remenant, gratant, abocant i
malmetent els aqüífers del Roca?
Quan els nostres néts, anys a
venir, llegeixin en algun racó
d'arxiu i s'assabentin del que hem
malmès, vergonyaels farà d'haver
tingut per avantpassats uns homes
de cor sec, que no varen saber
aturar els peus als facinerosos
que destruïren el patrimoni de tot
un poble en ares dels seus roïns
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interessos particulars.
Podria parlar de molts altres
atropellaments al bé comú de tot
Argentona, però avui només
pretenc acomiadar-me d'aquestes
antigues deus, perquè ens apar
ten d'ells, ens les prenen i ja mai
més no seran goig i renom del
nostre poble.
Adéu a les fonts d'Aigua Picant,
adéu a la mina del Molí, adéu a la
mina de can Gustà, adéu, adéu,
adéu...!
Però no us alarméssiu pas, ja
beurem aiguadelTerben tractada
amb clor!
Lluís Serras

Com ha de ser!
El passat mes de setembre, el
Rector de la nostra parròquia va
decidir d'instal.lar un rellotge,
concretament un carillon a
l'ermita de Sant Sebastià. I com a
conseqüència d'aquest fet va de
cidir consultar amb el veïnatge el
que resultaria més convenient
respecte a que toqui les hores, els
quarts, les mitges o bé tot plegat.
I de tot això, tan poc important
a primera vista, jo vull treure una
conseqüència important: tant de
bo que tots els que, d'alguna ma
nera governen el poble 0 tenen
quelcom a veure amb el govern,
tinguessin a bé preguntar-nos ni
que fos de tant en tant, sobre
certes resolucions que ens afec
ten molt directament com parcs i
jardins, neteja, etc. Crec que el
nostre Rector, segurament sense
proposar-s'ho ens ha donat a
tothom una lliçó de convivència,
de respecte i, a la fi, perquè no
dir-ho, de democràcia.
Encarnació Oller

Circulació
Davant de les escoles, baixant
pel carrer de Bernat de Riudemeia
i a mà dreta hi ha col·locat un
senyal de circulació que indica
que cedeixis el pas al vehicle que
puja del carrer Dr. Samsó.
A la meva manera d'entendre,
crec que el cediu el pas estaria
millor instal·lat al carrer Dr.
Samsó, ja que és més lògic que
els qui tenen circulacióper Riude
meia tinguin preferència als qui
pugin pel carrer del Dr. Samsó.

M'he decidit escriure aquesta
carta perquè n'he sentit alguna
crítica, i crec que la millor manera
de tenir-ne alguna explicació és
que els qui s'encarreguin d'aquest
assumpte puguin fer-ne un estudi.
R.A.I.

L'Aixernador
d'Argentona,

pivot important
Ens han comentat per aquests
móns de déu la crisi d'aquest
moviment que tantes portes obrí
i clarors fulgurants ha escampat
per la comarca i per tot arreu de
l'etapa obstractora de les dècades
més dolentes del segle que estem
acabant.
La significació del mot es fa
ben prometedora, perquè
Yaixernador és el nom d'una font
de vinya on el Magret (personatge
extraordinari que no ha trobat
continuador) hi tenia els empelts
pels ceps i tota mena de fruiters a
remullar.
Amb el Patró i el Magret a
Argentona hi havia activíssima i
famosauna magnífica universitat
que fornia els coneixements, les
instruccions i lamillor orientació
a tota la pagesia i jardineria que
donava ja prestigi i renom al
Maresme en temps dels romans,
com ens testimonia un Epigrama
del poeta satíric més important
de tota la literatura clàssica
llatina, que fou Marcial un fill de
Calataiud que descobrí, publicà i
divulgà per tot l'Imperi la dolçor
del clima del litoral de Laietana...
ço que hi aportà els patricis
romans a fer-s'hi unes vil·les
agrícoles senyorials de les que
els agricultors d'avui encara en
troben vestigis quan llauren i
rebaixen els conreus.
Els Museus arqueològics de
Barcelona i de tot el nostre litoral
i moltes col·leccions particulars
en tenen peces esplèndides.
Argentona, que les carreteres
que s'hi estan construint tomaran
a posar de moda -en faran el
nucli de major trànsit i concur
rència-, tenia fins ara en YAixernador el banc de prova de les
possibilitats que la seva privile
giada situació climàtica i geo
gràfica li havia posat per la mà de

Déu i de la Naturalesa a l'abast.
La història d'Argentona que
Carreras i Candi deixà molt ben
establerta des de la seva joventut,
gràcies a l'Aixernador, ara en
aquestes dècades difícils ha estat
una aportació constant a la cultu
ra del país. Féu una tasca seriosa
i fecunda, ha estat un viver
d'investigadors, escriptors,
artistes i artesans que la
mantenien en un pla de relació
amb els corrents i postures de les
promocions successives que en
la llarga etapa de les repressions
i dels entrebancs han sabut
mantenir la torxa encesa de la
cultura i l'art català, precisament
des d'aquest local tan cèntric iple
d'història que és un Museu i Sala
d'Exposicions polivalent, que
conserva el caràcter, l'utillatge
complert propi d'una fàbrica
d'aiguanaf, que és el que duien
totes les dones -de la més rica a
la més pobra- en el seu moneder
(ara diem bolsó) i que haurien de
continuarduentsiles innovacions
absurdes no els haguessin fet
perdre la noció de la utilitat i
l'eficàcia "d'unes gotes d'aigua
naf' sobretot en els temps actuals
que es troben més marejades que
mai, vagin on vagin pel frenetisme que ens fa rodar el cap a tots.
Biblioteca, conservatori mu
sical, sala de reunions i
conferències, YAixernador, que
amb La Juliana de complement,
ha estat un activíssim i poderós
fogar de cultura, si no és salvat i
naufraga deixarà un buit que
lamentarem tots amb molta pena
i major vergonya, perquè
l'haurem perdut quan més
necessari ens és, i quan més
possibilitats de salvar-lo hi ha en
tots els nivells de l'Administració.
Avui en les seves parets
antigues hi ha un repertori
museístic d'eines de l'agricultorfloricultor d'una varietat que no
hem trobat enlloc més, i com a
Argentona l'artesania metal·lúr
gica de tradició mil·lenària era
famosaencara aprincipis d'aquest
segle podem afirmar que totes
eren obra dels ferrers i carreters
d'Argentona.
Es tracta d'un dipòsit patrimo
nial històric que tenim tots fins
els que encara l'ignoren, al deure
d'evitar que sigui convertit en
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una filera d'apartaments i de
vivendes.
Esteve Albert

L'Aixernador
tanca les seves
portes
El passat dilluns, 30 de
novembre, a l'assemblea de socis
que tingué lloc a la seu social de
L'Aixernador, s'acordà la
dissolució de l'entitat. Davant la
manca d'expectatives futures, en
especial per la carència d'un lo
cal on dur a terme la tasca
d'aquesta entitat, es decidí per la
majoria d'assistents tancar les
portes el proper 31 de desembre.
Amb aquesta desaparició,
Argentona ha perdut un veritable
focus cultural on durant més de
deu anys s'han desenvolupat una
extraordinària quantitat d'actes
de tot tipus dins l'ampli ventall
sòcio-cultural. Malgrat l'esforç
de l'entitat per salvar-ho, les
institucions no han estat capaces
de salvar del naufragi a l'Aixernador, a despit de les múltiples
promeses per part municipal de
la compra de la casa del carrer
Gran. Aquesta vegada pot dir-se
que les institucions públiques no
han estat a l'alçada de la societat
civil, la qual ha fet front, com
s'ha dit, durant més de deu anys a
tota una sèrie d'adversitats.
L'assemblea, d'acord amb els
estatuts que regeixen l'entitat,
acordà també la creació d'una
comissió liquidadora de tot el pa
trimoni de l'Aixemador: col·lec
ció d'art plàstic, eines del camp i
de la vinya, arxiu, biblioteca i
l'obra escultòrica de Marc Coll.
La Junta

En Pere de
Ca la Marí
El dia 28 de novembre morí a
la Llar Santa Anna en Pere Grau,
conegut amicalmentperen Pere
de ca la Marí.
Home inquiet i actiu, orga
nitzador dels famosos i coneguts
"Balls de Primavera" on actuaren
les més prestigioses orquestres
d'aquells anys cinquanta.
Fundador del Patronat de la
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Vellesa, destacat dirigent del C.F.
Argentona i membre significatiu
dels Amics d'Argentona que tan
bon record deixaren a la nostra
vila.
Una església plena de gom a
gom, donava l'últim adéu a un
home que havia treballat per
Argentona i pels argentonins.

Socis o no socis
El Casal dels Avis Jubilats
situat a l'Ajuntament tenia unes
normes en les quals deien que
s'havia de ser soci.
Encara que segons tinc entès
la quota no era igual per a tots, 0
sia que alguns pagaven una
quantitat o quota i d'altres una
altra.
Al fer un reajust de la Junta
nova podria donar-se informació
als jubilats, perquè estiguessin
més assabentats dels deures i
obligacions que poden 0 han de
tenir els que volguessin incorpo
rar-se i aconseguir ser més colla.

Un jubilat

Nou capítol
Güell-Colomer
Continuació de la carta publi
cada al número corresponent al
mes de desembre de 1991,
referent a la publicació del llibre
de Margarida Colomer Guerra
Civil i Revolució a Argentona
1936-39.
...a la pàgina 87 posa: a
l'escola regentada pel Sr.

Francesc Burniol, no usaven
llibres; "només els d'aritmètica".
Els altres,els feia manualment el
Sr. Burniol.
És aquesta una afirmació
equivocada i completament
impossible de creure. És ben bé
allò que en diem: que aquesta
historiadora ha sentit el vent,
però no sap el torrent.
Primerament, cal suposar que
cap mestre, ni ningú que
desenvolupa un treball diari de
sis hores a l'escola; dues 0 tres
hores extres més a donar classes
particulars, a més de portar la
comptabilitat d'altres persones
forasters, que tenien cases a
lloguer; en un temps en què no hi
havia vacances d'estiu, ni de
Nadal, ni de Setmana Santa, ni
mai, per refer-se, seria impossible
que encara li sobrés temps per
confeccionar manualment
llibres de text per a més de cent
alumnes.
Els qui fèiem manualment els
llibres de text, de gramàtica,
geometria, història, etc. érem
nosaltres, els alumnes; cosa que
formava part de la seva tècnica
per l'aprenentatge d'aquestes
assignatures. El Sr. Bumiol, te
nia un llibre de cada cosa, que
servia per a tots i que ens obligava
a aprendre! quasi sense voler:
primer, escrivint la lliçó "al
dictat", i portant-la-hi a corregir.
Un cop aclarida, lletra per lletra,
punt per punt, i coma per coma,
tal com havia d'estar redactada,
ens la feia copiar "en net" en una
llibreta gran, adornada amb
dibuixos, al·lusius, segons
apituds.
Repassada novament per ell,

començava llavors l'hora
d'estudiar. No cal dir que després
de tant remenar i copiar un tema,
s'havia de ser molt ruc per a no
saber lalliçó... i segonament, que,
en d'altres qüestions, sobretot en
la de literatura, és fals que no
gastés llibres: perquè en el record
dels alumnes de la meva edat,
que tenim entre els setanta i
vuitanta anys, hi ha els títols
següents: El Amigo I, El Amigo
n, Europa, Don Quijote de la
Mancha, Corazón, Escritura y
Lenguaje de Espana, etc... llibres
que encara conservo, gairebé tots,
a la meva biblioteca com un
tresor. 0 sigui: que jo rapapiejo
ni m'invento res.
Continuarà.

Alfons Güell

Creu Roja
Espanyola
Pertal de poder oferir un millor
servei, l'assemblea local de la
Creu Roja d'Argentona, Òrrius,
Dosrius i Canyamars,manté obert
les vint-i-quatre hores del dia, el
seu servei d'ambulàncies.
Així doncs, estem a la seva
disposició per a qualsevol
emergència, de forma inin
terrompuda.
Francesc Villegas i Acien
President

El meu gran

desig
No voldria pas deixar de dir-vos,
un gran desig desitjat per a tothom,
que pel cap m'està ballant,
el món que està tan desgavellat,
tan incoherent i tan poc humà.
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Tan em fa, que sigueu de dretes,
tan em fa, que sigueu d'esquemes,
tan em fa, que sigueu del centre,
Homes, dones, per què matar-nos?
No som tots fills de la terra?
No és millor estimar-nos?
Per què tant odi?

Per què tant desgavell?
No és millor la pau,
la llibertat, tan estimada;
i quan, un mori sigui de vell?
Aviat no hi haurà prou sang,
perquè pugui bategar el cor,
mal averany tenim,
si es sembra tan de dolor.
Les pistoles, no oblideu,
totes fan vomitar sang,
els carrers, semblen cementiris,
i ens anem poc a poc enfangant,
tan poc sensibles somals martiris?
Massa eines es fan per matar,
molts són els que les fabriquen,
jo, voldria que les fessin treballar,
que a l'home millor el dignifica,
que el treball fa honradesa,
llibertat i amor.
Voldria que capgiressin el món,
que la violència i l'odi,
ho desgavella tot;
i em fa, molt por el plom.
Que totes les eines que maten,
que les llencin a la ftmdició,
mentre les que treballen...
que treballin,
aquesta és la meva il.lusió.
Ja n'hi ha prou de sang llençada,
ja n'hi ha prou de gemecs,
sentim-nos més humans,
i no estiguem tan secs.
Ja és hora de consultar la
consciència,
ja és hora de que diguem, PROU!
El món del treball crida:
no violència!
Lluitem tots plegats per la PAU!
Tario Rubio
P.D. Perdoneu que a
l'acabament de l'any, us recordi
tristors, és un balanç que he fet,
del 1992; però que, l'alegria, la
joia, l'estimació, el plaer i la
convivència, us la desitjo de tot
cor i per a molts anys; que l'any
1993 segui un any ple de salut,
pau i prosperitat per a tothom.

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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Els primers mesos de gestió
Després de gairebé tres
mesos al càrrec de
l'Alcaldia, m'agradaria
assabentar-vos de tot un
recull de gestions
realitzades de diversos
temes importants de la
nostra Vila, dels que molts
ciutadans n'esperaven
solucions, tot i comptant
poder comunicar-ne
d'altres en la propera

Després de diferents
entrevistes amb el Sr.
Ramírez, Cap de l'oficina
de Mataró, ens va
comunicar que es
publicaria pels mitjans de
comunicació "El País" i "La
Vanguardia" el plec de
condicions per la nova
ubicació de l'oficina aquí
a Argentona.

revista.

CEMENTIRI

SAIA D'ARGENTONA

Un dels projectes més
importants per a la nostra
Vila que tenim en ment és
la construcció del nou
Cementiri, ja que és de
primera necessitat degut a
que ja no hi ha cabuda en
el cementiri actual.

Ha estat publicat a la
premsa que, en un termini
curt, seran transferides les
competències de les
Cambres Agràries a la
Generalitat de Catalunya.
Esperem d'aquesta
manera trobar una altra
via de solució per poder
recuperar la Sala, no
obstant tenim contactes
amb la Cambra Agrària.
També s'ha demanat al
Ministeri de Cultura de
Madrid que ens
perllonguin la subvenció
dels 20 milions per
l'arranjament de la Sala,
per l'exercici del 93, ja
que el compromís pres
per l'altre consistori, era
comprar la Sala per 25
milions, i per obtenir la
subvenció del Ministeri de

Restarà ubicat a la zona
de Can Carmany, i ja
s'estan fent les gestions
oportunes ratificant el
destí de subvencions per
tal de tirar-lo endavant el
més aviat possible.

a l'entrada i sortida de
l'escola.

També pel 1993
començarem les obres de
l'Avinguda dels Països
Catalans, ja projectades
per l'antic consistori. Un
cop al càrrec de l'equip
de govern vam anar a la
Direcció General d'Obres
Hidràuliques, fent les
gestions oportunes per tal
de poder canalitzar les
aigües del torrent de
Tossa i fer la seva
cobertura i que el projecte
ens entrés l'any 1993, la
qual cosa ja s'ha
aconseguit.

FONT PICANT
Ja s'han efectuat
entrevistes amb el Sr.
Jover, demanant-li en
principi l'enderroc dels
xalets antics i la neteja de
la zona, ja que és un punt
de trobada nocturna i cal
evitar-ho.

OBRES CARRETERA

aparcaments soterranis,
molts i molts més, però
sempre topem amb el
mateix, el "diner", el "Rei",
que és el qui mana.
En l'últim ple us vam dir
quins projectes podríem
portar a terme amb
l'augment tan mínim dels
impostos. Una vegada
s'hagi fet la liquidació de
l'exercici de l'any 1992,
podrem veure quins
projectes portarem a
terme. He de dir que
m'agradaria que en deixar
l'Alcaldia quedés el
mateix superàvit que es
va trobar l'any 1990,
segurament s'hauran de
cercar d'altres opcions.
Deixem-nos d'històries, i

PLAÇA PAU CASALS

ja que s'acosten unes
dates mòlt assenyalades i

Som totalment conscients
de les molèsties que han
causat les obres de la
carretera 1415, però
creiem que les
esmentades obres, un cop
finalitzades, eren molt

El projecte més immediat
és l'arranjament de la
Plaça Pau Casals, una
vegada hàgim rebut
l'informe de FECSA sobre
les línies elèctriques i la
xarxa d'aigua soterrada a
la plaça segons els nostres

tots desitgem molta pau i
benaurança, siguin

necessàries per a la
nostra Vila.

ENSENYAMENT

AVINGUDA DEL
MEDITERRANI

NOVA OFICINA
DE CORREUS

A la sortida d'Argentona,
cruïlla Vilassar-Mataró
s'instal.la un semàfor per
tal de regular el trànsit i
evitar possibles incidents

(Veïnat del Cros)

una oficina de correus.

Més projectes podríem
tirar endavant, Sala, Can
Doro, Plaça del Mercat,

C-1415

Cultura, hi constava una
clàusula on es demanava
que la Sala havia de ser
propietat de l'Ajuntament.

Per fi Argentona tindrà

ubicada la nova escola de
Sant Miquel del Cros, i
així poder fixar la data de
la seva inauguració.

aquestes útlimes ratlles
per a desitjar-vos, en nom
propi i de tot el
Consistori, Bones Festes
nadalenques i Millor Any

1993.

tècnics, ho començarem.

També està previst
començar-la i asfaltar-la ja
que és la zona on hi ha

Joaquim Casabella
Alcalde
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Les obres del tram d'Argentona les ha adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas per
7.403 milions de pessetes

L'inici de les obres de la B-40
és imminent
El Director General de Carreteres de la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat,

truir el dia 28 de desembre. Durant aquestes últimes setmanes

Jaume Amat, va anunciar el passat mes d'octubre que

publicat les mesures correctores a l'estudi d'impacte am

l'autopista Argentona-La Roca (B-40) es començarà a cons-

biental fetes per la Generalitat.

s'han accelerat els tràmits d'expropiació i també s'han

Segons Jaume Amat, l'inici
de les obres d'aquesta autopista
porta un retard de mig any, a
conseqüència de les al·lega
cions presentades per l'impacte
ambiental d'aquesta nova via
de comunicació.
Precisament el Departa
ment de Medi Ambient va fer
públiques les mesures correc
tores de l'impacte ambiental a
primers del mes de novembre,
en el Diari Oficial de la Gene

ralitat de Catalunya (DOGC).
Aquestes mesures correc
tores tenen un pressupost de
2.500 milions de pessetes i
inclou la canalització de la Rie
ra d'Argentona, la construcció
d'una carretera de serveis al

Adjudicació de les obres

marge esquerre de la riera per

per l'Ajuntament d'Argentona a

del Vallès. Les actes es van
firmar amb tota normalitat. Els

que les al·legacions presentades

no deixar aïllades les cases
d'aquella zona, i la construcció

la construcció de la B-40 no

propietaris que tenen més

d'Infrastructures S.A. (GISA)

recollien la queixa de la cons

metres quadrats expropiats són

d'una nova carretera a Mataró

va adjudicar les obres del tram

trucció de la gasolinera, queixa

entre d'altres, Mateu Molleví

L'empresa pública, Gestió

que passarà per Sant Miquel

central de la B-40 a l'empresa

que sí estava recollida a les

Riera, Antoni Matheu Novials,

del Cros. Aquesta carretera
sortirà de la zona del pi gros i

Fomento de Construcciones y

Josep Ma Guillem Clopes,

Contratas. Aquest tram té un

al·legacions que va presentar
l'agrupació local d*ERC, així

pressupost de 7.403 milions de
pessetes. Aquesta empresa té

com també ho feien les que van
presentar alguns grups ecolo

Forestal Los Pinós, S.A., Mari

un termini de 21 mesos per fer

gistes com ara CATAM 0

Vilaseca.

milions de pessetes i es van
negociar durant el període de

les obres.

Natura.
Tot i això, l'entitat ecolo

Funcionarà l'any 95

govern quatripartit. L'alcalde

La gasolinera

gista d'Argentona s'ha mostrat

anirà pel marge dret de la riera.
Aquestes compensacions tenen
un cost aproximat de 400

d'Argentona, Joaquim Casabella, va confirmar a Ràdio

A finals del mes d'octubre,

Argentona, el manteniment dels

el Regidor d'Urbanisme de

acords assolits entre aquell

l'Ajuntament d'Argentona,

govern presidit per Jordi Suari

Santi Mora, va anunciar que
s'estava intentant que la gasoli

l'empresa Volumètric S.A.,
Ginesta Castell i Carme Roca

Segons fonts del Departa

satisfeta per les mesures cor
rectores, tal com ha manifestat

ment de Política Territorial de

el seu president, Oriol Bassa.

la Generalitat, l'autopista B 40

Expropiacions

d'aquí a més de dos anys, l'any
95. És previst que diàriament

estarà en ple funcionament

i el conseller Molins.
Endemés de tot això, les

nera que s'ha de fer com a àrea

Els dies 24 i 25 de novembre

utilitzin aquesta via uns 10.000

mesures correctores intenten

de servei d'aquesta autopista,

es va redactar a Argentona les

vehicles. La inversió total de

evitar l'excés de soroll a la

actes d'expropiació dels terrenys

l'obra és de més de 10.000

rodalia de l'autopista, l'impacte

no es portés finalment a terme.
Aquesta gasolinera s'ha

necessaris per fer l'autopista al

milions de pessetes per tal de

visual de l'obra i també la

projectat que es construeixi a la

nostre terme, tràmit que es va

construir-hi 22 quilòmetres

protecció de la fauna.

zona de can Pins. Recordem

fer uns dies després a La Roca

d'autopista amb dos túnels que
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travessaran la Collada de

aprovat el projecte definitiu de

Classificades en la determina

però, és que no hi hagi la trans

Parpers. Recordem que el

la B-40 abans que es produís la

ció de canvis de traçat; sobretot

parència informativa suficient

President de la Generalitat,

declaració de l'impacte am
biental. Aquesta nota diu el

si tenim en compte les nom

per part dels organismes ad

broses al·legacions formulades

ministratius, que fins i tot in

per diferents entitats en aquest

compleixen la normativa de la

sentit.
2n. Que la declaració

legislació de Procediment Ad

Jordi Pujol, ja va anunciar que
aquesta via seria lliure de
peatge. Aquest anunci el va fer

següent:
lr. Que hem denunciat

durant la primavera de l'any 91.

públicament que el DPTOP

d'impacte ambiental va fer-se a

ministratiu (que regula la rela
ció entre l'administració i els

Nota de CATAM i DEPANA

hagi aprovat, el 3 de juny darrer,
el projecte constructiu de

finals del mes de juliol i encara

ciutadans).

Aquestes dues entitats

l'autopista Mataró-Granollers

no s'ha fet oficialment públi

ecologistes han enviat una car

sense que s'hagués produït la

ca, ni s'ha notificat, com és

que fan que ho facin públic, o

ta a Cap de Creus on recorden

declaració d'impacte ambien

preceptiu, ales entitats que vam

és que no són administració
pública? Per a qui treballen,

contra el departament de

tal, i ignorant per tant el paper
que ha de tenir la Comissió

demanar-ho. Legalment, per
tant tenim la raó.

doncs?

Joaquim Molins per haver

Central d'Indústries i Activitats

3r. El que més ens dol,

la denúncia que han presentat

Si tenen confiança amb el

DEPANA-CATAM.

Les obres de la carretera 1415 i la Ronda Exterior
Són de tots conegudes les

S'ha previst que els

obres que s'estan realitzant a

vehicles procedents de la zona

la Carretera de Mataró a

de can Comalada tinguin

Granollers, i de manera molt

accés al centre urbà a través

especial per part dels veïns

de l'enllaç Nord. Actualment

d'alguns carrers pels que

s'està treballant en el projecte

durant alguns dies va ser
necessari desviar el trànsit,

d'aquest accés.
És possible que les perso

als quals aquesta Regidoria

nes que creuaven la carretera

vol testimoniar el més fervent

amb els seus vehicles des de

agraïment per haver entès que

la riera als carrers Joan XXIII,
C. Candi i Dos de Maig, o al

la mesura era inevitable i
haver suportat les molèsties
que aquesta situació els ha

Detall de la nova Ronda Exterior, tal com quedarà un cop acabada.

revés, efectuant maniobres
realment perilloses, poden

suposat, fent-lo extensiu a la

sentir-se inicialment con-

resta dels habitants de la Vila

trariades a l'haver d'anar a

que també han patit les

creuar la carretera pels

incomoditats que una obra

enllaços Nord o Sud, però no

d'aquesta envergadura com

dubtem que aquesta petita

porta.
Les obres que actualment

incomoditat serà fàcilment

es porten a terme a la Carrete
ra C-1415, corresponents al

itinerari els suposa fer la ma

acceptada atès que aquest
niobra en un lloc ade
Plànol del nus
d'entrada a
Argentona des
de Mataró.

tram que va de Mataró a can
Poi, incidiran fortament en la
circulació dels vehicles que

quadament senyalitzat i amb
molt menys risc. Pel que fa
als vianants, s'ha previst
inicialment un pas a l'alçada

accedeixen o surten d'Ar

del c/ Joan XXIII, encara que

gentona.
La novetat més significa

seva sortida, en direcció a

suposa protegir el tràfic local

Mataró, a través del carril de

per la Ronda Exterior i que

s'està estudiant la possibilitat

tiva és l'aparició, al llarg de la

circulació local. En tant no es

l'accés i sortida de la població

de fer un pas elevat enfront

Ronda Exterior, d'una via de

resolgui la unitat d'actuació

s'efectuï per punts molt

del c/ Mataró.

sentit únic de circulació des

del Turó de Sant Sebastià,

concrets i amb totes les garan

tinada exclusivament a tràfic

aquest carril anirà des del c/

ties d'una maniobra segura. A

i s'ha constatat un alt nivell de

local, separada de la carretera

Dos de Maig fins a l'enllaç

tal fi s'estan estudiant les mo

qualitat en la seva execució.

per un element massís. No

Sud i serà possible l'entrada a

dificacions que caldrà intro

serà possible l'accés directe a

aquest vial dels vehicles

duir en el trànsit interior, a

la carretera des dels carrers
Joan XXIII, Carreras Candi i

procedents de Granollers, uns

efectes d'utilitzar deguda

metres més amunt del c/ Dos

ment el carril lateral de la

Dos de Maig, que tindran la

de Maig. Aquesta estructura

Ronda Exterior.

Les obres van a bon ritme

Argentona, 30 de
novembre de 1992.

Regidoria de Serveis
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Fer cinema a Argentona: un repte possible
Durant la dècada dels anys

aquest fenomen, i les dues

dues entitats de la Vila: Cine-

després setmanal, amb títols tan

70 i primers 80 van ser molts

darreres sales que van progra
mar amb regularitat, la Sala

Club i Centre Parroquial.

significatius com "Tomates
Verdes Fritos", "La Puta del

els pobles que van veure com
les seves sales de cinema
anaven tancant portes i ens
deixaven sense un dels
entreteniments i fonts de cultura
que més impacte han tingut
durant el segle XX. Molts són
els motius que provocaren la

pèrdua de públic i forcessin al
tancament les sales de cinema

Argentona i el Centre Parro
quial van deixar de fer cinema

Aquest és encara un repte difí
cil, quasi impossible a la nostra
Vila, atès que la proximitat de

Bergerac" 0 "El Cortador de

anys enrera.
Però com que les modes

Mataró i Barcelona, amb

Césped". La resposta del públic

luxoses i ben equipades sales

ha estat cada cop més positiva,

passen i tot toma, ara resulta

d'estrena és una competència

que als cinemes hi torna ahaver
cues, s'obren multisales arreu i

important. D'altra banda,

cosa que ens ha animat a con
tinuar amb una programació

Argentona no disposa d'una sala

estable durant l'any 1993,

anar al cinema torna a ser un
plaer recuperat. És per això que

de projecció amb l'equipament

intentant millorar el servei i

tècnic i el confort a què ens

corregir els errors que
l'experiència d'enguany ens ha
mostrat. Així, durant el proper
any tenim ja contractats films

pensem que fer cinema (ac

hem habituat darrerament, ni té

D'entre d'altres podem citar la

tivitat no excessivament cara

televisió (especialment quan va
començar a emetre en color), el

ni molt deficitària) és encara

un nombre d'habitants prou
important com per fer rendible
una activitat d'aquest caire. És

en poblacions mitjanes i petites.

Rei", "JFK", "Cyrano de

possible a Argentona.
Dins la programació cultu
ral endegada per l'Àrea de

com "Tots els matins del món",

per això que des de l'Ajun

"Indo-Xina", "1492 El descu-

tament s'ha donat suport logístic

brimiento del paraiso" i d'altres

Cultura de l'Ajuntament d'Ar

i econòmic per tal de reprendre

que faran les delícies dels

gentona, una de les activitats

una programació estable en

nostres espectadors. També

impossibilitat de fer les

que més repercussió pública ha

aquest camp de la cultura.

estem en tractes amb el Centre

inversions necessàries per tal

tingut és la d'oferir una

d'adaptar les velles sales a les

programació estable en cinema,

bilitat de sortir airosos d'aquest

l'equipament de sala, en espe

exigències dels nous temps.

activitat que s'ha desenvolupat

repte és fent una bona pro

cial pel que fa al so i confort de

Argentona no ha estat aliena a

en mútua col·laboració amb

gramació, que combini actua
litat, qualitat i comercialitat dels

l'espectador.
En definitiva, l'Àrea de

films, així com oferir-los en les

Cultura de l'Ajuntament, el

millors condicions de projecció,

Centre Parroquial i el Cine-

dins les nostres possibilitats.

Club farem tot el possible per

També és important programar
amb regularitat i crear un públic

que a Argentona tinguem bon

estable.
És amb aquest ànim de

condicions possibles, però és

servei que a partir del mes
d'abril d'enguany hem ofert

resposta del públic. Només dels

regularment cinema al Centre

repte sigui una bona realitat a

Parroquial, primer amb una
programació quinzenal i

partir d'ara.

vídeo, la generalització de l'ús
de l'automòbil, nous entre
teniments (discoteques, esquí,
bingos, etc.) i també la

PATÉS, FORMATGES I EMBOTITS IBÈRICS
CARNS A LA BRASA
C/ Comas i Masferrer, 9 - Tel. 841 26 36 - Llinars del Vallès

Creiem que l'única possi

Parroquial per tal de millorar

cinema i en les millors
també necessària una bona
argentonins depèn que aquest

Oriol Calvo

SERRA-PINEDA

Escola de mecanografia

RUIZ

TAPISSERS

Papereria

Dr. Samsó, 6

Tel. 797 16 54

Argentona

C Moli. 1
Tel. 797 06 01

ARGENTONA
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L·
El règim econòmic matrimonial a Catalunya
*Afecta tots els ma
trimonis.

extrems, la Llei contempla

*Regula les relacions

2) Persones de diferent
veïnatge:

diverses modalitats.

guanys oGANANCIALS: Els
béns que cada cònjuge tingui al
contraure matrimoni, així com

un règim econòmic determinat,

a)El règim econòmic queda
determinat per la Llei del lloc
de residència habitual comú

el qual afecta la propietat de tot

immediatament posterior a la

els conserva de la seva exclu

luntàriament. Si no ho fem, el

allò que s'adquireix durant el

celebració del matrimoni. Per

siva propietat. Però es fan co

nostre règim serà determinat

matrimoni i, en conseqüència,
afectarà també el càlcul dels

exemple: Si es queden a residir
aCatalunya, Separació de Béns;

muns els ingressos i beneficis

béns que es repartiran els

si fixen la seva residència a

el matrimoni i en conseqüència,

cònjuges, en els supòsits de

Madrid, Ganancials.

les propietats que s'adquireixen

separació i divorci. També

b)Si no estableixen residència

amb aquests ingressos. L'admi

tindrà importància en relació a

comuna, el règim econòmic

nistració dels béns comuns

les herències.

queda determinat pel lloc on

correspon a ambdós consorts.

van contraure matrimoni. Per

econòmiques

entre

els

cònjuges i terceres persones.
*El podem triar vo

per la Llei.

Què és un règim econòmic
matrimonial?
El matrimoni suposa un

Cal saber que tots els
matrimonis es contrauen sota

els que obtingui durant el ma
trimoni per donació 0 herència,

obtinguts per qualsevol, durant

obligacions entre ambdós

Com es determina el règim

exemple: Si es casen a

-Règim de SEPARACIÓ
DE BÉNS: Cadascun dels

cònjuges. El règim econòmic

econòmic

Catalunya, Separació de Béns;

consorts manté la propietat i

si es casen a Andalusia,

l'administració dels seus béns;

Ganancials.

tant dels que tenia abans del

compromís que implica drets i

matrimonial és el conjunt de
disposicions legals que regu

1)Elegint-lo: Per acord

len els drets i les obligacions de

entre ambdós consorts, en

tipus econòmic i patrimonial

escriptura

que neixen amb el matrimoni,

matrimonials, davant de

entre els cònjuges i entre aquests

Notari.

de

capítols

casament, com dels adquirits

Canvi de règim econòmic

després, durant el matrimoni.
Cada cònjuge manté els seus

Un cop establert, el règim

propis ingressos, administrant-

i terceres persones. Aquest

2)Per la Llei: Si els

econòmic del matrimoni, aquest

los lliurement amb l'única

règim acaba quan el matrimoni

consorts no fan ús de la

pot canviar per acord d'ambdós

obligació de contribuir al

finalitza: per mort o per

possibilitat de triar el règim

consorts, manifestat davant

sosteniment de les necessitats

sentència de divorci.

econòmic que desitgen, aquest

Notari en escriptura pública de

ve determinat per la Llei,

capítols matrimonials; o bé en

de la família.
Aquest article vol afegir-se

determinats supòsits en què ho

a la campanya divulgativa que

mana laLlei en cas de sentència

porten a terme, sobre aquest

Modalitats

seguint els següents criteris:

Podem parlar de diferents

Com determina la Llei el

de separació, nul·litat 0 divorci,

tema conjuntament, el Depar

règim econòmic

0 quan el Jutge posa fi al règim

tament de la Presidència i el

de Comunitat, per exemple per

Departament de Justícia de la

s'adquireix durant el matrimoni
pertany a tots dos consorts (Rè-

1) Persones del mateix
veïnatge civil (al temps de

mala administració dels béns

Generalitat de Catalunya.

gim de Comunitat 0 Ga-

contraure matrimoni):

nancials), fins als que determi

béns (Règim de Separació de

a)Si ambdós són de veïnatge
civil català: Separació de Béns.
b)Si ambdós són de veïnatge

béns). Entre aquests dos casos

civil castellà: Ganancials.

tipus de règims econòmics; des
dels que regulen que tot el que

nen una separació absoluta de

Centre de Massatge

d'algun dels cònjuges.

Descripció dels règims

J.A.M.ÍL1.V.U.

econòmics més usuals
- Règim d'Associació a

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

Aquestes festes posa't maca

Tractaments corporals i facials
Tractaments capilars
Depilació cera calenta o freda
Depilació elèctrica
Dr. Samsó, 1 baix. Tel. 756 06 91

Argentona

CRISTALLERIES
ARGENTONA
Avgda. Puig i Cadafalch, 5Sant Genis, 21
Tel. 797 19 53Tel. 797 13 32
08310 ARGENTONA
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L'IAE no augmenta, TIBI ho fa lleument i la resta pugen a nivell de l'IPC.

Lleu puja d'impostos per l'any que ve
En el ple extraordinari que es va celebrar el dijous dia 13que recaptava per l'Impost d'Activitats Econòmiques permet
de novembre, l'Ajuntament va aprovar tot el paquetque l'Ajuntament augmenti la seva recaptació per aquest
d'impostos i taxes municipals per l'exercici de l'any vinent,impost sense que els contribuents ho notin.

La renúncia de la Diputació de Barcelona a un 5 per cent del

Aquest any la Diputació ha

contribuent no notarà cap

impostos i les taxes de l'any

l'equip de CiU. Tot i això Suari

aplicat un recàrrec del 40 per

augment en l'import final

que ve si no es té un projecte

va recriminar a l'alcalde

cent a l'IAE, però en el ple

d'aquest impost que ha estat

definit del que es vol fer i dels

Joaquim Casabella que el ple

d'aquest organisme celebrat

molt conflictiu en algunes

projectes en cartera, per tant, el

s'hagués convocat a un dia i a

durant el mes de novembre es

poblacions catalanes com ara

PSC va votar negativament a

una hora intempestiva, un

va acordar rebaixar-ho fins un

Mataró i l'Hospitalet de

totes les propostes d'impostos i

dijous a dos quarts de dues del

35 per cent.

Llobregat.

taxes per l'any vinent. També a

migdia, per tal de tractar un
afer tan important com els

Així doncs, aquest any

Aquesta aplicació de l'IAE

l'inici del ple, el portaveu

l'Ajuntament ha aplicat un

per l'any que ve va comptar

d'Agrupació Argentona, Jordi

impostos i les taxes municipals,

recàrrec municipal de I'l,20 i

amb els vots favorables de CiU,

Suari, va dir que pensava votar

pilar sobre el que es fonamenta

l'any que ve aquest recàrrec serà

AA, ERC i IC, i amb el vot
contrari del PSC. Segons aquest

favorablement a totes les
propostes de l'equip de govern

els pressupostos de l'Ajun

d'1,25 (veieu gràfic). Tot i
aquestes modificacions, el

grup no es poden aprovar els

per no entorpir la gestió de

tament per l'any vinent.

Aplicació de l'IAE a Argentona per 1993

BASE
IMPOSABLE

RECÀRREC
MUNICIPAL

ÍNDEX
DE SITUACIÓ

RECÀRREC
PROVINCIAL
?

r
Tarifa
bàsica

I
Superfície

Multiplica la base

Multiplica per 1 tot

És el 35%

dels locals

imposableper 1,25

el resultat anterior.

de la base imposable.

La Contribució urbana, la

més debatuda

El regidor d'Hisenda,

al 5,7 per cent, tal com ha

Esteve Català, va argumentar

anunciat recentment el Ministre

per tant proposava un augment
fins a 0,75, tot i que es podria
negociar un 0,70.

la necessitat de no augmentar

d'Economia, Carlos Solchaga.

Per l'any pròxim l'impost

excessivament els impostos i

En aquest punt, la regidora d'IC,

Passant a la votació van

sobre béns immobles, l'IBI,
suportarà un barem 0,65, cinc

no anar més enllà del que pugui
indicar l'índex de Preus al

Concepció Sala, va dir que
actualment a Argentona s'està

aprovar la proposta inicial CiU
i Agrupació Argentona i ho van

centèsimes més del que s'ha

Consum a final d'any, que

pagant un dels IBI més baixos

fer en contra el PSC i IC. S'hi va

aplicat aquest any.

aproximadament pot ser del 5

de la comarca del Maresme i

abstenir ERC.

Albert Caimari Fiol

\ r
COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TÜT TIPUS
D'IMMOBLES

Photo-Art Argentona

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

ASSEGURANCES EN GENERAL

Avgda. Puig i Cadafalch, 26

Tel. 756 03 06

08310 ARGENTONA
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moltes escombraries en relació

que a mig termini s'acosti el

batuts va ser el del preu de la ta

al nombre d'habitants i que cal

que es recapta per la taxa al cost

xa de recollida d'escombraries.

real del servei, avui en clara

Un altre dels punts més de

L'IPC com a model a la resta
d'impostos i taxes
L'impost sobre els vehicles

Aquesta taxa tindrà l'any

dria estudiar l'origen d'aquest
fet. Tant el regidor dERC, Jordi

de tracció mecànica augmenta

que ve un augment del 5 per

Pinart, com la regidora d'IC,

senda també va acceptar un

finalment un 5 per cent i, ara

cent. El regidor d'Hisenda,

Concepció Sala, van assenyalar

possible replantejament del

per exemple un cotxe que aquest

Esteve Català va refermar la

la necessitat de fer més equita

repartiment de costos de la taxa

any ha pagat 2.400 pessetes,

seva posició de no augmentar

tiva la taxa utilitzant com a

basant-se amb l'IBI.

l'any que ve haurà de liquidar-

més la taxa que 1TPC, i no dis

referent l'IBI, un dels impostos

ne 2.520.

parar excessivament els preus.

més equitatius, segons van asse

Tot i això, Català va reconèixer

gurar els regidors. Català tam

CiU i AA; i ho van fer en contra

que a Argentona es recullen

bé va manifestar la necessitat

PSC,ERCiIC.

En aquest punt només hi va
votar en contra el PSC.

Impost sobre vehicles mecànica
-Any 1993
TURISMESPessetes
De menys de 8 cavalls fiscals
2.520
De 8 fins a 12 cavalls fiscals
6.804
De més de 12 fins a 16 cavalls
14.364
De més de 16 cavalls fiscals
17.892

AUTOBUSOS
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

16.632
23.688
29.610

CAMIONS
De menys de 1.000 quilograms
de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms
de càrrega útil
De 2.999 a 9.999 quilograms
de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms
de càrrega útil

8.442
16.632
23.688

Concessió per a 5 anys d'un nínxol
amb ossera
10.000
Concessió per a 5 anys d'un nínxol
sense ossera
5.000
Conservació Cementiri.
Per nínxol
1.000
Conservació Cementiri.
Nínxols de concessió
1.000

Taxa de recollida d'escombraries
3.528
5.544
16.632

REMOLCS ISEMEREMOLCS
ARROSSEGATS PER VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
De menys de 1.000 quilograms
de càrrega útü
De 1.000 a 2.999 quilograms
de càrrega útil

Taxa de Cementiris

29.610

TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

De més de 2.999 quilograms
de càrrega útil16.632
D'ALTRES VEHICLES
Ciclomotors882
Motocicletes fins a 125 ce882
De 125 ce. fins a 250 ce1.512
De 250 ce. fins a 500 ce3.024
De 500 ce. fins a 1.000 ce6.048
De més de 1.000 ce12.096

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

8.925
10.500
11.550

OFICINES, BANCS, COMERÇOS
3.528
5.544

(menys els de queviures) i indústries
(menys les de queviures i les tèxtils), fins:
40 mts
13.440

desproporció. El regidor d'Hi

Van votar a favor de la pro
posta de la regidoria d'Hisenda,

De 40 m2 fins a 60 m2
De 60 m2 fins a 150 m2
De 150 m2 fins a 400 m2
De més de 400 m2

15.750
18.900
23.100
27.300

ALLOTJAMENTS I RESTAURACIÓ
Hotels, pensions, bars i sales de joc
Fins a 150 m2
28.350
De més de 150 m2
37.800
ACADÈMIES, COL·LEGIS,
GUARDERIES, LLARS D'INFANTS
Fins a 250 m2 edificats
(no inclòs pati)
12.600
De més de 250 m2 fins a 500 m2
(pati no inclòs)
18.900

INDÚSTRIES TÈXTILS fins:
40 mts
De 40 m2 fins a 60 m2
De 60 m2 fins a 150 m2
De 150 m2 fins a 400 m2
De més de 400 m2

15.750
20.895
22.575
26.250
30.450

INDÚSTRIES I COMERÇOS DE
QUEVIURES, SUPERMERCATS, etc.
Fins 40 mts
15.750
De 40 m2 fins a 60 m2
20.895
De 60 m2 fins a 150 m2
24.150
De 150 m2 fins a 400 m2
28.350
De més de 400 m2
32.550

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES A
LOCALS DE PETITES INDÚSTRIES
TÈXTILS I TALLERS ARTESANS
Fins a 20 m2
Magatzems

9.450
8.925

GRAN ASSORTIT DE LOTS I PANERES

XARCUTERIA
CELLER

Casítaft^
MENJARS PREPARATS
fem tot tipus de menjars cuinats per encàrrec
ROSfl COMflS • Telf. 797 15 54 C/ Les Parres. 3. 08310-RRGENTONP

Sant Genis, 1.
08310 ARGENTONA (Barcelona)
Direcció: Josep Castafié Forns

Tel. 797 11 06
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Polèmica a l'entorn de la millora
del mercat setmanal
La necessitat d'ampliar el mercat dels divendres a la
plaça de Vendre ha provocat un intens debat en les últimes
setmanes. Tot va començar quan el regidor d'Hisenda i

Activitats classificades, Esteve Català, va anunciar per
Dies després d'aquest anun
ci, elregidordeComerç, Marcel
Lladó, va exposar davant
membres de la Unió de Boti
guers d'Argentona i d'altres co
merciants, la necessitat d'am
pliar el mercat amb més vene
dors ambulants. Segons un pri
mer estudi tècnic aquesta am
pliació es faria tallant el carrer
que envolta la plaça de Vendre.
Aquest va ser el principal
motiu de discòrdia entre les
dues parts, el tall del trànsit
rodat. Segons els comerciants
el tall del carrer el divendres al
matí dificultaria les tasques de
descàrrega de les mercaderies i
retrauria els compradors. En
una entrevista a ona comarcal,
formada per totes les emissores
municipals de la comarca, el
president de la UBA, Josep
Castaner, va dir que el que s'ha
de fer per promocionar el
comerç del poble són infras
tructures més importants com
ara la reforma global de la Plaça
de Vendre amb un aparcament
soterrani a la Plaça Nova, tesi
que també manté l'ex-regidor
de comerç i ex-president de la
Unió de Botiguers, Martí Riu.
Tant Cas-taner com Riu han

coincidit en la inconveniència
de tallar el carrer que envolta la
plaça per ampliar el mercat dels
divendres.
L'alcalde, convençut
El dia 19 de novembre,
l'alcalde d'Argentona, Joaquim
Casabella, va manifestar que
l'ampliació del mercat era
gairebé irreversible, però que
el carrer es tallaria a l'alçada de

la casa de Puig i Cadafalch i del
carrer de Dolors Monserdà,
facilitant la descàrrega de
mercaderies. L'endemà, Mar
cel Lladó va anunciar que s'es
tava elaborant un informe per
intentar recollir les propostes
dels comerciants i que no es
prendria cap decisió en ferm
fins que no es tornés a reunir
amb els botiguers. Lladó va fer
aquestes declaracions després
d'haver-se entrevistat amb els
comerciants ambulants que
venencada divendres al mercat.
Aquests venedors també es van
oposar a l'ampliació, tot
argumentant que si ara hi ha
poca venda, l'augment d'oferta
només farà que els ingressos
de cada parada decaiguin.

Ràdio Argentona el projecte de l'equip de govern per
augmentar l'oferta comercial i aprofitar la calçada que
envolta la plaça per posar-hi parades, tot tallant el trànsit
rodat, a partir de la paret de les mentides.
Marcel Lladó va insistir en la
necessitat d'augmentarelmercat
tot defensant que un augment
d'oferta pot augmentar la demandai així ferrevifarel mercat
setmanal. El regidor de comerç
també va demanar als comer
ciants ambulants que s'ajustin a
les mesures per les quals tenen
contractats els espais a la plaça.
Segons Lladó alguns d'aquests
comerciants ambulants tenen
molts més metres de parades
dels que els han autoritzat.

de segona i només una revitalització portarà més venedors i
més compradors. Fins i tot un
venedor ambulant amb residèn
cia a Argentona explicava l'ori
gen del conflicte tot dient que
els botiguers tracten els ambu
lants com si fóssim contenidors
d'escombraries, no ens volen ni
molt a prop ni gaire lluny.

Els consumidors

dirigit per J. Soler i Riber

El fet que a Argentona no hi
hagi cap associació que repre
senti els interessos dels consu
midors, com passa a d'altres
poblacions de Catalunya, fa que

es faci molt difícil saber amb
exactitud quina és la posició
dels usuaris del mercat en aquest
conflicte.
Tot i això, i en diferents en
questes de caràcter aleatori fetes
per l'emissora municipal, els
consumidors veurien amb bon
ull una ampliació del mercat
perquè augmentaria l'oferta.
Algun dels enquestats manifesta
que actualment tenim unmercat

\ r

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA

Els mercats avui
Segons un estudi fet fa uns
anys pel Grup d'Estudis Locals,
l'evolució dels mercats locals
es pot definir sota tres eixos:
1.- La motorització ha
portat els compradors a mercats
més llunyants, però això no els
fa abandonar els tradicionals.
2.- Els pagesos que abans
anaven a mercat a vendre els
productes sobrers, ara hi van a
proveir-se i aobteniruns serveis
(administratius, mèdics, cultu
rals, etc). Per això el qui ara
pren la iniciativa comercial és
el comerciant.
3.- Comptant enmoneda de
valor constant, el mercat que
mantingui un valor, a la llarga
decau.

Prepara't pel 93! Vine a la

Drogueria Vellvè
on hi trobaràs tota mena de pintures

TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
PoKm piles al moment

per embellir la teva llar i articles de

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

Dr.Samsó, 9-Tel. 79710 72

perfumeria, per estar "en forma"
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Dissenyat per l'heraldista Armand de Fluvià

Sanitat

Argentona té
un nou escut
La direcció general d'Ad
ministració Local de la Gene
ralitat de Catalunya va aprovar
a mitjans del mes d'octubre, el
nou escut heràldic del municipi
d'Argentona que substituirà elfins ara existent.
Les principals novetats de
l'escut són la forma de romb, la
situació de les quatre barres a la
part inferior, i a la part superior
. la incorporació d'una palma de
martiri de color verd amb fons

molts noms de lloc catalans que

color d'argent. A més l'escut ve

comencen per "arge" poden

encapçalat per la corona de Vila.

provenir "d'argelaga", arbust

Segons el tècnic que ha

molt freqüent a la zona

dissenyat l'escut, l'heraldista

mediterrània.

Armand de Fluvià és ge

Armand de Fluvià, el camp
mologia del nom Argentona.

nealogista i heraldista i
president de la Societat Catala

Tot i això el filòleg Joan

na de Genealogia, Heràldica i

Coromines creu també que

Sigil.lografia.

d'argent ve donat per l'eti

La Regidoria de Sanitat s'encarrega dels temes
relacionats amb la salut pública, i que són més dels
que en un principi pot semblar. Les actuacions que
ara per ara està duent a terme la Regidoria van des
de les campanyes a les escoles d'Argentona (progra
ma de previsió de la caries dental, exàmens de salut
escolar i vacunacions), fins a la recollida de gossos
abandonats al carrer, passant per les campanyes de
desratització, d'erradicació de la "processionària"
dels pins, i una campanya d'Educació Sanitària
endegada per a l'any 1993.
Sobre les campanyes a les escoles cal remarcar
que s'estant seguint amb tota normalitat. Tant el
programa de previsió de la caries dental, com el
programa de vacunacions, s'està realitzant segons les
indicacions del Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya. Pel que fa als exàmens de
salut escolar, també es realitzarà segons el que
estableix el Departament, encara que aquest any s'ha
ampliat la cobertura d'aquests exàmens. Ara fa dos
anys, el Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya va decidir no realitzar els exàmens als
cursos de 5è. i 8è. per considerar-los innecessaris;
però des de l'Escola del Cros i l'Associació de pares
de l'Escola del Cros s'ha reclamat que els exàmens a
aquests cursos es tornin a fer. La Regidoria ha cregut
convenient fer aquesta excepció amb l'Escola del
Cros, i per això portarà a terme els exàmens subven
cionant el 100 % del cost (en els altres cursos, la Ge
neralitat subvenciona el 50 % i l'Ajuntament la resta).
Les campanyes de desratització i d'erradicació
de la processionària dels pins es realitzen a través de
contractes de serveis amb empreses especialitzades.

GILCABRESPINATUBAU

L'èxit de la campanya d'erradicació de la pro
cessionària dels pins depèn molt de que els propietaris
de jardins o solars amb pins hi facin també el
tractament, ja que la Regidoria ho fa només als pins
de carrers i places públiques. Per tal d'aconseguir-ho
s'ha fet també una campanya d'informació a tots els
propietaris, recomanant-los fer el tractament i oferint-

Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 797 04 11

los-hi assessorament si fos necessari.

Avda. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA

CATALANA

OCCIDENT

ESTEVE V. CATALÀ

Regidoria de Sanitat

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

ASSEGURANCES
Tel. 797 09 47 - ARGENTONA
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Ha començat la construcció d'un túnel al Cros per on passa l'autopista.

El Consell Comarcal i els ecologistes
dubten de les millores aportades pel
MOPT a l'autopista del Maresme
El president del Consell Comarcal del Maresme, Ramon
Camp, va presentar una denúncia davant la direcció gene

ral de Medi Ambient de la comissió de les Comunitats
Europees contra l'impacte ambiental de l'autopista del

La denúncia es va presentar el dia 10 d'octubre, just un
mes abans que el MOPT arribés a un acord amb alguns
alcaldes socialistes de la comarca per fer-hi millores per

valor de 4.500 milions de pessetes.

Maresme.
va mostrar indignat per la reu

Concretament Camp va de
nunciar que no s'ha fet cap

nió entre alcaldes socialistes de

estudi sobre l'impacte ambien

la comarca i el MOPT, i va

tal del tram d'aquesta autopista

denunciar el que creu un

que passa per Argentona, la

menyspreu cap el Consell Co

variant, que l'estudi que s'ha fet
sobre ei tram Llavaneres-

marcal i als municipis que tenen
un altre color polític.

Palafolis va ser previ al projecte

Satisfacció socialista

definitiu i que el projecte
aprovat no ha passat el tràmit
d'informació pública. Un mes
després, alcaldes socialistes de

Després de les declaracions

Túnel sota l'autopista al Cros.

de Ramon Camp, el primer

la comarca del Maresme es van

Arenys de Mar, un viaducte a

la trobada hi van assistir els

secretari dels socialistes de la

reunir a Barcelona amb el

Canet de Mar i fer-ne un de més

responsables dels Ajuntaments

comarca i regidor de l'Ajun

Secretari General d'Infras

llarg a Sant Vicenç de Montalt.

de Cabrera, Llavaneres, Sant

tament d'Argentona, Josep
Clofent, va dir en roda de

Vicenç de Montalt, Calella,

tructures del MOPT, Emilio
Pérez Tourino. En aquesta re

Indignació al Consell

Sant Pol, Palafolls i el regidor

premsa que l'actuació del seu

unió es va acordar fer unes

Comarcal

d'urbanisme de l'Ajuntament

partit en el tema d'aquesta auto

d'Argentona, Santi Mora. La

pista ha estat no partidista sinó

valor de 4.500 milions de

48 hores després d'aquesta

conclusió de la reunió va ser

en bé de la comarca. A més,

pessetes, 2.500 els assumiria el

reunió, el president del Consell

que el Consell Comarcal

Clofent va acusar CiU d'obs

ministeri i d'altres 2.000 anirien

Comarcal, Ramon Camp va

continuaria pressionant al

taculitzar la construcció de

a càrrec d'ACESA, concessio

convocar amb urgència tots els

MOPT per tal d'augmentar les

l'autopista. Segons el regidor

nària de la carretera.

alcaldes o regidors d'urbanisme

millores i no retirar la denúncia

de l'Ajuntament d'Argentona,

Entre les millores acordades

del Maresme per on passa

feta davant la CE. En posteriors

els socialistes hem patit un

hi ha els accessos a Mataró i

l'autopista Mataró-Palafolls. A

declaracions, Ramon Camp es

procés d'intencions totalment

millores a l'Autopista per un

\ r

turals
Plantes artificials
Decoracions florals
Avets i decoracions nadalenques
. Samsó, 26

Tel. 756 06 80

Dr. Samsó, 5 - Tel. 797 11 00 - ARGENTONA
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inadmissible per part dels

Un nou exercici econòmic
aquestes millores i continua

nostres adversaris de Conver

dubtant que el projecte del

Estem en portes de Nadal, en pocs dies

gència. Han instrumentalitzat

ministeri de Josep Borrell

començarem un nou any, un nou exercici econòmic

pels seus interessos electorals

compleixi la legalitat vigent a

per l'Ajuntament de la nostra vila, que comença en

un problema polític que

Europa i a l'Estat Espanyol.

la modificació dels impostos i segueix amb els

afectava al conjunt del Ma
resme. Ens hem sentit sols.

Pel que fa a la reunió dels

pressupostos, eina bàsica que marcarà la línia de

alcaldes del PSC amb alts

treball d'aquest Equip de Govern de CiU

dirigents del MOPT, aquest
Els ecologistes també es

grup ecologista creu que respon

La situació econòmica actual, en un punt
veritablement delicat, fa ressentir la butxaca del

queixen

a una "estratègia propagan
dística" i que les declaracions

contribuent, amb la devaluació de la pesseta, la puja

de Clofent són una "cortina de

etcètera que no animen gaire la gent del carrer, fan

rial i Ambiental del Maresme

fum a totes les irregularitats del

més petit el seu poder adquisitiu i més pesats els

(CATAM) creu que els 2.000
milions que invertirà ACESA

projecte".

en aquesta autopista són només

Túnel al Cros

El Centre d'Acció Territo

una qüestió de maquillatge, que

d'interessos, la congelació de salaris,... i un llarg

compromisos contrets.
Sensibilitzats per aquests moments de crisi,
aquest Equip de Govern va treballar en la modificació
de les Ordenances Fiscals, que vam ajustar al màxim

no es fa front als problemes

D'altra banda, a primers de

per no carregar més al vilatà. Si bé els marges donats

mediambientals de la nova

novembre van començar les

per la llei ens permeten apujar molt més, com tenen

construcció. Per aquest grup

obres d'un dels túnels de

la majoria dels ajuntaments de la comarca, que

ecologista calen 15.000 milions

l'autopista al seu pas pel Cros.

repercuteix amb més ingressos i així poder

de pessetes per fer les millores

Aquestes obres han obligat a

desenvolupar amb més tranquil·litat el pressupost

necessàries i evitar l'impacte

fer algunes alteracions del

mediambiental. Pel que fa a les

trànsit a l'antic camí del Cros

pel proper any, vam optar per la via de la contenció
i aplicar-hi només l'índex de Preus al Consum.

millores que ha de fer el MOPT,

que s'ha hagut de desviar a

Aquesta modificació no afectarà el preu total del

el CATAM creu que no han

l'alçada de riTV.

rebut de l'IAE el que era abans la Llicència Fiscal,
que afecta comerciants, industrials i professionals,

quedat prou clares quines són

ja que la Diputació va rebaixar el 5% del seu recàrrec
i és el que va absorbir l'Ajuntament, per tal motiu
l'import total a pagar l'any 1993 serà el mateix que

Apila el

l'any 1992.
Amb aquest criteri abordarem els pressupostos

mercuri

de l'any 1993, que passaran per ser restrictius i que
no modificarem els d'aquest any 1992 més del que

a part

sigui necessari, ja que la despesa fixa és molt
important i ens lliga molt de mans, com també els

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE PILES
Establiments comercials i altres organismes on es
col·locaran contenidors

Adreça

Súper Argentona

Ramon Par, 2

Ferreteria l'Equip

Puig i Cadafalch, 18

Ferreteria Nova

Sant Miquel, 10

Photo Art Argentona

Sant Julià, 15

Llibreria Arenas

Carrer Gran, 18

Ràdio Argentona

Plaça Església

Súper Avui

Abad Escarré

Dia

Dr. Samsó

Escola Francesc Burniol
Escola del Cros
Ajuntament

que ens hem trobat sobre la taula. Amb això no es
vol dir que no es faran coses, en tenim moltes per
fer i n'hi ha de molt urgents, una d'elles s'havia
d'haver començat i no es va fer, com és el nou

Nom

Escola Bernat de Riudemeia

compromisos que es van adquirir anteriorment i

cementiri i que estem en molt avançades converses
per poder tirar endavant.
Esteve V. Català
Regidor d'Hisenda

Recollida de sang

ARGENTONA
Sala d'actes de l'Ajuntament

Dissabte dia 19 de desembre de 1992
De 9.30 a 14 i de 17 a 20 hores.
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Amb subvencions que abarateixen el cost en un 50 per cent.

S'invertiran 166 milions de pessetes a
l'Avinguda dels Països Catalans
L'Ajuntament d'Argentona ha rebut un total de gairebé que va de la carretera de Vilassar fins la Riera d'Argentona.
83 milions de pessetes per urbanitzar l'avinguda dels Països

Aquestes obres s'han d'executar durant aquest any 93.

Catalans i canalitzar i soterrar el tram del Torrent de Tossa,

Les dues obres tenen un

Cas de no obtenir aquests

cost aproximat de 166 milions

recursos, l'Ajuntament es veuria

de pessetes. 120 milions

obligat a demanar crèdits per

pertanyen a la cobertura del

fer front al cost de les obres.

Torrent de Tossa i d'altres 46 a

Segons va dir el regidor

la urbanització de l'Avinguda

d'Hisenda, Esteve Català,

dels Països Catalans.
Tot aquest projecte va

l'administració d'Argentona
pateix un endeutament molt

subvencionat per dues vies.
D'una bandaelPlaÚnicd'Obres

baix i per això no es pot des

i Serveis de Catalunya, ja ha
destinat 23 milions de pessetes

inversions. Això augmentaria

cartar demanar crèdits per
l'endeutament de l'Ajuntament

per la urbanització de l'Avin

que segons la llei pot arribar a

guda dels Països Catalans, el

un 25 per cent.

que suposa un 50 per cent del
total de l'obra. Per la seva ban

Unes obres esperades

da, la Conselleria de Política

Obres al torrent de Tossa.

Territorial i Obres Públiques

Molts pares, alumnes i

de la Generalitat ha inclòs la

mestres de l'Escola Pública

van posar voreres durant el

Aquest pla el va presentar

cobertura del Torrent de Tossa

Francesc Burniol s'han queixat

passat mes de novembre. Les

dins el pla per evitar les riades

durant aquests anys de l'estat

obres tenen un cost de 6 milions

el Conseller de Política Terri
torial i Obres Públiques de la

a la comarca del Maresme.

lamentable que presenta

de pessetes i el costejarà

Generalitat, Joaquim Molins,

Aquesta obra té un cost de 120

l'Avinguda dels Països Catalans

íntegrament el pressupost mu

el 12 de novembre a la seu del

milions de pessetes i la Junta

quan hi ha pluges i s'hi fa fang.

Consell Comarcal del Ma

d'Aigües en subvenciona també

El projecte contempla la

nicipal.
És intenció d'aquest con

el 50 per cent, 60 milions de

pavimentació de l'avinguda, la

sistori que, a la llarga, aquest

El pla per evitar les riades

pessetes.

col·locació de voreres amb

té un cost total de 17.600

arbres, l'enllumenat, la

tram del torrent de Tossa es
canalitzi tal com es farà amb el

instal·lació d'un aparcament, la

tram contemplat en el pla de

comarca del Maresme.

col·locació d'una xarxa de

Negaments.

Finançament
Tot i que un 50 per cent dels

clavegueram, la conducció

dos projectes ve pagat per
d'altres administracions, cal

de la conduccció elèctrica d'alta

tenir present que l'Ajuntament

tensió.

milions de pessetes a tota la

d'aigua potable i el soterrament

s'haurà de fer càrrec de l'altre

Per la seva banda les obres

50 per cent restant. Això vol dir

a fer al Torrent de Tossa hi

que l'equip encapçalat per

inclouen la cobertura i cana

Joaquim Casabella haurà de

lització.

buscar recursos econòmics per
aquest any per valor de 83
milions de pessetes. És de des

Més Obres

tacar que totes les subvencions

resme, a Mataró.

AUTO-ESCOLA • ASSEGURANCES

RAMON REIXACH I MONER
Un altre tram del Torrent

s'han d'aplicar durant l'any a

de Tossa, el que va de la Plaça

que estan destinades i, si no és

de Montserrat fins l'encreua

així, es perd la totalitat de la

ment amb la carretera de

Mataró. n. 1 - Telèf. 797 00 50 - 08310 ARGENTONA

subvenció.

Vilassar, s'ha pavimentat i s'hi

VJ
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Agrupació Argentona
Algú podria pensar que degut
als canvis que van tenir lloc a
l'Ajuntament, el fet d'estar dins
0fora del govern municipal, ha
significat per a nosaltres també
un canvi. Res més lluny de la
realitat. Ara, com abans, estem
en la mateixa línia que quan
Agrupació Argentona va
néixer, és a dir, pensar i
desenvolupar, en la mida de les
nostres possibilitats, en
concepte de poble global on hi
càpiga tothom amb la diversitat
que la realitat ens dóna;
preveure els esdeveniments i
no actuar a remolc de les
circumstàncies, dit d'una altra
manera, tenir un projecte per la
nostra vila i lluitar perquè sigui
una realitat. Això és el que hem
fet, quan hem estat dins del
govern municipal, i cap grup
polític ho va contestar, i això
serà el que farem endavant, ara
des de fora de la Comissió de
Govern.
Potser que, dins de la
dialèctica de bons i dolents, amb
la que amb tanta facilitat ens
veiem abocats tots plegats,
alguns convilatans no hagin
entès o no hagin volgut entendre
la pretensió de superar aquests
conceptes blanc/negre, governoposició i superar l'enfron
tament anecdòtic, estèril i
sistemàtic per una suma de
forces i esforços pràctics que
milloressin el nostre present,
preveient un futur més coherent
1esperançador. En una paraula,
no perdre de vista l'interès
col·lectiu i prioritzar, per
damunt de qüestions personals
o de grup, allò que la col·lec
tivitat demana, criteris clars,
gestió eficaç, visió de futur i
fets.
Alguns d'aquests criteris o
d'aquests fets, ara mateix estan
al carrer. S'està fent la Ronda
Exterior i circumvalació d'Ar
gentona, el nostre equip va
gestionar el tema i ha resolt
amb dignitat un carrer de servei

al costat de la Ronda,
aconseguint així un millor
servei allunyant a la vegada la
Ronda cap a la Riera, a més
d'aconseguir uns punts de
connexió més adients. Aviat
començarà l'autovia Argen
tona-La Roca, també amb un
traçat respectuós pels propie
taris, pels passos establerts i de
connexió fàcil pel poble, a
banda d'un seguit de com
pensacions de vital importància
com és ara la canalització de la
Riera, la canretera del Cros 0 el
manteniment de l'actual B1415.
Estar a favor d'un creixement
harmònic del poble, vol dir
mesurat, controlat i coherent,
preveient lloc per a tothom,
vivendes de tot tipus, també
socials, espai pels industrials,
zones de lleure i de serveis,
resposta plural a les necessitats
plurals del poble, això és el
projecte de Sant Sebastià. No
hi estem d'acord amb unes
vivendes que pel fet que es
diguin socials, siguin con
cebudes com un bolet, aïllat i
tancat, d'això ja en tenim
exemples al poble i no en volem
més.
Voldríem dir, per a extreure
una conclusió general dels
exemples anteriors, que estarem
a favor de tot el que es faci
raonadament, amb criteri i amb
cara i ulls, i estarem en contra
dels interessos petits, opor
tunistes de galeria, i tot allò que
signifiqui hipoteques pel futur.
I que hi estarem, lluitarem i
donarem testimoni de la nostra
presència.
Com a eixos fonamentals del
futur immediat caldrà veure els
pressupostos pel proper
exercici, ja que marcaran la
pauta cap on anem. De moment
no els coneixem, parlarem en
la propera revista.
Grup Municipal
Agrupació Argentona

Aventures i
desventures
dfuna zona verda
La zona verda ubicada
entre el torrent Dolors
Montserdà, el carrer delPuig
i el de Sant Narcís, va ser
motiu de discussió en el ple
de novembre.
La qüestió de les zones
verdes sempre és un tema en
el qual la dretano pot amagar
el seu veritable interès
polític, i en el cas que ens
ocupa, com veureu, queden
retratats una altra vegada.
El juliol de l'any 91,
l'equip de govern de
l'Ajuntament estava decidit
a mantenir aquesta zona
verda; així es desprèn del
comunicat enviat al Tribu
nal Superior de Justícia de
Catalunya, que requeria
l'Ajuntament a complir la
sentència del Tribunal Su
perior, el qual donava la raó
a la propietària, que es creu
amb el dret d'edificar el so
lar, malgrat que el pla
d'urbanisme el qualifiqui de
zona verda.
Aleshores la corporació
municipal defensava amb
fermesa el dret a decidir
sobre el seu territori i aplicar
el pla d'urbanisme vigent.
La fermesa, però, no ha
durat massa, ja que el passat
mes de juny s'enviava un
altre comunicat al Tribunal,
en el qual s'anunciava un
canvi en el pla d'urbanisme
per donar compliment a la
sentència.
Què ha passat en aquest
període de temps?
En estudiar l'expedient

majoria el canvi de qua
lificació amb dues abs
tencions dTJD i dos vots
contraris, dERC i d'IC.
2. Per què des del juny del

91 fins el juliol del 92 no es
van iniciar els tràmits
d'inexecució, tal com calia
haver fet? Algú ho va aturar
o va ser negligència per part
del responsable directe?
Tanmateix la història
continua perquè en el ple de
novembre no es va poder fer
l'aprovació definitiva.
Aquesta vegada, a més de
dues baixes hi van haver
dues abstencions per part
dTJD i tres vots en contra

(ER, PSC i IC).
Senyors, la diversió està
servida; què farà ara l'equip
de govern? Quines
explicacions donarà al Tri
bunal Superior de Justícia
de Catalunya? No ens
estranyi que aviat ens facin
una visita per tal de
comprovar personalment si
és que tot plegat és seriós o
si a Argentona cada dia són
els Sants Innocents.
Per la nostra part, pensem
demanar explicacions a
l'alcalde per tal que
s'aclareixin els punts foscos
de l'afer; i per descomptat
que seguirem defensant
aquesta zona verda, que és
única per les seves
característiques tan diferents
de les places dures a què ens

quants interrogants.
1. Hi va haver un canvi

hem hagut d'acostumar.
No només volem que es
recuperi per Argentona sinó
que s'acondicioni perquè en
poguem gaudir tots els
argentonins.

d'opinió per part d'alguns
regidors? Així sembla, jaqué

Iniciativa per Catalunya

en el ple del 7 de juliol

(IC)

amb detall, se'ns obren uns

d'enguany, s'aprovava per
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Assemblea de Clubs Esportius
d'Argentona

Aturem l'especulació
urbanística

Canalitzats els ànims i les pretensions dels
clubs esportius d'Argentona, i un cop dissolt el
Patronat Municipal d'Esports, s'ha iniciat la proposta

La secció local d'ERC
endegarà en els propers dies
una campanya explicativa del
que està passant amb la zona
verda compresa entreels carrers
Dolors Montserdà, del Puig i
Sant Narcís. L'especulació ur
banística, una vegada més (i
quantes van?), sembla haver
trobat una nova víctima.
A Argentona hi manquen
"pulmons verds" al casc urbà i
un dels que tenim, que molta
gent desconeix, desapareixerà
si la voluntat política de CiU no
canvia en aquest tema. El que
hauria de procurar aquest
Ajuntament és intentar recupe
rar aquesta zona verda per a
esbarjo de tots els vilatans.
Quan l'Ajuntament era
governat pel Sr. Gallifa, de CiU,
es va declarar aquell espai zona
verda (el Pla General no ho
contemplava), per evitar la seva
urbanització. Els propietaris
van adreçar-se a la justícia, ja
que la modificació va ser pos
terior a la petició d'urbanització.
Quan arribà la sentència que
obligava a construir, l'alcaldia
estava en mans del Sr. Canal.
Aquest també era de CiU, però
no hi va posar tantes ganes per
aturar-lo (raons? Qui les sap!?)
El segon requeriment per
executar la sentència del Tri
bunal Superior de Justícia
Català arribà quan a l'alcaldia
hi estava el Sr. Suari, d'Agru
pació Argentona. AA i PSC-

solucions que beneficiessin el
poble que tant diuen estimar,
van considerar que la lluita era
inútil i que Argentona s'havia
d'agenollar una vegada més.

per a la constitució de la que s'anomenarà ACA o
ACEA, a gust dels seus integrants.
Un cop constituïda formalment, i seguint un
protocol de reglament s'aprovaran els seus estatuts.
Aquesta assemblea estarà formada pels presidents

IC i ERC, des del primer
moment s'hi varen oposar.
Pensem que hi ha altres sortides
que no signifiquen perdre

de cada una de les entitats esportives censades i

aquesta zona.
Els nostres assessors ens
han confirmat l'existència de
diversos procediments legals a
seguir. L'Ajuntament actual,
amb l'alcalde de CiU i amb dos
regidors que també ho eren a
l'època en què l'ajuntament del
Sr. Gallifa va declarar la zona
verda, també sembla que no
vol intentar trobar una sortida
beneficiosa pels argentonins.
Fins i tot el PSC-PSOE ha
variat, des que es va trencar el
pacte amb AA, la seva incom
prensible postura i ha fet costat

amb el tècnic d'esports i el secretari, que l'anomena

a IC i ERC en no permetre una
nova aberració en el nostre
poble.
A ERC recordem que CiU
intentà urbanitzar la Font
Picant, va ser la mobilització
popular promoguda per la
Coordinadora Popular per sal
var la Font Picant qui els va
aturar, i molts anys enrera tenim
el cas de Sant Jaume de Traià.
S'haurà de repetir?
Esquerra Republicana
de Catalunya

(ERC)

PSOE en lloc d'intentar buscar

amb activitat a Argentona.
D'entre ells s'elegiran a cinc vocals, i aquests
cinc elegiran d'entre ells el president, que juntament
el president entre els altres membres de l'A.C.A.,
formen la Junta Directiva de l'assemblea. Aquesta
Junta Directiva serà l'encarregada de tirar endavant
els esports de competició i de base, proposant al
regidor d'esports els acords d'aquesta junta.
En propers números farem arribar el reglament
de l'ACA
Raimon Català
Regidor d'Esports

Recollida domiciliària de mobles,
electrodomèstics i altres estris
domèstics vells
L'objectiu d'aquest servei
és evitar l'abandó d'objectes
domèstics vells dins el nostre
terme municipal.
El servei consisteix en la
recollida selectiva a domicili
de mobles, electrodomèstics i
altres objectes de caire domès
tic.
L'àmbit en el que es dóna
aquest servei és el casc urbà i
les urbanitzacions.
La recollida es fa quin
zenalment, els dilluns a la
tarda a partir de les 14 hores.
Per tal de sol·licitar el

servei cal trucar al telèfon 797
02 52 on s'anotarà l'encàrrec
i s'informarà de la data de la
propera recollida.
La Regidoria agraeix a la
major part dels vilatans l'ús
sistemàtic d'aquest servei i
recorda als que encara no
l'han adoptat que és molt més
senzill fer una trucada a
l'Ajuntament que desfer-se
clandestinament dels objectes
vells.
Regidoria de Serveis

ACTUACIONS ESBART DANSAIRES
D'ARGENTONA - Any 1992-93

14 marçBarcelona

18 abrilL'Ullastrell
16 maigArgentona
6 junyBarcelona
13 junyMontblanc
20 junyMontserrat

28 marçArgentona

4 agostArgentona

20 desembreBadalona

30 desembreSaló Infància
17 generMataró
14 febrerTorrellas

Aquestes fotos són el testimoni que encara existeixen desaprensius entre
nosaltres que prefereixen tenir la molèstia d'abandonar en ple casc urbà
o en algun punt de la perifèria els mobles, electrodomèstics i d'altres estris
vells de caire domèstic, quan amb una simple trucada a l'Ajuntament se'ls
hi passaria a recollir a domicili.
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Medi ambient
Mateu Pinol i Carrió
La regidoria de Medi ambient disposa d'un
Consell Municipal, el qual assessora la Regidoria en
els temes de la seva competència. Aquest Consell
s'ha formalitzat aquest mes de desembre, en el Ple
del dia 4, quan es van nomenar els seus membres,
després de funcionar durant un any i escaig mentre
es preparaven els estatuts. El Consell Municipal de
Medi ambient pot estar format per un màxim de 20
persones (10 a títol individual i 10 en representació
d'entitats). Aquest cop només 15 persones han
demanat formar-ne part, 5 a títol individual i 10 en
representació d'entitats mediambientals. Aquests
membres seran renovats d'aquí a dos anys.
És des de la regidoria de Medi ambient que
s'ha endegat la campanya de recollida de piles
usades. Més de 10 establiments d'Argentona
col·laboren en aquesta campanya recollint les piles
que deixin els clients en contenidors que l'Ajuntament
els ha facilitat. On veieu el distintiu "Establiment
col·laborador en la recollida de piles usades" hi
trobareu un d'aquests contenidors.
També és molt important informar que
Argentona és una de les poblacions on s'endegarà
un pla pilot de recollida selectiva de deixalles.
Aquest pla preveu la recollida de vidre, paper i
cartró, roba i materials contaminants separadament
per facilitar el seu reciclatge. Oportunament
s'informarà sobre aquest pla, i sobre com col·laborar,
cadascun de nosaltres, en la recollida selectiva.
Potser quan surti aquest butlletí ja podreu
veure per Argentona uns aparcaments per a bicicletes.
S'hauran col·locat gràcies a un conveni entre
l'Ajuntament d'Argentona, el Consell Comarcal del
Maresme i una empresa publicitària. Aquest mitjà de
transport ecològic i saludable s'està utilitzant cada
cop més, també a la nostra vila. Per això, amb la
col·laboració dels aparcaments també es farà una
campanya de sensibilització per tal que s'utilitzi la
bicicleta cada cop més. O si més no, es respecti més
als qui l'utilitzen.
Antoni Julià
Regidor de Medi ambient

Carrer Gran,
Tel. 797 10 5

ARGENTONA

Polítics
Pensem que els polítics són aquells que fan política i es
dediquen a la política. I polítics n'hi ha molts. Però, no ens
enganyem, són en realitat molts menys dels que pretenen serho. I és que la política no està a l'abast de tothom. I, és en
aquesta darrera frase on podem trobar les frustracions, la
desconfiança, la corrupció, els enfrontaments viscerals, etc. I és
aquí, precisament aquí, on ens equivoquem al jutjar a una
classe, la política, en la que es troben els professionals per
convicció, barrejats amb els oportunistes, els personatges amb
pocs escrúpols, els que fan de l'engany i la corrupció un modus
vivendi i tota aquesta mena de paràsits que sembla si més no
darrerament, haver trobat un <aldo de cultivo molt interessant
dins la política. I, està molt clar, tot això és perillós, preocupant
i vergonyós. I fruit de tot això és quelcom que, com si fos una
rabieta, es tradueix a totes les eleccions. Això que agrupa entorn
d'ella a tots els partits polítics per lluitar-hi com un sol partit:
l'abstenció. Perquè l'abstenció la podríem definir com la
negació del vot per part de les persones a les que han convençut
que no val la pena votar. I aquestes persones que li han fet
aquest gran favor a la democràcia, desencantant de forma
evident als electors, són precisament els polítics. I ja tomem a
ser al principi!
I així podríem estar donant voltes i voltes sense trobar
solució. Però, desafortunadament, la solució és difícil i, encara
pitjor, no es troba en mans del poble. Han de ser els polítics, els
de debò, aquells que mereixen el respecte de tots, els que
desemmascarin els que no ho són, però deixant de banda
qualsevol interès. Perquè la justícia no es pot veure condiciona
da pels interessos de ningú. La classe política s'ha de rentar, però
rentar a fons. En cas contrari, les conseqüències poden ésser
lamentables, i així ens ho demostren fets actuals. I trobem la
demostració en fets recents. Fa un parell de dies hi ha hagut un
cop d'estat a Veneçuela. Vaig sentir moltes notícies i entrevistes
a través dels mitjans de comunicació i aquell meravellós poble,
suposo que tip del que tenen si més no i en proporció alarmant,
comprenien el cop d'estat. I això és realment greu! Vaig sentir
a un veneçolà des de fa poc més d'un any a Andalusia que deia:
•La colònia venezolana aquí, estamos de acuerdo con lo que
sucede en nuestro país y esperamos que triunfe el golpe. Ya es
hora que alguien ponga orden en nuestro país. No vull entrar
ara a analitzar si és molt o poc representatiu aquest pensament.
Sí puc assegurar que van ser varis comentaris d'aquest tipus els
que vaig sentir. I això, tots plegats, hem de pensar que és
realment greu. Els que tenim certa edat, recordem amb tristesa
i certa vergonya uns 40 anys nefastos... I aquests 40 anys, no els
podem oblidar. Cal que els tinguem ben presents, sense cap
trauma, sense cap odi, sense cap pensament negatiu. Perquè tot
això forma part de la nostra història íntima i no cal oblidar per
no arribar a cometre errors similars.
Tant de bo que els polítics s'ho creguessin de veritat
que ho són. I, el qui no ho tingui massa dar, que ho deixi! No
tothom serveix per tot. 1 és molt més honrat deixar-ho que
continuar de mala manera. Per a mi, i si pot servir de reflexió,
tots els polítics, totes les polítiques són bones. Ja em suposo que
tots i totes, volen el millor pel poble. La diferència la trobem en
la forma d'aconseguir fer realitat les intencions.
Caldria en moltes ocasions, deixar de banda moltes
coses per aconseguir-ne d'altres. Però dubto molt seriosament
que els mateixos polítics puguin comprendre el que estic dient,
que és ni més ni menys que: encara que siguem d'esquerres, la
dreta pot portar raó i la dreta ha d'admetre en ocasions que
l'esquerra no va errada. O dit amb altres paraules: col·locar els
interessos del poble per sobre dels del partit. I, a partir d'aquí,
treballar tots plegats, amb la seva manera de fer per tal de no
abandonar identitats, amb una fita comú: el bé del poble i el
benestar del ciutadà.
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S'ha atorgat una subvenció

El Castell de Burriac en perill

a Rialles

d'esfondrament

La regidoria de Cultura ha
donat al grup d'animació in
fantil Rialles una subvenció
de 250.000 pessetes per les

Rialles de 150.000 pessetes,

El regidor de Cultura de

corresponent a la subvenció
de l'any 1991. Segons l'àrea

l'Ajuntament de Cabrera,
Ramon Fontseca, ha infor

de Cultura aquest deute es

activitats d'aquest any.

farà efectiu l'any que ve.

mat que l'última part del cas
tell que queda dempeus, la

Aquesta quantitat comple
menta una altra subvenció

de 150.000 pessetes que va
rebre aquesta entitat a
primers d'any. Tot i això, l'à
rea de Cultura ha reconegut

un deute pendent amb

Recordem que Rialles
organitza activitats d'espec
tacles infantils cada primer
diumenge de mes, a part
dels espectacles que orga
nitzen durant les festes
majors.

Més de 500 persones van
assistir a la VIla Botifarrada
L'edició d'enguany de la Botifarrada contra la Hispanitat
va comptar amb la presència del secretari general d'ERC,
Àngel Colom, de Jaume Profitós del Bloc d'Estudiants
Independentistes i de Carles Riera, secretari de la Crida. A

torre de l'homenatge, és en
perill d'esfondrament.

de Cultura, Joan Guitart so
bre quines gestions pensa
va fer per evitar la degra
dació en què es troba el
castell. Guitart va contestar
que no estava previst pres-

supostàriament per l'any 93

Aquesta torre es podria
esllavissar degut al mal estat

l'arranjament del castell.

dels fonaments de la base.

tament de Cabrera creu que

Segons l'Ajuntament de

si mai la Generalitat actua

És per això que l'Ajun

Cabrera, no només és en

serà ja massa tard. Davant

perill la torre sinó la resta de
les poques parets que que

d'aquest retard el consistori
que presideix Ramon Boa-

den dretes.
Fa unes setmanes, el

das s'està plantejant fer
actes de protesta tot recla
mant una acció ràpida que
eviti la degradació definitiva
del Castell de Burriac.

diputat i regidor argentoní
del PSC, Josep Clofent va
plantejar una pregunta
parlamentària al conseller

l'acte, que es va celebrar durant la nit de l'11 al 12

d'octubre, hi va assistir també el portaveu municipal d'ERC,
Jordi Pinart i com a representació de l'alcaldia hi havia Santi
Mora, aleshores alcalde en funcions.

La comissió Onze de Setembre es va mostrar molt sa
tisfeta per la participació registrada en aquesta botifarrada
que es va fer al pati de l'Escola Bernat de Riudemeia.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
CASAL 1977-1992
"Memorial Salvador Casas i Güell"

Del 26 de desembre del 92 al 3 de gener del 93
Col·labora: Ajuntament d'Argentona

mjmj

BAR • RESTAURANT

"LES GINESTERES"
Cuina Catalana
ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres
Telèfon 797 02 55

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

FERRETER^
MQVFI

^
c/ Gran 30
Tel. 797 02 07

ARGENTONA

Sant Miquel, 10 - Telèfon 7970303 - ARGENTONA
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Comencen els tràmits per fer

Antoni Carbonell,

una nova oficina de Correus

nou delegat de CDC
gres Miquel Roca va anun

la compra d'aquest local la

L'ex-regidor de l'Ajun
tament d'Argentona, Antoni

DGCT oferia 22,5 milions de

Carbonell i Nogueras, va ser

pessetes. El termini per pre
sentar les ofertes va acabar
el dia 23 de novembre.

elegit nou president dele
gat de l'agrupació local de
Convergència Democràtica,

Pujol.
D'altra banda un altre ex-

Amb això s'ha donat el
primer pas per posar al dia

en la votació que es va fer el
dia 27 de novembre entre

regidor de l'Ajuntament
presidit per Esteve Canal,

l'oficina de Correus d'Argen

els militants d'aquest partit.

l'antic responsable d'Hisen

el dia 13 de novembre i es

tona que en els últims anys

da Josep Maria Esteve i Sori-

demanava un local cèntric

ha provocat moltes queixes
dels usuaris.

Recordem que Carbonell
era el número 3 de la llista

La direcció general de
Correus i Telègrafs ha
publicat anuncis a diaris de
difusió estatal on es feia
una oferta dirigida a
l'adquisició d'un local per
instal.lar-hi una nova ofici
na de Correus.
L'anunci es va publicar

de 150 metres quadrats i

que fos en planta baixa. Per

que CiU va presentar a les

últimes eleccions munici
pals i va dimitir de regidor el

Ja ha acabat la campanya
contra la processionària
A primers del mes de
novembre la regidoria de
Medi Ambient de l'Ajun

litament general que els
predisposa a d'altres orga

tament va posar en marxa
la campanya d'erradicació
de la processionària en tots

cialment insectes perfora

els pins i cedres que són als
llocs públics de la Vila. La

La presència anual i repe
tida de processionària en

mateixa regidoria va fer una

arbres especialment sensi

crida als ciutadans que

bles per la seva ubicació i ja

tenen aquest tipus d'arbres

malmesos per les agressions

nismes patògens, espe
dors que poden arribar a
causar la mort de l'arbre.

als jardins, per tal que pren

climàtiques, obliga en molts

guessin mesures i acabes
sin amb aquestes erugues.

casos a tallar l'exemplar.

La bonança climatològica
dels últims anys ha fet

mes de febrer passat per
motius de feina. El nou

delegat de CDC havia estat
regidor de Cultura quan era
l'alcalde Esteve Canal i

de pins i cedres.

partit que presideix Jordi

guer, ha entrat de regidor a
l'Ajuntament de Mataró en

substitució de la membre
d'UDC, Marta Corominas
Josep Maria Esteve ocu

pa l'escó dins el grup de
l'oposició de l'Ajuntament de

Mataró des de mitjans
d'octubre passat.

també va ocupar la cartera

de Mitjans de Comunicació
quan va dimitir Joan Camps.
Antoni Carbonell substi
tueix Antoni Julià com a
delegat de CDC a Argen
tona. Julià ja va anunciar
que no es presentaria a la

reelecció per motius de fei
na. La cúpula dirigent de
CDC s'ha hagut de renovar
després del congrés d'a
quest partit que es va fer a
Barcelona els dies 17 i 18
d'octubre. En aquest con-

Nou llibre de
Joaquim

Ripoll
El diumenge18 d'octubre
es va presentar a la Sala de

Plens de l'Ajuntament el nou
llibre de Joaquim Ripoll
"Històries, llegendes i... de

Burriac, Montcabrer i pobles
de la rodalia". Aquesta

publicació l'ha editat l'àrea
de Cultura de l'Ajuntament.

augmentar de manera con

siderable els danys ocasio
nats per la processionària
que ataca totes les espècies

ciar la seva renúncia a con
tinuar com a secretari del

Poca assistència a la xerrada

sobre Maastricht

Les 207 planes del llibre
són una recreació literària
de les llegendes més
conegudes de la nostra
rodalia com ara la de la
bruixa de la pinta d'Or, la

A més, la processionària

Poc més d'una desena de persones van assistir a una

suposa un perill per l'home,

creu de Bei, Bernat de

car importants reaccions al-

xerrada sobre el tractat de Maastricht i la construcció
europea que es va fer el dia 15 d'octubre a la sala d'actes
de l'Ajuntament. L'acte va ser organitzat pel comitè local
d'Unió Democràtica de Catalunya i va participar de ponent
el Diputat i President de la Comissió Catalunya-CE del

lèrgiques i lesions oculars.
L'efecte de la plaga

Parlament, Eugeni Pérez-Moreno i Pallarès.
En tot moment Pérez-Moreno es va mostrar partidari que

llibres, concretament, "La
petita història de Forti-5", "La
guerra dels cotxes", "Carrer
Gran, el meu pati d'estrelles"
i "Combatents anònims
d'una guerra que no acabà

ja que les erugues es troben
cobertes per uns pèls
oticants que poden provo

produeix diferents efectes,

Espanya s'integrés plenament a la comunitat, tot i que el

tot depenent de l'edat de
l'arbre atacat. Els exemplars

camí per arribar-hi no serà fàcil degut als molts ajustaments
que haurà de patir l'economia estatal.

més joves són els que que
den més malmesos si la
plaga ós forta. En el cas

Precisament Pérez-Moreno és el primer diputat d'UDC
que acompanya oficialment al president de la Generalitat,
Jordi Pujol, a un viatge lluny de Catalunya. Concretament a

dels exemplars adults, pro
dueixen una minva en el
seu creixement i un debi

l'Argentina. Aquesta és la primera vegada que passa un fet

d'aquestes característiques i s'ha donat després del
replanteig de les relacions entre CDC i UDC.

Riudemeia 0 el bandoler
Corsec.

Amb aquest, Joaquim
Ripoll ja ha publicat cinc

el 39."

El nou llibre de Joaquim
Ripoll es pot trobar a totes
les llibreries d'Argentona al
preu de 1.800 pessetes.
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Coses de la Vila

Argentona amb BòsniaHerzegovina
Unes 60 persones van
assistir el dia 31 d'octubre a
la xerrada anomenada "És

sensibilitzar la població so

possible pacificar Bòsnia-

tament d'Argentona es

Herzegovina? Entendre el
conflicte", que va organitzar
el col·lectiu argentoní "Avui
Bosnia i Somàlia i demà...?"

trametrà al president del

Entre els ponents hi havia
el periodista del diari AVUI,

i també al consell de segu

Aquest acord de l'Ajun

Consell Comarcal, el pre
sident de la Generalitat, el
president del govern central
retat de les Nacions Unides.

El col·lectiu "Avui Bòsnia i

del periodista gràfic Jordi
Pujol que va perdre la vida

Somàlia i demà..?" va cloure
a mitjans d'octubre la

en el conflicte. Durant la
xerrada Hauck va denunciar

campanya de recollida de

situació de Bòsnia. Un altre
dels ponents, l'economista
Arcadi Oliveras va remarcar
que les úniques dues vies
que es poden fer servir per

desactivar el conflicte és
pressionar davant l'opinió

pública perquè els governs

Puig i Cadafalch

bre el conflicte.

Eric Hauck, antic company

la falta de sensibilització que
existeix en la majoria de la
població davant la difícil

Nova al·legació a l'entorn de
la protecció de la casa de
A primers del mes de

*^^* f^1>

^ , .' *\ fet la Generalitat a l'entorn
^ 'de protecció d'aquesta
*^
casa de la Plaça de
Vendre.

El departament de Cul
'-'
"
Ts

queviures i roba per tal
d'ajudar Somàlia. Concre
tament a Argentona s'han
pols, 145 quilos de cacao,
uns 185 litres d'oli d'oliva, 25
mantes i 75 llençols.
Per la seva banda, aquest

una xerrada sobre coope
ració i desenvolupament

actuin a Bòsnia i, sobretot,
ser solidaris.
D'altra banda el ple muni
cipal del mes de novembre
va aprovar per unanimitat
una proposta d'IC que
demanava l'adhesió de
l'Ajuntament a les cam

Unitària Europea i membre
de la Comissió de Desen
volupament i Cooperació del

panyes de solidaritat i per

Parlament d'Estrasburg.

dins la campanya de Bòsnia
i Somàlia. Concretament hi

assistirà l'eurodiputat del
PDS italià, Lucciano Vechi,
integrat al grup de l'Esquerra

tura de Joan Guitart ha
declarat la Casa de Puig
i Cadafalch bé d'interès
cultural i, com és pre-

, ~ ceptiu ha dictat unes
"'• normes per tal de preser
var l'entorn.
L'Ajuntament creu que
la zona de protecció al

lliurat 178 quilos de llet en

col·lectiu ha programat pel
dia 23 de gener a la tarda

novembre, l'Ajuntament
d'Argentona ha presentat
la segona al·legació contra la delimitació que ha

j voltant de la casa de Puig
i Cadafalch és excessiva.
L'entorn de protecció del monument és l'àrea delimitada
per una línia imaginària tancada, de forma irregular, que
neix a l'encreuament de l'eix dels carrers de Dolors Monserdà
i Sant Ferran; segueix per l'eix d'aquest carrer passant pels
núm. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 i 17, i gira per resseguir la
mitgera entre els núms. 17 i 19 del carrer de Sant Ferran i
per la comuna que conforma el fons de la parcel·la núm. 19
del carrer de Sant Ferran i el núm. 7 del carrer de Torras i
Bages, per sortir al carrer de Torras i Bages per la mitgera
comuna als núm. 5 i 7 del carrer esmentat, el qual travessa
per anar a buscar la mitgera als núm. 12 i 14 del carrer de
Torras i Bages. Passa per les façanes posteriors dels

núms. 1 i 1 bis de la plaça de Vendre i la mitgera entre els

El Museu ha rebut
subvencions per
valor de 3 milions
El Centre d'Investigació i
Desenvolupament Empre
sarial, organisme que per
tany a la Conselleria d'In

dústria de la Generalitat ha
fet efectiu al Museu del
Càntir uns ajuts econòmics

fer efectiva a primers del
mes d'octubre. Amb els

darrers ajuts rebuts pel
Museu i les vendes de
càntirsdurantaquestany.el
total d'ingressos d'aquesta

institució arriba als 12milions

per valor de 2.935.000

de pessetes. Aquesta quan

pessetes, com a suport de

titat cobreix gairebé la
totalitat de despeses de la
institució que pujen a

la Fira de Ceràmica i Terrissa
que s'ha fet aquest any
durant la festa Major.
Aquesta subvenció es va

12.250.000 pessetes.

núms. 37 i 39 del carrer Gran, fins a l'eix d'aquest carrer, pel
qual continua. Gira per la mitgera dels núms. 47 i 49 del
carrer Gran per anar a buscar la mitgera de fons de la
parcel·la de la finca núm. 4 del carrer de Dolors Monserdà.
Per aquesta mitgera envolta l'entorn de les parcel·les núm.
4,6,8,10,10 bis, 12,14,14 bis, 16 i 18, totes elles corres
ponents al carrer de Dolors Monserdà, per anar a buscar
l'eix d'aquest carrer per la mitgera de fons de la parcel·la
i lateral de lafinca núm. 20 del carrer esmentat. Gira l'entorn
per aquest eix, i en el punt on aquest eix es creua amb l'eix
del carrer Sant Ferran es tanca l'entorn de protecció de la

Casa Puig i Cadafalch.

PUNTUALITZACIO
En el número anterior, quan ens referíem a la

detenció de traficants de drogues a Can Cabot, en
cap moment ens volíem referir a la casa que dóna
nom a aquesta urbanització.

