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Dimarts i dijous de 12.00 a 13.30
Dimecres i divendres d'l 1.30 a 13.30
Dimarts i dissabte de 12.00 a 13.30

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

^Per demanar hora per entrevistar-se amb els regidors 0 tècnics cal trucar al 797 07 11

Dimarts, dimecres i dijous de 12.00 a 13.30

Serveis: Dilluns i din^cres 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 17.00a 19.00

Dilluns de 10.00 a 13.00 /Dimecres de 15.00 a 17.00

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

•Informaci^ ^e servei

Telèfons
79715 50-756 06 24

756 05 22
Fax 756 0612

CAP DE CREUS

Ajuntament
d'Argentona
Regidoria de Serveis

MOBLES VELLS
RECOLLIDA

Teniu mobles? Matalassos?
Estris domèstics que
ja no us serveixen?
En resum: "trastos"?

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

soluciona, truqueu al

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

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

Entre tots ho aconseguirem.
Hi viurem més a gust.

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS

MUNICIPALS

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 adissabte
de 3 a 4 de la tarda.
Diumenges de 2/4 d'H a 2/4 de 12 del
matí.
Sara Garrido: De dilluns a divendres
de 8 a 9 del matí.

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

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.

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

Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge

Dilluns de 7 a 8 del vespre
Telèfon 79717 03

J
79714 00
79712 62

797 07 06
79719 01
797 06 03
79717 03
797 21 52
756 05 53
797 04 86

756 05 22
756 06 24
79715 50
79716 01

797 09 56

799 39 51
797 02 52
797 0711

V
Farmàcia Sindreu

Farmàcia Guillen
(Practicant)
A. Castillo López
Dispensari
Aigües d'Argentona
Jutjat de Pau
Museu del Càntir
Escorxador 
Psicopedagògic
Equip
Casa de Cultura

Emissora Municipal
Francesc Burniol
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia
Col·legi Públic
Col·legi Públic Cros
Serveis d'Urbanisme
Oficines
AJUNTAMENT D'ARGENTONA

798 04 40

79811 00
796 05 04
796 03 54

79017 70
79616 45

796 02 00

79716 56

79814 33

7991414
797 01 59
79610 80
79713 53
7971313

Èammm
^

Mataró-Argentona
Automa
Empresa Casas S.A.

Electricitat
Catalana de Gas

de Catalunya
Fuerzas Eléctricas

Hidroelèctrica Catalunya
Argentona (24 hores)
Ambulància Creu Roja
(Laborables i nocturns)
Mataró
Ambulància Creu Roja
Taxis
Parròquia Sant Julià
Bombers de Mataró
Guàrdia Civil
Policia Local
SERVEIS

^1EfcÈFON^"·%fïER

c.
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Aquestes tres paraules són les que va fer servir

Josep Maria Gallifa per definir quins serien els
eixos de la seva actuació com alcalde el dia 23 de
maig del 1983, moments després d'haver pres
possessió del càrrec.

El traspàs del segon alcalde del període democràtic
convida a fer una reflexió sobre la gestió feta en
els anys que va presidir la primera institució
d'Argentona.

Gallifa no va ser un alcalde de grans construccions,
més aviat es va dedicar a vestir jurídicament alguns
organismes públics d'Argentona i, en principi no
ho va tenir fàcil. Governar en minoria, tal com
estem vivint avui, no és fàcil. Es tracta de la
perseverància en la negociació, del valor de la
paraula donada sense firmes pel mig, de tenir clar

quin és l'objectiu de l'interès general i utilitzar fins
esgotar-los els factors comuns que poden tenir
diferents opcions polítiques, totes elles legítimes.
D'un arbre alimentat per aquestes arrels en va
sortir el patronat del Museu, la Companyia

d'aigües i mitjans d'informació públics al servei de
tothom fos quin fos el seu color polític, entre
d'altres fites destacables.

Cap de Creus és una mica fill de l'esperit amb què

Josep Maria Gallifa va impulsar els mitjans de
comunicació propietat del municipi. El fet que
totes les forces polítiques i tots els ciutadans
puguin tenir accés als mitjans de comunicació

públics municipals i que, per exemple, es puguin
retransmetre en directe els plens, es puguin fer

tertúlies sobre política local sense excessives
dramatitzacions ni pors, és una fita introduïda per

Josep Maria Gallifa.

Tot i que durant un temps aquest esperit va ser
oblidat, finalment els ajuntaments presidits per

Jordi Suari i Joaquim Casabella han perseverat en
aquest caràcter dels mitjans de comunicació locals.

Esperem que, a hores d'ara, alguns hagin perdonat

a Josep Maria Gallifa l'haver sigut a nivell local un
pioner de la transparència, la tolerància, la
negociació i impulsor de la cultura des d'un
organisme públic.

Imaginació, ambició,
seriositat

Director: Rafael Bigorra

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

Rúbriques: Mateu Pinol

Fotografies: Kiku Hemàndez i
Pep Padrós.

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

Direcció, redacció, adminis
tració, publicitat i distribució:
Plaça de l'Església, núm. 9
Argentona
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Mataró. n. 1 -  Telèf. 7970050 -  08310 ARGENTONA

RAMON REIXACH I MONER

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

Avgda. Puig i Cadafalch, 26
Tel. 756 03 06

08310 ARGENTONA

COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TOT TIPUS
D'IMMOBLES

ASSEGURANCES EN GENERAL

Últim capítol
Güell-Colomer

Continuació de la carta pu
blicada al núm. corresponent al
mes de desembre de 1992,

referentalapublicació del llibre
de Margarida Colomer Guer
ra Civil i Revolució a Argentona
1936-39.

A la pàgina 89 diu: Es
continuen celebrant les festes
majors.

A l'Arxiu Municipal, trobem
convocatòries de l'any 1936 per

bosses de plàstic, pipes, etc. és
una qüestió que forma part de
la vida quotidiana. Pels voltants
dels contenidors la brossa
brolla pertot aneu, taques d'oli,
brossa aixafada, pudor, i això
que ara no ens trobem en època

estival! Quin fàstic, no? Tot
això contrasta amb la versió
oficial que donem del nostre
poble.

El que no entenc, és que si jo
veig tot aquest merder, no ho
vegi la persona o persones res
ponsables del manteniment i
cura d'aquest afer. Crec que
hem arribat a un nivell intole
rable. M'agradaria cridar
l'atenció sobre aquesta qüestió
i que s'hi entengui qui s'hi hagi
d'entendre, perquè nosaltres, els
convilatans, voldríem passejar-

nos pel poble sense perill per la
nostra salut.

M. Rosa Masó

lars i esportius... Nombroses
aigües de fonts minerals i
medicinals donaren renom a la
població. Ara desgraciadament
tots sabem en quin estat es
troben les fonts.

Aspectes típics: Fins l'any
1965 vàrem tenir un tramvia,
mitjà de comunicació que unia
Mataró amb Argentona. Men
ció especial mereix l'església
romànica de la Mare de Déu del
Viver, St. Pere de Clara, etc...
Tenim il·lustres fills. Hi ha pel
terme restes arqueològiques
interessants...

I em direu tot això a què ve?
Si tot això ja ho sabem, a més
ho podem trobar més ben escrit
i ampliat a l'Enciclopèdia Ca
talana!

Doncs tot això per què?
Quantes coses maques que
tenim a Argentona, oi? Però
vigilem! Moltes de les coses
que tenim no les podem mirar,
perquè cal que a l'hora de ca
minar mirem a terra, no fos cas
que rellisquéssim, patinéssim i
anéssim a parar de nassos a
sobre la quantitat de porqueria
que hi ha als carrers de la nostra
vila.

Suposo que no cal que us
digui que observeu la brutícia
que tenim. És una cosa ben

palpable. S'ha d'anar en compte
i mirar on posem els peus per
no relliscar amb la porqueria
(caques) dels gossos que
envaeix totes les voreres.
L'acumulació de brossa: papers,

Quin contrast!
Argentona 25,22 km2 als

vessants de la serralada litoral i
a la vall mitjana de la riera
d'Argentona a 88 m. d'altitud.
Té un bon nombre de masies,
agrupades en veïnats. Bons
sistemes de comunicació. El
clima és mediterrani, la
vegetació abundant. L'església
és un bell exemple de l'estil

gòtic tardà. Edificis inte
ressants: la Casa Puig i
Cadaf alch (el que d'ella en que
da), Can Calopa... En un angle

de la Plaça de l'Església una
casa amb elements gòtics ben
conservada.

Té vida cultural, recreativa,
biblioteca, equipaments esco

nicipal es facin les coses tan
malament. (Els que governen
tenen per lema La Feina ben
feta no té fronteres).

El més bo del cas és que a
Europa ja fa anys que tenen la
solució, que a més és barata

(potser aquí hi ha el quid de la
qüestió). A Europa fan ro
tondes, en les quals el que en
tra ha de cedir el pas als que
circulen per l'interior. D'aquesta
manera hi hafluïdesai al mateix
temps els cotxes redueixen la
velocitat. A sobre s'hi pot fer un
jardinet al mig. Potser aquesta
instal·lació no convé perquè és
barata i no necessita semàfors.

G. Calvo Vergés

Màquines de fer
mal

He perdut el compte dels
mesos que fa que estan en obres
la ronda Exterior i les cruïlles
nord i sud de la comarcal 1415
d'entrada a Argentona. Ja fa
mesos, doncs, que patim les

molèsties amb la pitjor
senyalització que mai s'ha pogut
veure en unes obres.

Tot i que esperàvem que amb
les obres es millorés la seguretat
de les dues perilloses cruïlles,
el resultat final és autènti
cament criminal. Un es pre
gunta com és que amb els
milions que s'han gastat de
l'erari públic (dels nostres
diners) han sigut capaços de
deixar les coses pitjor que no
estaven. A partir d'ara, gairebé
no hi ha lloc perquè els cotxes
que vulguin entrar al poble
puguin fer l'estop. Els vehicles
que vagin cap a Granollers 0
Mataró correranmés perquèels
hi han deixat una pista ampla i
peraltada. No cal ser profeta
per predir que allà s'hi vessarà
sang i s'hi farà molta ferralla.

Des d'aquí insto a totes les
persones que per desgràcia
tinguin algun accident,
responsabilitzin com a part
acusada, en cas que hi hagi
judici, a l'Enginyer del projecte,
al Superior que ha autoritzat
aquesta desgràcia i a YAjun
tament d'Argentona per haver
consentit que en el terme mu
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Tel. 797 09 47 - ARGENTONA

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

ASSEGURANCES

CATALANA
OCCIDENT

Cultura de la pròpia comarca
del Maresme, presentant a
l'Església Parroquial de Sant
Julià d'Argentona el magnífic
Poema de Nadal, de Josep M.
de Sagarra, interpretat per Josep
Reniu i acompanyat per la so
prano Pilar Adàn i al piano per
Manuel Olm, que deleitaren als
assistents amb una interpretació
extraordinària i inoblidable en
aquesta cloenda de l'entitat.

L'acte fou obert per Enric
Serra, director de l'Escola de
Música de l'Aixernador, seguit
d'un parlament entorn l'obra i la
persona de l'inoblidable Josep
M. de Sagarra a càrrec de
Francesc Rodon, president de
l'entitat i director del Museu
Monjo de Vilassar de Mar.
Tancant l'acte un cop acabat el
recital, amb unes paraules
emocionades de Joan Pannon,
dient textualment, després de
donar gràcies als intèrprets de
l'obra:

L'Aixernador us diu adéu a
Argentona, i a tots vosaltres els
assistents. Tristaparaula...pel

que significa per a la història
d'Argentona per perdre aquest
Centre Cultural, la casa amb
tot el seu patrimoni, és irrepa
rable la pèrdua per a tots els
argentonins, tot per la manca
de sensibilitat dels seus polítics.
El temps i la història en donarà
constància d'aquestapèrdua en
un tal dia com avui.

Sento moltíssim el que ha
passat, ja que ens han negat el

L'Aixernador
s'acomiada

El 19 de desembre a 2/4 de
10 del vespre, l'Aixernador
s'acomiadà del poble d'Ar
gentona i de tots els seus fidels
seguidors i amics que han
perseverat en el seu contacte i
han mantingut el dia a dia en el
decurs d'aquests 10 anys
d'existència en aquest Casal de

;ARTE9 OE

res del que veritablement va
passar, i que no hauria d'haver
passat mai.

Argentona, gener del 1993

A. Güell

desgràcia de la Guerra Civil.
La Festa Major de Sant Do

mingo no es va tomar a dur a
terme mai més fins l'estiu de
l'any 1939; i trobar una
convocatòria del 1936 no vol
pas dir tenir l'evidència de la
seva realització ni d'aquell any,
ni dels següents 1937 i 38.

Per Festes Majors estaven els
argentonins! Moltes famílies
ploraven algun ser volgut
assassinat, fugitiu o empresonat
a les famoses xeques. D'altres,
a la guerra contra en Franco.
Que de totes n'hi havia.

El poble estava terriblement
dividit, i els uns es miraven als
altres de reüll, i amb ira
continguda.

És cert que al cap de poques

setmanes després es feia cine i,
més tard, alguna obra de teatre,
tot més 0 menys envoltat de
propaganda de guerra; però la
Festa Major, pròpiament dita,
no es va tomar a celebrar mai
més fins acabada la lluita, i
restablerta la pau i el culte
religiós.

Dit això, plego ja de parlar
d'aquest famós llibre, que m'ha

fet fugir de fogó al llegir-lo i
obligat a escriure tantes cartes.
Lletres que no han estat mai re
dactades per cap animadversió
particular vers l'autora, sinó per
al·lusions directes i equivo
cades a la meva persona, que
no podia consentir.

De totes maneres, ni el llibre
ni les meves cartes, canviaran

preparar la Festa Major d'estiu.
Les entitats que s'hi presenten
són: F.C. Argentona, Ateneu
Popular, Sindicat laRedemció,
Cor Fruit dels Cantors, Centre
Republicà Federal i Foment
Republicà Federal.

Es possible que a l'Arxiu
Municipal s'hi trobin, entre
d'altres paperots, aquestes
convocatòries per celebrar la
FestaMajor d'estiu; tota vegada
que la Revolució va començar

el dia 18 de juliol, i la Festa era
el dia 4 d'agost. Però no és cert
que es portés a cap.

Com es podia celebrar una
Festa Major de Sant Domingo
amb l'església cremada, i el Sr.
rector Mossèn Botey i el Vicari
amagats i perseguits, per a ma
tar-los; i a can Baixeras (Foment
Republicà Federal) clausurat i
destruït interiorment i molts
ciutadans fugitius 0 amagats
per les cases de pagès més
insospitades? L'Ateneu Popu
lar incautat pel PSUC, i alguns
de las seva junta, fugitius a
França, etc? I si l'orquestra
Demon's va venir a tocar al
Casino, a la tardor, fou perquè
estava llogada per amenitzar la
Festa Major, i volgueren cobrar
de totes passades, perquè
estaven contractats per aquells
dies, encara que no es celebrés.
Argentona no podia pas conti
nuar celebrant, de cap de les
maneres les festes majors com
si no passés res, perquè patia en
els seus cors i cossos la
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Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
PUBLICITÀRIA - MODA

TOT TIPUS DE REPORTATGES
ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC

FOTOS CARNET A L'INSTANT

(/. Sant Julià, 15 - Tel. 797 24 52 - 08310 ARGENTONA

L'ALIMENTACIÓ: BASE DE LA SALUT
I LA MEDICINA PREVENTIVA

Quina és l'alimentació més adequada en les
diverses etapes de la vida? Com han canviat els
hàbits en el consum els últims anys?

A càrrec de MARIA JOSEP ROSSELLÓ,
professora de nutrició i dietètica de la U.A.B. Realitza
intervencions setmanals al programa La Solució de
Catalunya Ràdio.

Dijous dia 25 de març de 1993, a les 9 del vespre,
a la Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Argentona.

Regidoria de Sanitat

LA MENOPAUSA
A quina edat arriba la menopausa? Quan arriba,

com la vivim? Què podem fer per millorar la qualitat
de vida en aquesta etapa?

De tot això i de tot el que volgueu preguntar
sobre el tema, ens en parlarà l'ENCARNA GASCÓN
(Llevadora d'Argentona).

Dijous dia 25 de febrer de 1993, a les 9 del
vespre, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Argentona.

XE RRAD ES:

va de deixalles si els propietaris
de dúmpers poden anar a abo
car als torrents, es requalifiquen
zones verdes, es permeten pistes
d'aterrament d'ovnis al mig del
bosc, i s'obren pedreres per fer
ports esportius en una costa on
desapareixen les platges.

Jordi Homar i Marquès

prar-me un dúmper. Lligat a
això voldria saber quins són els
convilatans, no crec que ningú
faci molts quilòmetres amb un
dúmper per venir-hi a abocar
runa, que tenen l'exclusiva per
anar tapant el torrent.

Ja pot ser Argentona una de
les poblacions on s'engegarà

un pla pilot de recollida selecti

QUEVIURES
CANSALADERIA

EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIES

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DESDE 1892

Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

756 00 54d St. Miquel, 21

L'acadèmia
d'Argentona

School of English
Curs 92-93

amb professorat nadiu

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.

den transportar?
No sé si la RUNA es pot

considerar un APARELL
DOMÈSTIC, ja que abans era
el sostre i paret d'una casa.

Tampoc sé si la RUNA es pot
considerar DEIXALLA en
tenent-la com quelcom ja in

útil. I per últim, la RUNA a què
és SIMILAR? Aquest dubte el
tinc des que vaig veure, tot

pujant al Dalipà, un parell de
cartells que no van deixar de
sorprendre'm. En un hi ha

retolat: PROHIBIT ABOCA
MENTS DEDCALLESI APA
RELLS DOMÈSTICS O SI
MILARS, i al seu costat un

altre on hi llegim: PROHIBIT
ABOCAMENTS A CA
MIONS EXCECPTE DUM-
PERS (Faltes ortogràfiques
incloses).

Sembla del tot injust el que si
vull anar a abocar hagi de com-

dret de sobreviure en una època
tan necessitada per la cultura i
la identitat del nostre país. Tot
això malgrat les promeses de
les institucions públiques.

Sols em resta l'esperança
que, no obstant la gran pèrdua
de TAixernador l'esperit de
l'entitat, no morirà i naixeran
noves iniciatives i altres
projectes.

Sols em resta una vegada
més dir-vos adéu-siau, fins
sempre companys i us desitjo a
tots vosaltres unes bones festes
nadalenques.

J.C. Codina

Abocaments

Algú em pot aclarir la
diferència que hi ha entre el
contingut que pot transportar
un C AMÓ a un abocament i el
d'un DÚMPER, que no sigui el

de la quantitat de runa que po

6   Cap de Creus - febrer 1993



Joaquim Casabella

Alcalde

Marimon del

Departament
d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca, el

qual posàrem al
corrent de les nostres

inquietuds a fi de

poder obtenir la Sala
en nom de

l'Ajuntament
d'Argentona. En

principi ja s'ha obert

un expedient i s'hi
està treballant, de

moment sembla que

les negociacions
vagin per bon camí.

desapercebut pel

jovent d'Argentona i

es pogués elaborar

un programa de cara
a un futur.

SALA
D'ARGENTONA

És un tema prou

important, ja que de
molts anys enrera se

n'està parlant, però
sembla que cada

vegada ho tenim més

a prop, des del

primer moment que

es varen traspassar

les cambres agràries

des del govern

central a la

Generalitat de
Catalunya, ens vam

posar en contacte

amb el conseller Sr.

Francesc Xavier

Jtassades les festes
de Nadal i any nou,

es va celebrar la Festa

Major de Sant Julià.
Estic molt satisfet de

la participació de tots

els argentonins als

actes que va

confeccionar la

regidoria de Festes.
Però dins de tots els

actes un dels més
importants va ésser la

inauguració de la

nova oficina de cara a

la joventut
d'Argentona, on

podran cercar tota
mena d'informació i

activitats a fer, i on

també podran

manifestar les seves

inquietuds.

No voldria que

aquest servei passés
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terreny en el que es va moure
amb habilitat i franquesa, tal
com han reconegut els seus
rivals polítics que aleshores eren
a l'oposició.

En el seu discurs d'inves
tidura com alcalde, Gallifa va
definir la seva acció de govern
en tres eixos fonamentals.
Segons va dir ell textualment
aquests tres eixos eren una gran
imaginació sense caure en la
utopia, una gran ambició amb
aquella mica de passió que fa
que l'ambició es pugui portar a
terme, i una seriositat entenent
com a seriositat un sentiment de
responsabilitat.

Una gestió que arriba fins
avui

Durant els seus quatre anys
com alcalde, Gallifa va donar
forma jurídica a alguns
organismes paramunicipals
com ara el Museu del Càntir i
la Companyia d'Aigües. Preci
sament per això fa uns mesos
el Patronat del Museu el va
nomenar membre d'honor.
També va revitalitzar els fets
culturals a Argentona amb
l'impuls que va donar a la Nit
de Gegants d'Emili Amargant,
on hi participaven diferents

col·lectius de la Vila i amb els
recordatoris de la Nit de tapar
pous. L'àrea de Mitjans de
Comunicació també va experi
mentar durant el seu mandat
un impuls important, fent del
butlletí municipal una eina de
participació de tots els grups
polítics i rebutjant el monopoli
per part del govern d'aquesta
publicació. Tot i això aquest
esperit es va malbaratar durant
el posterior consistori, però
s'ha recuperat amb l'edició de
Cap de Creus. Dins aquesta
mateixa àrea, Gallifa va inau
gurar l'emissora com a servei

municipal el dia 4 d'agost de
l'any 84 i va impulsar la
retransmissió dels plens
municipals en directe. També
aquesta iniciativa va ser aboli
da pel consistori presidit per
Esteve Canal, però s'ha recu

perat i mantingut amb Jordi
Suari i Joaquim Casabella com
a alcaldes.

Josep Maria Gallifa també
va ser qui va declarar zona
verda un terreny que hi ha en-

del món polític i cultural d'Argentona han destacat de
Gallifa la seva capacitat de diàleg quan va encapçalar el
consistori i també la perennitat dels fruits de la seva gestió.

La nit de tapar pous, l'agost de 1983.

CDA amb dos regidors més.
Recordem que el govern de CiU
estava compost a més de Josep
Gallifa, que portava les àrees
d'Alcaldia, Urbanisme i Go
vernació, per Francesc Lladó a
Ensenyament, Salvador Dangla
a Sanitat i Medi Ambient, Santi
Mora a Serveis, Manel Florensa
a Hisenda i Comerç, i Raimon
Català a Joventut i Lleure,
Cultura, Esports i Mitjans de
Comunicació.

El fet que Josep Maria
Gallifa es trobés en situació de
minoria el va obligar a portar
una política de consens durant
els quatre anys del seu govern,

El cos de Josep Maria
Gallifa és enterrat al cementiri
municipal d'Argentona des del
dia 18 de gener, després que
s'hagués fet un funeral
multitudinari a l'Església de
Santa Maria de Mataró. A l'acte
hi van assistir tots els regidors
de l'Ajuntament, encapçalats
per l'Alcalde Joaquim Casa-
bella; l'Alcalde de Mataró,
Manuel Mas; el President del
Consell Comarcal, Ramon
Camp; el senador dTJDC, Josep

Sànchez Llibre i el diputat del
mateix partit Santiago Martínez
Saurí. Recordem que Josep

Maria Gallifa militava a Unió
Democràtica de Catalunya. Una
setmana més tard, el dimarts 26
de gener es va fer un altre fune
ral en la seva memòria a
l'Església Parroquial de Sant
Julià amb l'assistència d'unes
350 persones. Durant aquesta
missa en memòria de l'ex-al-
calde, s'hi van llegir diverses
pregàries per representants de
col·lectius i institucions on ha
via estat Gallifa com ara l'Òm-

nium Cultural, l'Ajuntament
d'Argentona, el Museu del

Càntir i el Col·legi d'Advocats.

La negociació com eina de

treball

Josep Maria Gallifa va
prendre el bastó d'alcalde el

dilluns dia 23 de maig de l'any
83 tot presidint un govern de
CiU que només tenia sis
regidors contra els set que
quedaven a l'oposició. Dins
d'aquesta oposició hi havia la
Coalició d'Esquerres, amb tres

regidors, la CIPA amb dos i

El passat 17 de gener, diumenge, va morir al seu

domicili de Mataró, Josep Maria Gallifa i Espiell a l'edat de
50 anys. El que va ser alcalde d'Argentona en el període 83-
87, va morir a conseqüència d'un càncer. Els representants

El dia de presa de possessió com a alcalde.

Ha mort Josep Maria Gallifa

Va ser el segon alcalde del període democràtic i va governar en minoria durant quatre anys.
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Jaume Arenas
què?
trobo la resposta a un ^Per
pensant en un més enllà no

I amb la mirada dispersa
Descansa en pau.

seguiré fent-ho.
pregar per tu, així ho he fet i
aquest moment només puc
convilatans, i com que en
defraudar-te ni a tu ni als

Faré tot el possible per no
per aquest poble.
donar una part de la teva vida

Tu Josep Maria també vas
ciutadans d'Argentona.
treballar per a tots els
l'home que em va facilitar el
públic de reconeixement a

Avui vull fer un acte
d'octubre del 1985.
per primera vegada el dia 11

Vaig ser nomenat Jutge
que acceptés la proposta.
l'oposició van venir a dir-me
els mateixos consellers de

Una vegada celebrat el Ple
-Així ho faré.

donar el seu parer.
dir què els sembla i puguin
els grups de l'oposició puguin
la Comissió del Ple per tal que
la condició que ho exposis a

-Et vinc a dir sí, però amb
Josep Maria i vaig dir-li:

Vaig anar a trobar en
maren a què digués que sí.
a altres persones que m'ani

També vaig consultar-ho
sembli.
sí, ni no, fes el que més bé et
serrat em digué no et dic ni

La meva dona, la Mont
da que acceptés.
fills i tots em van dir de segui
d'impressions amb els meus

Vaig tenir un canvi
possible.

-Contesta'm el més aviat
que hi diguin el seu parer.
dona i fills que també vull
la meva família, a la meva
sol, ho vull consultar a casa, a
però això no vull decidir-ho

-No em desagradaria,
Vaig reaccionar dient-li:
m'esperava semblant cosa.

Vaig quedar parat. No
a substituir-lo.
tu ets la persona indicada per
degut a la seva edat i crec que
m'ha presentat la dimissió
Jutge. En Francesc Domènech

-M'hauries de fer de
contestar-li.

-El que vulguis -vaig
donés sang.
conscienciejar la gent a què
que es feia una campanya per
diners per a la Creu Roja, ja
espectacle per tal de recollir
sentar un festival o un
pensar que es tractava de pre

En aquell moment vaig
-Jaume et necessito.

em va cridar i em va dir:
Un bon diaen Josep Maria

calde.
en Josep Maria quan era al
proposar va ser precisament
aquest càrrec qui me'l va
amb encert i per altres no, i
per a alguns el desenvoluparé
càrrec públic en el poble, que

Actualment exerceixo un
meu sentiment.
i no comprendrà el perquè del
tant lamort d'aquest company
pensarà perquè m'ha afectat

Potser qui em llegeixi
resposta.
per què que no li pots donar
només et vas preguntant un
enllà carregat d'incògnites i
detingut pensant en un més
pari el teu cor i el cap et quedi
paralitzi i que la circulació
diuen, sembla que la sang es
que succeiria. Però quan t'ho

Ho sabia. Tenia present
M. Gallifa acabava de morir.
que em comunicaque en Josep

A l'altra banda, una veu
-Pare, és per tu.

el telèfon.
lamevafiUaMontserrat. Sona
gener. Acabava de dinar a casa

Era diumenge dia 17 de

Josep Maria Gallifa
Un record a

ARGENTONA
Carrer Gran,
Tel. 797 10 5

temps ha demostrat que el
diàleg i la negociació són l'única
manera de tirar endavant
l'Ajuntament, tal com va de
mostrar Josep Maria Gallifa.
Per la seva banda l'ex-alcalde
Jordi Suari, que havia estat a
l'oposició en el període 83-87,
va manifestar que Gallifa era
un senyor de la política i que ho
va demostrar durant el seu
període com a alcalde. Suari
també va destacar el fet que
donés forma jurídica a alguns
organismes paramunicipals.

Una altra regidora que va
ser a l'oposició durant l'època
Gallifa, la socialista Montse
Brugal, també va remarcar el
caràcter negociador de Gallifa.

El regidor d'ERC, Jordi
Pinart, va destacar el paper de
Josep Maria Gallifa dins la pla
taforma contra la urbanització
de la Font Picant i també la
declaració de la zona verda del
carrer Dolors Monserdà. També
la regidora d'Iniciativa per
Catalunya, Concepció Sala, va
valorar molt especialment la

posició de Josep Maria Gallifa
en l'afer de la Font Picant i va
ressaltar que era una persona
molt cultivada en el terreny
cultural.

Parlant de la seva obra dins
el Museu del Càntir, l'actual
director, Oriol Calvo, va la
mentar la mort de Josep Maria
Gallifa, tot remarcant la gran
empenta que va donar a aquesta

institució des de l'alcaldia i
també des de la presidència del
patronat del Museu.

tre els carrers Dolors Mont-
serdà, del Puig i Sant Narcís,
afer que encara es discuteix en
el si del consistori degut a
diferents problemes judicials i
de definició política. Pel que fa
a la parcel·la d'Esports, Gallifa
va impulsar la remodelació de
la zona esportiva.

Ja quan es va apartar de la
política activa a Argentona,
Gallifa va ser un dels impulsors
de la Plataforma per evitar la
urbanització de la Font Picant,
durant l'època que un altre al
calde de CiU, Esteve Canal
presidia el consistori argentoní.

A banda de l'activitat a
Argentona, Josep Maria Galli
fa, va presidir l'Omnium Cul
tural de Mataró i també va ser
membre de la Junta de Govern
del Col·legi d'Advocats d'a
questa ciutat on va néixer ara fa
50 anys.

Un senyor de la política

Després de la seva mort,
tots els representants dels grups
polítics i de sectors culturals
d'Argentona van manifestar el
seu pesar per la pèrdua de Josep
Maria Gallifa.

L'alcalde Joaquim Casa-
bella va valorar molt espe
cialment la tasca que havia fet
com alcalde per rellançar la
imatge d'Argentona arreu de
Catalunya. Un amic personal
de Gallifa i company de partit,
a part d'haver estat regidor al
seu costat, Raimon Català, va
remarcar que finalment, el
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aquella empenta pròpia de
l'home que admira l'obra de
Déu. L'arquitecte ara
traspassat va continuar l'obra

de la Sagrada Família a partir
de l'any 1945 i durant la
seva direcció es va aixecar
la façana de la passió. De fet
Bonet i Garí va fer un
seguiment intensiu de les obres

de la Sagrada Família fins que
va tenir 90 anys. Una bona part
de l'obra de Lluís Bonet està
centrada en la construcció i
remodelació de monuments re
ligiosos. De la seva mà va sortir
la Capella de Sant Miquel del
Cros, el Seminari de Vic, la
casa rectoral de Teià i també va
participar en unes importants
obres de restauració del Mo
nestir de Poblet.

Compromès amb la cultura
catalana

A part de la seva obra com
a arquitecte, Lluís Bonet i Garí
va participar des de molt jove
en diferents activitats culturals.

Al principi de la Guerra Civil
es va posar al servei de la
Generalitat per protegir dels
atacs incontrolats el patrimoni
religiós. L'any 1941 vaacollira
casa seva i en la clandestinitat,
les sessions plenàries de
l'Institut d'Estudis Catalans, fet
pel qual la policia el va detenir.

Aquest acolliment de 1TEC va
durar fins l'any 1959 i
precisament, en aquesta casa

a Barcelona, Madrid, Sevilla,
València i Badajoz, vaig procu
rar que tinguessin la categoria
que els correspon, tant per les
ciutats on hi són posats com per
la seva qualitat de bancs. Jo
sempre he fet el que he cregut
que havia de fer.

Arquitectura religiosa

Lluís Bonet i Garí es
considerava un home profun
dament religiós. Quan partici
pava en la construcció de la
Sagrada Família va declarar que
l'arquitectura de Gaudí té

Lluís Bonet i Garí.

macro botiga de material àudio-
visual, Virgin. Bonet i Garí
també va construir l'edifici de
la Seguretat Social, a la Gran
ViacantonadaBalmes, una casa
de veïns a la Ronda de Sant
Pere i també va treballar en la
construcció de les Caves
Codorniu de Sant Sadurní
d'Anoia, propietat de la Família
Raventós, tot continuant l'obra
posada en marxa per Puig i
Cadafalch.

L'any 83 va fer unes
declaracions parlant d'aquests
edificis on assegurava que en
fer els edificis del Banc Vitalici,

Lluís Bonet i Garí vanéixer
el dia 5 d'agost de l'any 1893 a
Sant Miquel del Cros.
Llicenciat en arquitectura l'any

1918 va treballar de dibuixant
en el taller de Josep Puig i
Cadafalch, i va entrar en
contacte amb Antoni Gaudí
quan es feien les primeres obres

de la Sagrada Família de Bar
celona, l'any 1927. Després de
la Guerra Civil, Bonet i Garí va

dirigir les obres del temple
barceloní, tot i les crítiques que
va rebre de diferents sectors
culturals que propugnaven que
només l'arquitecte de Reus
podia tirar endavant la
finalització de la construcció.
Bonet i Garí va contestar
aquestes crítiques tot dient que
Jo faig: sóc home de fer i fer.

Sovint, l'arquitecte argentoní
havia assegurat que va intentar
aprendre de Gaudí, no només
la seva arquitectura, sinó també
la seva forma de ser.

Monumentalista

L'arquitecte mort el mes
passat era considerat també un
representat del monumen-
tahsme i a aquest estil s'hi pot
enquadrar la seu del Banc
Vitalici de Barcelona, aixecat a
Barcelona, a la Gran Via can
tonada Passeig de Gràcia, l'any

1949 i que últimament ha
aparegut a molts mitjans de
comunicació degut a que és
l'edifici on s'ha instal·lat la

Lluís Bonet i Garí va morir el passat 30 de gener a l'edat de 99 anys.

Amb Bonet i Garí desapareix
la figura intel·lectual més important
d'Argentona d'aquest segle
L'arquitecte argentoní, va morir a la casa del barrid'Antoni Gaudí, va dirigir les obres de continuació de la

barceloní de Sant Gervasi de Cassoles on residia, degut aSagrada Família després de mort l'arquitecte de Reus.
problemes circulatoris.Bonet i Garí també va ser l'impulsor d'algunes activitats

Lluís Bonet i Garí és considerat l'últim seguidorculturals de caràcter catalanista.
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La senyalització...

UN DESASTRE!
Si no us heu adonat de com està la senyalització

de trànsit a Argentona, us recomano que sortiu al
carrer un dia i, passejant tranquil·lament, pareu atenció
i observeu els senyals que hi ha col·locats: és una
anarquia total i, en molts casos, no serveixen més que
per donar al nostre poble un aspecte de magatzem de
ferralla.

La senyalització existent, no segueix en cap cas
una normativa coherent: els senyals no són del mateix
tamany, l'alçada de terra és totalment variable, n'hi ha
molts que no tenen sentit, gran quantitat que fan pena
pel seu lamentable estat, fins i tot n'hi ha de col·locats
al revés amb el que, la seva finalitat que ha de ser
informar és totalment contrària; vegeu sinó la Prio-
ridad al paso contrario que hi ha al carrer Nou davant
del núm. 9- la fletxa vermella hauria d'estar a la dreta
i no a l'esquerra. Per descomptat que, la pintura
reflectant que és molt recomanable en tota
senyalització, sembla prohibitiva al nostre poble.

I tot això requereix urgentment tirar endavant
una campanya de reorganització. La senyalització no
és bonica: mai ho ha estat. Però és necessària i per tant
si la col·loquem de manera uniforme i seguint certs
criteris, aconseguirem que el poble sembli i estigui
més ben organitzat. Criteris com:
a)D'uniformitat: escollir senyalització circular de 50

cms. de diàmetre, triangles de 70 cm. de costat, tots
dos reflectants, col·locar els senyals a 2,20 m.
d'alçada sobre el nivell de la vorera, ...

b)De sentit comú: evitar tapar un senyal col.locant-ne
al davant un altre, evitant col·locar dos senyals al
mateix pal tapant-se parcialment l'un amb l'altre, no
col·locar senyals al darrera de les branques dels
arbres...

c)De necessària neteja: treure absolutament tots els
senyals que no serveixin per a res, canviar els que
estiguin malmesos o amb la pintura feta malbé...

d)D'orientació: col·locar, perquè són necessaris,
plafons orientatius dels llocs d'interès del poble
amb un cert criteri d'uniformitat.

Sóc totalment conscient que la reposició de
tota, perquè ha de ser tota, la senyalització del poble
val diners. Però és una tasca que s'ha de començar ja
i tirar endavant per zones i amb un ordre preestablert.
Puc assegurar que val la pena.

Espero, no haver predicat al desert i que
l'Ajuntament prengui bona nota. Penso que aquesta
és una qüestió de la que el poble ha de ser conscient
i, de la mateixa manera que un jardí s'ha de tenir net
per tal que faci goig, la senyalització ha de ser neta,
clara, visible i orientativa per tal d'aconseguir que
compleixi amb la seva finalitat i no com ara que, en
la majoria de casos, només serveix per fer nosa i
confondre els usuaris.

Mateu Pinol i Carrió

HO VEIG AIXÍ

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

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Església de
Sant Miquel

del Cros.
1929.

La influència
gaudiniana és

evident en
aquesta Capella.

1991, l'Ajuntament d'Argen
tona, aleshores presidit per Jordi
Suari, li va fer un homenatge
on hi va assistir el president del
Parlament de Catalunya, Joa
quim Xicoy. A més l'Ajun
tament el va nomenar fill
predilecte d'Argentona.

Lluís Bonet i Garí era vidu,
quan va morir va deixar dos
fills. L'un és arquitecte, Jordi
Bonet i Armengol que va ser
director general del Patrimoni
Artístic de la Generalitat del

1981 al 1984. L'altre fill de
Lluís Bonet, Narcís Bonet i
Armengol, és musicòleg i ha
dirigit el Conservatoire
Americain de Fontainebleau i
l'Ecole Normal de Musique de
París, ambdues allistat francès.

Des del diumenge dia 31 de
gener, les restes de Lluís Bonet
i Garí descansen al cementiri
barceloní de Poblenou.

de Bonet i Garí, l'Abat Escarré
i Carles Riba van celebrar el
50è. aniversari de la institució.

Bonet i Garí també va par
ticipar en la promoció de la
cultura catalana des de
l'Òmnium Cultural i des de

l'entitat Amics de la Poesia.
L'arquitecte argentoní

també va estudiar a fons les
masies catalanes i per això va
editar un llibre sobre les masies
del Maresme i va col·laborar
amb l'Obra de la Masia Catala
na fins l'any 1936.

Fill predilecte d'Argentona

Fruit de tota la seva
trajectòria cívica i cultural, la
Generalitat de Catalunya va
atorgar a Bonet i Garí, la Creu
de Sant Jordi, l'any 1981.

Just el dia que va complir
98 anys, el dia 5 d'agost de l'any
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Escalada al campanar.

Casabella i Marcel Lladó, es
van mostrar molt satisfets per
la Festa Major i, especialment,

per la participació dels
convilatans.

Per la seva banda l'ex-al-
calde, Jordi Suari, va fer una
valoració positiva de la festa,
tot destacant el caràcter casolà
d'aquesta Festa Major petita.
El regidor d'Esquerra Republi
cana, Jordi Pinart, va lamentar
la poca incidència dels actes
amb participació juvenil. Per la
seva banda la regidora
d'Iniciativa per Catalunya,
Concepció Sala, va dir que
s'hauria de fer una Festa Major
amb actes de més pes i que no
durés tants dies.

da de
ista CLIPS

Èxit de Jordi L.P.

El diumenge va començar
amb un seguit d'activitats a la
Plaça de lEsglésia, com ara
l'escalada al campanar, feta pel
Grup de Muntanya, i una
exhibició de castells a càrrec
dels Castellers de Barcelona.

Precisament a aquesta plaça
va acabar la cercavila feta pels
gegants i els trabucaires de
Manresa.

Ja a la tarda es va fer a la Sala
l'espectacle de Jordi L.P., en
substitució a última hora del
grup de Teatre Vol-Ras.

Durant l'espectacle, Jordi
L.P. va demostrar haver-se
informat sobre alguns afers
d'Argentona, com ara el
conflicte per la propietat de la
Sala. També va fer algunes
imitacions de personatges tot
fent-los parlar de coses locals.

Valoracions

L'alcalde d'Argentona i el
regidor de Festes, Joaquim

Els joves

El dissabte al vespre i a
l'Ajuntament, es féu la segona
Assemblea de Joves d'Argen
tona. En aquesta assemblea, un
grup de joves van mostrar el
seu disgust perquè, segons van
dir, en els últims 12 mesos
s'ha fet molt poca feina pels
joves d'Argentona. Els joves
van demanar també un canvi de
les relacions de l'Ajuntament
amb aquest col·lectiu. En total
hi van assistir uns 50 joves. Per
la seva banda el regidor de
Joventut, Marcel Lladó, i la
tècnica de l'àrea, Lídia Pide-
laserra, van assegurar que la
dotació pressupostària de l'any
93 permetria tirar endavant més
activitats. El regidor i la tècnica
van presentar també la

publicació CLIPS que edi
ten conjuntament les regidories
de joventut d'Argentona,
Cabrils i Vilassar de Mar.

Precisament relacionat amb
això, el diumenge dia 10 de
gener, l'alcalde d'Argentona,

Unió de Botiguers va sortejarJoaquim Casabella, va inaugu-
30 aparells musicals, culmi-rar l'oficina d'informació juve-
nació d'una campanya nada-nil que s'ha instal·lat a la Casa
lenca dels comerciants locals.de Cultura.

ls castellers
e Barcelona.

LaFesta Major va començar
el divendres al vespre, al balcó
de l'alcaldia, on l'escriptor
Joaquim Ripoll va fer el pregó
al·legòric a la festa en si i a la
seva relació amb l'època de l'any
i amb fets de l'anecdotari
argentoní.

Més tard va començar el
correfoc a càrrec dels Diables
d'Argentona que celebraven el
seu primer any de vida. Durant
el correfoc no hi va haver cap
incident remarcable, tal com
van informar la Policia Local i
la Creu Roja.

El programa d'activitats de
la nit estava complementat amb
la projecció de la pel·lícula
d'Alain Corneau, Tots els
Matins del Món. En total en
tre la sessió de divendres i del
diumenge següent, uns 125
espectadors van presenciar
aquesta pel·lícula interpretada
per Gerard Depardieu.

Divendres a la nit també es
va fer un concert de rock, a
càrrec de diferents grups joves
d'Argentona i Mataró. Aquest
acte estava organitzat pel
Col·lectiu Triquinosi i els
Diables. Unes 80 persones van
assistir a aquest concert.

El dissabte va ser el dia més
farcit d'activitats. Ja a primera
hora del matí, l'alcalde Joaquim
Casabella va fer una crida a la
participació. Aquesta Festa
Major va servir també perquè
es fes una nova demostració de
puntes de coixí, a la seu de la
Sala d'Exposicions de la Caixa
Laietana. En total hi van parti
cipar unes 80 persones que es
dedicaven a aquesta tasca
artesanal.

Ja al vespre, l'orquestra Ma
rina, encarregada també del ball
de la nit, va fer un concert basat
en obres dels germans vienesos
Strauss i també amb fragments
de Sarsuela. Just en acabar, la

El bon temps va afavorir la
Festa Major d'hivern
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fos aquest l'únic eix en el que
basar la programació. És clar

que Ràdio Argentona no pot
competir amb altres emissores
en espais informatius que li són
aliens com ara la informació
del Principat, de l'Estat Es
panyol 0 d'Internacional. Això
té les seves dificultats com la
manca d'hàbit dels sectors
dinamitzadors de la vida políti
ca, econòmica, cultural i
esportiva de la població. Un
altre factor de dificultat és el
constant aprenentatge de les
persones que fan dia a dia
aquesta emissora. Els grans
mitjans de comunicació estan
farcits de gent vinguda
d'emissores i diaris locals. És

bastant habitual que quan una
persona té unes nocions
bàsiques dins d'aquests petits
mitjans, marxi a un gran mitjà
per motius professionals. Això
fa que les emissores locals
siguin una constant escola
d'aprenentatge amb gent que
arriba sense conèixer el mitjà i
marxi al cap d'uns mesos per
ampliar el seu horitzó
professional. Per això es fa tan

difícil l'homologació, pel que
fa a qualitat, de les petites
emissores amb les grans xarxes.

Una part
dels nous
equipaments
de la ràdio.

Actualment, totes les conne
xions que es fan a Ràdio
Argentona amb el Ple munici
pal, per exemple, es fan via

telèfon. Amb això la qualitat de
la trasmissió no és la desitjable.
A més l'existència d'una unitat
mòbil permet que l'emissora
tingui presència al carrer quan
es celebrin actes a l'aire lliure o
lluny de les instal·lacions
centrals de l'emissora.

Una emissora local

Des de la seva inauguració,
l'any 84, Ràdio Argentona ha
intentat, unes vegades amb més
intensitat, d'altres amb menys,
destacar el caràcter local del
servei. Calia que per aquesta
emissora es parlés de les coses
que passen a Argentona i que

Aquests
aparells
estaven
funcionant
des de fa
gairebé
9 anys i
havien
quedat
obsolets.

de l'any s'hi ha instal·lat una
nova taula de so, micròfons de
tecnologia alemanya equipara-
bles als de qualsevol emissora

estàndard i també la instal·lació
d'un compressor que estabilitza
el volum que arriba als re

ceptors.
Ja en una segona fase,

l'emissora necessita la ins
tal·lació d'un segon estudi
construït amb el material
"arraconat" després del procés
d'actualització. En aquest estudi
només s'hi faran gravacions i
més endavant caldrà posar-lo
al dia també perquè entri dins la
xarxa d'emissió.

També a mig termini caldrà
dotar a l'emissora d'una unitat
mòbil, un sistema per emissió
d'ones que permeti la connexió
des de qualsevol punt del terme.

l'emissió en freqüència modulada. La concessió provisional
la va atorgar el Consell Executiu de la Generalitat durant la
reunió celebrada el dilluns dia 11 de gener.

Segons les normes dictades
per la Generalitat, Ràdio
Argentona haurà de mantenir
la seva posició en el dial, el
92.5 Mhz de la F.M., i emetre
amb una potència no superior a
50 w amb un emissor de
potència igual a 80 w, requisits
que ara compleix aquesta
emissora. A partir d'ara s'obre
un procés d'obtenció de la

llicència d'emissió definitiva
amb la realització d'un projecte
final dels estudis i els sistemes
d'emissió que s'ha de tramitar
davant la Direcció General de
Telecomunicacions de l'admi
nistració central, tot i que és la
Generalitat de Catalunya qui
dóna curs al repartiment de
llicències.

Procés de Modernització

Paral·lelament a això, Ràdio
Argentona ha acabat el primer
pla d'actualització de les
instal·lacions. La primera part
d'aquest projecte es va engegar
quan ostentava la regidoria de
Mitjans de Comunicació Josep
Clofent. Va ser l'abril de l'any
passat quan es va inaugurar una
nova seu de l'emissora amb un
estudi preparat per poder-hi
intervenir sis persones, un nou
control amb un sistema d'emis
sió per enllaç mitjançant un
emissor instal·lat al repetidor
de Can Cabanyes. També ve
d'aquest temps l'emissió amb
estèreo i l'ampliació de potència

fins els 50 w.
Aquest passat mes de gener

aquest primer procés s'ha tancat
just quan la regidoria està en
mans de Raimon Català, preci
sament el regidor de Mitjans de
Comunicació que va inaugurar
l'emissora el dia 4 d'agost de
1984. Durant aquest primer mes

Després de 9 anys d'emissió ininterrompuda com
emissora municipal, Ràdio Argentona ha rebut de la
Generalitat la concessió provisional d'una llicència per

KIKU HERNANDEZ

Ràdio Argentona ha rebut la legalització
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*Sense problemes d'horaris i nivells
*Classes, biblioteca, laboratori
*Obert matins, tardes i vespres
*Programa d'estudis individualitzat

PROPERA INAUGURACIÓ!
A prop de la Plaça Nova

ARGENTONA

SHAKESPEARE
SCHOOL

Cros i a Mataró, etc. Segons
aquests dos grups, el fet de
demanar la retirada d'un dels
punts de la negociació podria
posar en perill els fruits que es
van obtenir.

Finalment s'ha acabat la
remodelació de la carretera

de Vilassar

També el dia 1 de febrer, el
regidor d'Urbanisme, Santi
Mora, va confirmar que s'ha
vien acabat definitivament les

endavant el recurs.
Tant Agrupació Argentona

com el PSC, es van oposar a
demanar la supressió de la ga
solinera de la zona de Can Pins
perquè havia sigut fruit d'una
negociació amb la Generalitat.
Una negociació on, com ja es
va informar al seu dia, l'Ajun
tament va obtenir diverses
compensacions pel pas de
l'autopista pel terme com la
canalització de la Riera, la
construcció d'una nova carre
tera per anar a Sant Miquel del

gentona està intentant que la
Generalitat no instal·li una àrea
de servei a la zona de Can Pins.
Precisament durant el Ple
celebrat el dia 15 de gener,
l'Ajuntament va admetre un
recurs del propietari del terreny
on es vol fer l'àrea de servei, on
demanava que no es fes l'obra i
també que es busqués un altre
emplaçament per instal.lar-hi
la gasolinera. Finalment i a
canvi de retirar la segona part
de la proposta, els vots d'ERC i
d'IC van possibilitar a CiU tirar

s nous semàfors.
Aquesta voravia ha aixecat les queixes de veïns i
organitzacions agràries.

març de l'any 95 i serà lliure de peatge tal com ha confirmat
recentment el Director General de Carreteres de la

Generalitat, Jaume Amat.

Pocs dies abans que
comencessin les obres, el
regidor d'Urbanisme, Santi
Mora, va declarar que a partir
d'ara s'obre un període en què
el consistori haurà de controlar
que les coses es facin tal com
s'han acordat. Per Santi Mora
no seria bo que es repetís un
procés semblant al que ha
succeït a la ronda Exterior. Les
obres han començat amb els
treballs dels topògrafs, l'obra
en si començarà pels accessos i
les perforacions per fer els
túnels de Parpers.

El Director General de
Carreters de la Generalitat,
Jaume Amat, va informar a
Ràdio Argentona que l'inici de
les obres havia patit algun retard
pels terminis d'adjudicació, una
adjudicació que finalment ha
recaigut en l'empresa Fomento
de Construcciones i Contratas
per un valor de 7.403 milions

de pessetes.

La gasolinera

Mentre es posa fil a l'agulla
de l'obra, l'Ajuntament d'Ar-

Després de diferents ajornaments en l'inici de l'obra, el
dilluns dia 1 de febrer van començar les obres de l'autopista

Argentona-La Roca. Aquesta obra estarà acabada el mes de

La remodelació de la ronda Exterior ha provocat la queixa de veïns i de sindicats agraris.

El primer de febrer van començar
les obres de la B-40
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Els semàfors de la cruïlla de la
carretera B-502 i l'Avinguda Puig
i Cadafalch

Per part de la Direcció General de Carreteres s'han
instal·lat recentment semàfors en aquesta cruïlla.

Cal tenir present que, si bé aquesta instal·lació
suposa consolidar la preferència que ja tenia la carretera,
disposa de dos passos senyalitzats amb semàfors que
regulen el tràfic de vianants cap a la zona escolar i
esportiva i suposa una millora en la seguretat de les
maniobres d'entrada al poble i incorporació a la carre

tera.
El pas de vianants només serà possible si s'acciona

algun dels pulsadors instal·lats a tal finalitat. El semàfor
canviarà en el moment en què arribi al punt corresponent
del cicle prefixat informàticament.

L'accés i sortida de vehicles de l'Avinguda Puig i
Cadafalch s'activarà mitjançant un mecanisme electrònic
instal·lat en el paviment. Hi haurà, no obstant, un control
de demanda que allargarà el temps destinat als vehicles
que han de creuar la carretera quan sigui necessari.

El cicle complert inicialment programat durarà un
mínim de 40 segons que s'allargarà en funció de la
demanda de vehicles que han de creuar la carretera.

La programació inicial de les fases d'aquesta
instal·lació no és definitiva i per part de la Policia Local
s'estan estudiant les possibles descompensacions que
poden provocar retencions exagerades. Amb el resultat
d'aquest estudi es modificarà la programació adaptant-
la a les necessitats reals.

Argentona, 1 de febrer de 1993

Regidoria d'Urbanisme

imminent de mesures reivin
dicatives mentre es mantingui
oberta la porta de la negociació.

Nous semàfors

El diumenge dia 15 de gener
van començar a funcionar els
semàfors instal·lats a l'entrada
de la població, a la zona del
Sant Crist. Aquests semàfors
s'han posat per la Direcció Ge
neral de Carreteres de la

Generalitat a petició de
diferents responsables de
l'Ajuntament, segons va
assegurar el regidor d'Urba
nisme, Santi Mora. També
alguns pares dels alumnes de
l'Escola Francesc Burniol
havien demanat la instal·lació
dels semàfors.

Aquests semàfors són
definits com intel·ligents i
prioritzen la circulació dels
vehicles que van per la carrete-

va declarar que es prendrien
una sèrie de mesures pro
visionals i que en el termini de
tres setmanes es podria haver
fet un estudi sobre la solució
definitiva del cas.

Per la seva banda el
portaveu dels col·lectius
afectats, Joan Grau, va anunciar
que, de moment, confien que
les vies de diàleg serveixin per
arreglar el conflicte. Grau
també va descartar l'adopció

Les obres de
pavimentació del
torrent de Tossa.

La remodelació de la ronda
Exterior

En l'anterior número de Cap
de Creus us vam informar so
bre les obres de reforma de la
ronda Exterior i la creació d'un
carril de serveis, separat de la
trajectòria de Mataró a
Granollers en sentit d'anada i
tornada.

Precisament la voravia que
separa aquest carril de servei
de la carretera ha sigut el motiu
de la queixa que han presentat
davant l'Ajuntament els veïns
dels barris de Sant Jaume i de la
Pujada, la Unió de Pagesos i la
Cambra Agrària. Aquests
col·lectius van fer públic un
comunicat pocs dies abans de
Nadal on es queixaven d'aquest
carrer de servei que els impedia

el lliure accés a aquest barri i
també l'accés directe del casc a
les zones de conreu de l'altra
banda de la Riera. Repre
sentants d'aquests quatre
col·lectius es van reunir dies
després amb l'alcalde Joaquim
Casabella, que es va com
prometre a fer gestions davant
la Direcció General de
Carreteres per tal d'arreglar el
conflicte.

El dia 29 de gener el Cap
Territorial de la Direcció Ge
neral de Carreteres de la
Generalitat, Jaume Sabater, va
mantenir una reunió amb els
veïns afectats i les orga
nitzacions agràries. La reunió
es va fer a l'Ajuntament
d'Argentona on també hi va
assistir el regidor d'Urbanisme
Santi Mora.

En acabar lareunió, Sabater

L'inici de les
obres de
l'autopista de
Granollers

Ja han començat les
obres de construcció de
l'Autopista de Mataró a
Granollers, encara que cal
tenir present que les
tasques que inicialment es
portaran a terme són de
terminats treballs topo
gràfics (alineacions, co
tes...) i d'instal.lació d'o
ficines i altres infras
tructures. Encara pot tri
gar algun temps l'inici dels
moviments de terres i per
foració dels túnels.

A partir del dia 1-2-93
comença a comptar el
termini de 21 mesos en
què l'empresa adjudica
tària, Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, ha
de portar a terme aquesta
obra.

Argentona, 1 de febrer
de 1993

Regidoria d'Urbanisme

KIKU HERNÀNDEZ
obres d'arranjament i senya
lització de la carretera d'Argen
tona a Cabrera i Vilassar. El
Director General de Carreteres,
Jaume Amat, va assegurar a
Ràdio Argentona que si
hagués pogut s'hagués "carre
gat" l'empresa concessionària
de les obres pel gran retard en
l'execució. Segons Amat, el

constructor en cap moment va
abandonar l'obra però sí que va
fer que la lentitud de l'execució
fos molt important. Per la seva
banda el Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat, Joaquim
Molins, va negar que hi hagués
retard en l'execució de les obres.
Molins va fer aquestes
declaracions el desembre
passat, just sis mesos després
d'haver començat les obres. Tot

contestant unes preguntes
parlamentàries del PSC,
Joaquim Molins, va assegurar
que les obres s'acabarien el mes
de febrer.
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Per part dels representants dels interessats que van
assistir a l'acte, es va exposar la demanda argumentant que
la carretera és una autèntica muralla que obliga a fer un
llarg desplaçament, uns 2 km., per poder creuar la
carretera a l'alçada del c/ Carreras Candi i que existeixen
uns drets adquirits a través de tota una vida de creuar els
vehicles i les persones per aquest punt que cal respectar.

La reunió va aconseguir el seu objectiu de clarificar
els fets i el Sr. Sabater va donar-se per assabentat de les
demandes dels col·lectius i veïns que es consideren
perjudicats i va establir dos terminis per donar resposta al
què es va plantejar. Un primer termini de 10 dies per
resoldre l'adopció de mesures provisionals de seguretat i
un altre termini de 3 setmanes a un mes per proposar una
solució del problema tècnic de permeabilitat viària de
vianants i vehicles.

Cal valorar en aquest punt el respecte i claredat amb
què es van exposar els arguments amb què es defensen els
respectius punts de vista, entenent que la via del diàleg és
una eina que no cal desaprofitar.

Aquesta Regidoria considera que, un cop complert
l'objectiu de donar a conèixer a la Direcció General de
Carreteres el problema que planteja a molts vilatans la
impossibilitat de creuar des de la Riera al c/ Carreras Candi
o al revés, s'ha obert una porta a la possible solució del
problema que pot adoptar diverses formes, considerant-
se, no obstant, que la solució més adequada seria un pas
a diferent nivell.

De tota manera és la Direcció General de Carreteres
a qui, en virtut del compromís assumit pel Sr. Sabater,
correspon fer una proposta que serà estudiada per aquest
Ajuntament a efectes d'assumir-la en la mesura de que
suposi una atenció de les reivindicacions d'un grup
notable de vilatans que es manifesten perjudicats.

També es va tractar de la resolució de l'enllaç sud i
en particular de la situació perillosa en què queda el carril
de desacceleració dels vehicles que, procedents de Mataró,
entren a Argentona. Es va confirmar que aquest carril en
la seva configuració definitiva serà molt més llarg i que hi
cabran uns 14 cotxes. Es va comentar també la possibilitat
d'haver resolt aquest enllaç mitjançant una rotonda,
responent el Sr. Sabater que aquesta fórmula és adequada
quan els vials que hi conflueixen tenen nivells de circulació
similars i que no és aquest el cas de l'enllaç sud.

Argentona, 1 de febrer de 1993

Regidoria d'Urbanisme

Continuen les obres d'adequació de la C-1415 amb
els conseqüents problemes que una obra d'aquestes
característiques comporta, agreujats pel fet que, en no
tractar-se d'una obra de promoció municipal, el projecte
s'adapta a criteris de la Direcció General de Carreteres
potenciant una visió global de la utilitat i seguretat
d'aquesta via i sacrificant en molts casos els interessos
particulars o fins i tot els d'un sector important de
població.

Aquests darrers dies s'ha tractat el fet que la
construcció de l'element separador del carril destinat a
trànsit local i la carretera pròpiament dita, evidentment
assumible per motius de seguretat, (i amb aquesta finalitat
defensat a l'escrit que aquesta regidoria va insertar en el
passat Cap de Creus) impedeix el creuament de vehicles
des de la Riera cap el c/ Carreras Candi o al revés. També
la senyalització actual de la carretera impedeix creuar-la
en aquest punt.

A partir dels escrits adreçats a aquest Ajuntament per
part de determinats col·lectius i veïns d'Argentona en els
que es dóna compte que, per molts veïns de la nostra vila,
el fet de no poder creuar amb els seus vehicles per aquest
punt, havent d'anar a canviar el sentit de la marxa a l'enllaç
nord per anar de la Riera al c/ Carreras Candi i havent de
fer la maniobra a l'enllaç sud en cas de fer el trajecte
contrari, suposa un perjudici molt més greu del que es pot
preveure en un estudi basat fonamentalment en
consideracions tècniques.

Atenent aquests escrits i subscrivint el seu contingut,
per part d'aquesta Regidoria s'han realitzat diverses gestions
que han acabat amb la visita del Sr. Jaume Sabater i
Albafull, Enginyer en Cap del Servei Territorial de Carreteres
i la corresponent entrevista amb representants de la Unió
de Pagesos, Cambra Agrària Local, i veïns afectats en
general, amb la finalitat de conèixer i tractar en profunditat

aquest tema.
La reunió es celebrà el passat 29 de gener i prèvia

exposició del tema per part d'aquesta Regidoria es produïren
les diferents intervencions.

Per part del Sr. Sabater es van exposar els motius en
els que es basa la solució adoptada per aquest tram de
carretera que arrenquen de la consideració que la carre
tera és una obra d'interès general i no es pot permetre
l'accés indiscriminat a la mateixa i que es tendeix a
concentrar els accessos de les poblacions en un número
reduït de punts degudament dissenyats per garantir la
seguretat de les maniobres de creuament de la carretera.

Les obres d'adequació de la carretera C-1415

durant aquest mes gener s'han
acabat les obres d'adequació del
tram del Torrent de Tossa que
va des de la Plaça Montserrat
fins la carretera de Vilassar.
Les obres han costat uns sis
milions de pessetes i han
consistit a posar un paviment i
voreres de ciment, tot esperant
que es pugui fer la urbanització
definitiva d'aquest tram.

municipal que els semàfors di
ficulten l'entrada a Argentona
de possibles clients que vénen
de fora de la vila a comprar als
comerços locals. Tot i les
declaracions de Castaner, la
Unió de Botiguers d'Argentona
no s'ha definit oficialment so
bre aquesta qüestió.

Molt a prop d'on s'han
instal·lat aquests semàfors,

pre que es vulgui, tot depenent
de la intensitat del trànsit.

La instal·lació dels
semàfors va provocar els
primers dies alguns problemes
de retencions, causa d'algunes
queixes de ciutadans. D'altra
banda, el president de la Unió
de Botiguers d'Argentona,
Josep Castaner, va declarar a
nivell particular a l'emissora

ra B-502, la que va de Vilassar
cap a Mataró. Segons uns
mecanismes instal·lats en
aquests semàfors, quan detec
ten l'espera d'un cotxe que vol
sortir d'Argentona, canvia la
senyalització i li dóna pas.
Segons els informes de la com
panyia instal·ladora, RAPSA,
l'alternància i les prioritats dels
semàfors es poden variar sem
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ASSUMPTES TRAMITATS
PEL JUTJAT DE PAU D'ARGENTONA

L'ANY 1992

INSCRIPCIONSNaixements     74
Matrimonis    121
Defuncions      26

EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS
(De naixement, matrimoni, defuncions i
fe de vida)    546

CARTES-ORDRES PENALS (Auxili judicial)....   539

EXHORTS CIVILS (Auxili judicial)    477
EXHORTS DE REGISTRE CIVIL

(Auxili judicial)      52
EXPEDIENTS DE MATRIMONI90
CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS82
CASAMENTS ECLESIÀSTICS39
EXPEDIENTS GOVERNATIUS DE
REGISTRE CIVIL (Traducció de nom, trasllat

d'inscripció, duplicats de llibre de
família, etc.)     139

JUDICIS I ACTES DE CONCILIACIÓ12
REGISTRE D'ATESTATS35
LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DE COMERÇ...8

CONSENTIMENTS PATERNS11
ALTRES (Aixecament de cadàvers,

compareixences per atorgaments de poders)..      5

El llibre comença analitzant
els aspectes de l'afectivitat, de
la relació de la parella, des de
l'enamorament fins a la comu
nicació, el sexe, la tendresa i la
seducció.

Tracta moltes etapes dife
rents de la vida afectiva, esde
veniments domèstics que van
interferint en la vida de la
parella.

Ja sé que la meva missió 0
feina no és recomanar llibres,
però aquest pel tracte que tinc
amb les parelles, degut al meu
càrrec, l'he trobat tan interessant
que considero que us pot fer un
gran bé. D'aquí la meva reco
manació.

Jaume Arenas

Un llibre

Vull parlar-vos d'un llibre
que ha escrit el Dr. Joan
Corbella que participa en di
versos espais televisius,
radiofònics i escrits, i que ha
editat un volum de gran èxit:

VIURE AMB PARELLA.
Com que no hi ha fórmula

màgica per tal que la parella
funcioni, és molt important di
vulgar un llibre que t'expliqui
sobre la vida en comú.

En el llibre l'autor ens diu
Tot el tema de la parella i la

interacció afectiva és més un
problema de sentit comú que
una cosa tècnica i, en canvi,
l'estem tocant contínuament: la
vida persona està íntimament
lligada als poblemes que la gent
explica.

Donació de Sang

ARGENTONA
Sala d'Actes de l'Ajuntament

Dia 20-3-93 (dissabte) de 9.30 a 13.30 i
de 16.30 a 20 h.

Dia 23-3-93 (dimarts) de 17 a 20.30 h.

EL CROS
Dia 27-2-93 (dissabte) de 10 a 14 h.

Dóna'n una mica

Sempre hi ha qui en necessita

presó Model de Barcelona.
La vista oral es va fer el dia

4 de desembre de l'any passat a
Barcelona i en tot moment tant
les nenes com les seves famílies
van mantenir la serenitat,
segons va declarar l'advocada
Núria Beltran que portava
l'acusació dels familiars i també
per part de l'Ajuntament
d'Argentona, quan es va saber
la sentència, Beltran va cele
brar el desenllaç de l'afer i es va
mostrar molt satisfeta per
l'actitud de les dues nenes
durant el procés.

Per la seva banda el regidor
de Benestar Social, Antoni Ju
lià, va fer una valoració molt po
sitiva de la sentència, però en tot
moment va destacar que aquesta
valoració era a nivell particular.

La sala segona de l'Au
diència Provincial de Barcelo
na ha condemnat al ciutadà
portuguès José Manuel Dacosta
a una condemna de 12 anys de
presó per un delicte de violació
i 1 any més per agressió sexual.
Els fets van passar el dia 7 de
setembre de l'any 1991 al
polisportiu quan José Manuel
Dacosta va violar la menor i
veïna d'Argentona, M.F.P i va
agredir sexualment una altra
menor de la nostra vila, R.R.P.
Les dues nenes tenien onze anys
quan van passar els fets.
Dacosta va fer els dos delictes
tot simulant que era metge.

Set dies després de tot això,
la policia va detenir José Ma
nuel Dacosta a Calella de Mar,
i després el van ingressar a la

L'Ajuntament ha actuat com a part acusadora en
el judici.

13 anys de presó
pel violador de
les dues menors
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pressupost i també les poques
despeses que tenia previst el
govern municipal. El regidor
Josep Clofent va llegir unes
xifres comparatives tot demos
trant que Argentona era un dels
municipis de la comarca que
tenia un pressupost més baix
per habitant proposant que això
es podria solucionar amb
l'augment dels ingressos. El
regidor socialista també va
preguntar quines subvencions
hi havia previstes i quines
gestions s'han fet per aconse-
guir-les. Segons Clofent, cal
revisar a fons el cadastre per

possibilitar que paguin molts
propietaris que ara no estan
donats d'alta i que, per tant, fan
que la càrrega impositiva
l'hagin de suportar les persones
que ho tenen tot posat al dia.
Tanmateix, Josep Clofent va
fer una oferta per confeccionar
conjuntament els pressupostos

sempre que el grup de CiU
deixés la proposta sobre la taula,
petició a la que no va accedir el
govern municipal.

Per la seva banda, el
portaveu d'Esquerra Republi
cana, Jordi Pinart, tot reco-
neguent l'esforç pressupostari
que es volia fer en l'apartat de
joventut, cartera que havia
gestionat el regidor cTERC, no
podia votar favorablement als
pressupostos ja que també cre
ia en la manca d'orientació po
lítica. Pinart va insistir en la
necessitat de racionalitzar els
espais de propietat municipal.
El regidor d'ERC també va
coincidir amb la resta dels

tothom des de sempre i saben
que jo no sóc un mentide^.

Per la seva banda, Martí
Riu no va voler fer cap
comentari a aquestes decla
racions de Joaquim Casabella i
Esteve Català.

Un Ple complicat

El divendres dia 15 de gener
el grup de CiU va portar davant
el Ple municipal la proposta
pressupostària per aquest any

que pujava gairebé473 milions
de pessetes.

Després d'una exposició
tècnica de les intencions
pressupostàries a càrrec
d'Esteve Català, els repre
sentants d'Agrupació Argen
tona van manifestar que el
pressupost semblava més la
lectura d'un llibre de caixa que
un programa d'intencions

polítiques. El grup de Jordi
Suari va lamentar especialment
que no es tingués en compte per
aquest any tirar endavant el
projecte ja elaborat per conver
tir Can d'Oro en un Casal de
Joventut i un Casal d'Avis. Per
Suari va quedar clar que CiU
no tenia un projecte de poble,
tenint present que Argentona
és un poble amb futur, és im
prescindible tenir aquest
projecte. Segons AA, el
pressupost real de l'any 92 ha
sigut de 525 milions i no és de
rebut que el pressupost per
aquest any sigui només de 473
milions. Per la seva banda, el
PSC també va lamentar la
manca d'intenció política del

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

TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI

Posem piles al moment

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA

Català, que també era present a
la reunió amb Martí Riu.

Per la seva banda, Riu va
comparèixer a l'emissora mu
nicipal desmentint les decla
racions de l'alcalde i assegurant
que en cap moment va anunciar
el seu vot favorable als pres
supostos. A més, Martí Riu, va
voler destacar que el pressupost
no és qüestió d'analitzar una o
dues partides, sinó de la con
cepció global de la gestió pú
blica.

Aquesta rèplica de Riu va
ser contestada amb molta
contundència per l'alcalde que
va anunciar començar una
negociació amb tots els grups
del consistori amb l'excepció
d'Agrupació Argentona. Per la
seva banda Esteve Català es va
mostrar indignat per la rèplica
de Riu. Quan se li va preguntar
a Català que si era conscient
que era la paraula de Martí Riu
contra la dels dos membres del
govern municipal, el regidor
d'Hisenda va contestar tinc 43
anys, a Argentona em coneix

Pocs dies després del Ple,
l'Alcalde d'Argentona, Joaquim
Casabella, vaasseguraraRàdio
Argentona que poques hores
abans de la celebració del Ple,
el regidor d'Agrupació Ar
gentona, Martí Riu, els va
prometre votar favorablement
els pressupostos. Segons
Casabella, la reunió amb Martí
Riu es va fer al despatx de

l'alcaldia el migdia del
divendres 15 de gener. Sempre
segons aquesta versió, Riu que
va dir parlar en nom
d'Agrupació Argentona, va
demanar explicacions concre
tes sobre dos punts dels
pressupostos. Un cop aclarit
això, i segons l'alcalde, Martí
Riu va dir que votarien
favorablement a tots els punts
de l'ordre del dia del Ple amb
excepció d'un que feia
referència a la gasolinera de
l'Autopista Argentona-La
Roca.

Aquestes declaracions de
Casabella van ser confirmades
pel regidor d'Hisenda Esteve

Després que la proposta pressupostària fos rebutjada pel Ple municipal el dia 15 de gener.

CiU prescindeix d'AA per negociar els
pressupostos del 93
El govern minoritari de Convergència i Unió ha començatmunicipal tots els grups de l'oposició votaven en contra del

a negociar amb tots els grups de l'oposició, menys amb AA,projecte pressupostari elaborat per l'equip que presideix
el pressupost per l'any 93. Aquesta negociació arriba desprésJoaquim Casabella.
que el 15 de gener, l'equip de govern va veure com en ei Ple
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dir que per tenir més
entrades haurem d'apujar els
impostos.

I això és el que no vàrem
voler fer en el seu moment,
apujar els impostos.

Altra cosa és el capítol
d'inversions, laurbanització
dels Països Catalans, la
plaça de Pau Casals, el
Cementiri nou, etc, on el
seu pagament està previst
fer en part per subvencions
a fons perdut i en part per
crèdit a amortitzar en molts
anys, via pressupost ordi
nari.

Desitjo que quan aquesta
publicació es trobi en mans
del lector, el pressupost ja
estigui aprovat, ja que és
una eina molt important pel
funcionament de l'Ajun
tament. Ara tenim una ron
da de converses amb els
grups polítics de la Cor
poració pertal d'arribar a un
acord amb les modifica
cions que calguin al pres
supost.

Ja quan vam confeccio
nar-lo, vam demanar en
temps i forma les opinions
de tots els grups del
Consistori i vam trobar-nos
diverses ocasions, fins que,
vam veure que ja estava del
tot polit per presentar al Ple
de la Corporació, i aquí és
on ens vam equivocar, vam
fer un pressupost pel 93 des
del mateix punt de sortida i
amb pràcticament idèntics
plantejaments que es va fer
en el del 92, però només
amb una diferència,... per
votar el del 92 tenien
majoria suficient i ara pel
del 93 estem en minoria.

Esteve V. Català
Regidor d'Hisenda

El passat 15 de gener
l'equip de Govern de CiU
vam presentar el pressupost
per aquest any 1993 i que
després d'ampli debat no va

ser aprovat.
Els grups polítics ja

havien manifestat la seva
intenció de donar el vot
negatiu. L'Agrupació també
ho va fer, en prometre
mitjançant el seu portaveu,
que creiem qualificat, de
donar el seu vot positiu, i
que va ser estranyament
canviat a l'hora de la votació,
votant en contra, després
d'un discurs que més va re
cordar la faula de la guilla i
el raïm, que no altra cosa.

Com ja va dir el portaveu
d*ERC en el moment del Ple
i en el curs de la seva
intervenció, tantes i tantes
xifres era com un llibre de
caixa.

Efectivament el podem
comparar a un llibre de caixa
on hi farem constar les
entrades i sortides, per una
banda al confeccionar el
pressupost estudiem les
possibles entrades que po
den nodrir les arques
municipals, plus vàlues,
IAE (Impost d'Activitats
Econòmiques), brossa,
guals, IBI (contribució ur
bana), etc, etc, i per l'altra
farem la previsió de totes
les despeses de funcio
nament, personal, manteni
ment, neteja, subvencions,
pagament d'interessos,
intencions de cada regi
doria, etc. i això és el que
podem dir-ne del pressupost
ordinari de l'Ajuntament.
Un cop fetes les previsions
d'entrades i sortides l'hau
rem d'igualar i per tant,... si
volemfermés despeses hem
de tenir més entrades i val a

Pressupostos 1993, o
el llibre de caixa i
la faula de La Guilla i el Raïm

CONVERGÈNCIA

Borsa de treball
Les Regidories de Benestar Social i Joventut

ofereixen aquest espai de connexió i intercanvi per
ofertes i demandes de treball. Els interessats en oferir-
se per treballar i els que necessitin algun treballador,
poden posar-se en contacte amb els Serveis Socials
de l'Ajuntament (c/ Dr. Samsó, 48, tel. 797 04 86) 0 a
CLIPS Serveis d'Informació Juvenil (PI. de l'Església,
9, tel. 756 05 22).

S'OFEREIX:
-Noia de 29 anys per tasques administratives. Ref.

01/93.
-Home, per qualsevol feina de peonatge. Ref. 02/

93.
-Jove de 17 anys, qualsevol feina sense

especialització. Ref. 03/93.
-Jove de 22 anys amb experiència de pintor. Ref.

04/93.
-Noia de 17 anys amb experiència en el ram tèxtil.

Ref. 05/93.
-Noia de 19 anys per a qualsevol feina els matins

i caps de setmana. J1/93.
-Noia de 19 anys amb experiència de dependenta.

J2/93.
-Noia de 18 anys s'ofereix per feina de qualsevol

tipus, sense especialització, els matins. J3/93.
-Noi de 16 anys, amb FP de delineació. J4/94.

Regidoria de Benestar Social
Regidoria de Joventut

xifres alguns arguments que
havia donat l'oposició, com ara
que la regidoria de Medi
Ambient només va gastar l'any
92 30.000 pessetes del milió i
mig previst, o que el pressupost
del 92 no s'ha tancat amb unes
despeses de 525 milions de
pessetes, tal com havia asse
gurat Jordi Suarí.

El pressupost del 92,
prorrogat

El fet que encara no s'hagi
aprovat el pressupost munici
pal obliga a l'administració a
prorrogar el de l'any 92. Aquesta
situació quedarà desbloquejada
quan s'aprovi en el Ple el
pressupost del 93. Una
aprovació que, segons l'alcalde
Joaquim Casabella, s'està
intentant negociar ambel partits
dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana i Inicia
tiva per Catalunya.

membres de l'oposició que el
pressupost era baix i que calia
augmentar els impostos, com
ara l'IBI, per dotar de més
ingressos l'Ajuntament.

Ja per acabar, la regidora
d'Iniciativa per Catalunya,
Concepció Sala, es va mostrar
en disconformitat amb el càlcul
pressupostari que s'ha fet per
aquest any en dues de les
regidories que ella va ostentar
durant el govern quatripartit, la
de Benestar Social i Medi
Ambient.

En rèplica a tots ells, el
regidor d'Hisenda, Esteve
Català, va mostrar la seva
queixa per la poca col·laboració
dels grups municipals per tirar
endavant els pressupostos.
Català va lamentar que després
de tres reunions amb l'oposició
i que s'hagin recollit les seves
propostes, se'ls negués el vot
favorable. Durant laintervenció
dels grups de l'oposició, Esteve
Català també va contestar amb
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se'ls ha pagat amb la mateixa
moneda?

No els volem cansar més,
...Ah! pressumpte regidor
trànsfuga-traïdor, (segons
opinions i manifestacions de
cercles pròxims als partits que
donen suport a l'actual govern
municipal) li agraïm que no
hagi fet d'Argentona un poble
encaramés original, i que també
hi hagi fet bona la dita que de
savis és rectificar.

Grup Municipal PSC

Unió oblidin per sempre més
les pràctiques maniobreres per
recuperar el que els han negat
les urnes. No tinguin cap mena
de dubte que les urnes casti
guen amb rigor les trampes que
se'ls fan.

Si el compromís l'haguessin
aconseguit d'un grup tindrien
raó de queixar-se d'haver patit
traïció (pràctica aquesta en la
que vostès no poden llençar la
primera pedra).

De què es queixen?... que

manera d'examinar aquest
projecte de govern pot fer-se a
través dels pressupostos, aquests
pressupostos que han estat
rebutjats per tots els grups de
l'oposició.

Moltes de les partides dels
pressupostos que CiU volia
sotmetre a l'aprovació, no
demostraven cap canvi respecte
a la política d'inoperància que hi
hahagut durant aquests sis mesos.
La continuïtat dels grans
projectes que l'anterior equip de
governhaviaendegat no quedava
assegurada i no hi havia indicis
de cap projecte nou que pogués
engrescar l'oposició.

Anant més al detall s'ha de dir
que les regidories de Benestar
Social i Medi Ambient sofrien
una greu retallada, la qual cosa
suposava l'absència total de
programes d'atenció als sectors
marginats o la definitiva supres
sió del pre-taller, així com la
pràctica inoperativitat de la
regidoria de Medi Ambient.

Des d'Iniciativa creiem que el
nou pressupost hauria de superar
aquestes i d'altres mancances que
no fan més que reflectir una
manca de gestió de govern, a no
ser que l'equip de govern pre
fereixi mantenir aquests pressu
postos i gastar les seves energies
cercant un regidor lleuger
d'escrúpols que, a canvi de no se
sap què, els faci aquest favor i els
alliberi de la pesada càrrega de
governar en minoria.

Iniciativa per Catalunya (I C)

Tothom sap que CiU governa
en minoria a l'Ajuntament
d'Argentona des de fa sis mesos.
Però de vegades també cal saber
de quin tipus de minoria estem
parlant. Perquè hi poden haver
minories que semblin majories,
minories mitjanes, minories
petites, i minories de tamany
microscòpic.

En el Ple municipal en el qual
l'equip de govern va veure
rebutjats els pressupostos per a
l'any 93, va fer-se palès el seu
caràcter minoritari. Ara els
pressupostos s'hauran de tomar a
presentar en un nou Ple, i la ma
nera com el govern municipal
resolgui aquesta situació ens
donaràunaideaexactadelamena
de minoria que és, la qual cosano
té res a veure amb el seu nombre
de regidors.

La ímfima magnitud del go
vern municipal ja es demostra,
però, en la seva actitud davant la
reorganització dels vials d'entra
da a Argentona des de Mataró i
Vilassar. La Generalitat, com a
executora de les obres, ha fet i
desfet com li ha semblat, encara
que en teoria tot ajuntament
afectat té dret a fer les esmenes al
projecte que cregui convenients.
En aquest cas el Consistori ar-
gentoní no ha dit ni fava. Si algú
podia pensar que tenir CiU go
vernant a Argentona afavoriria
les relacions amb la Generalitat,
s'ha equivocat de mig a mig.

Però allà on és més evident la
petitesa de CiU és en el seu
projecte de govern. Una bona

Uns altres pressupostos,
si us plau.

tècniques que havien de con
vèncer al poble de la conve
niència dels pressupostos que
presentaven, perquè no ho
tornin a oblidar els regidors i
directius de CiU, que la resta de
regidors avui a l'oposició som
els representants de més de
2.000 vots de ciutadans d'Ar
gentona que a través dels seus
representants, entre d'altres els
regidors del Grup Municipal
Socialista, tenim el dret de rebre
la informació i les raons que
defineixen les seves propostes,
i vostès l'obügació de donar
ies. El que vostès tinguin avui
el govern municipal, o el su
posat compromís de vot favo
rable d'un regidor que els doni
la majoria absoluta, no els
estalvia l'obligació de donar
totes les explicacions que sels
demana. O és que no en van
aprendre de l'època del Sr.
Canal?

Nosaltres lamentem poder
continuar afirmant que no vam
ser consultats ni cridats per
opinar sobre l'oportunitat dels
pressupostos que presentaven,
malgrat que el nostre portaveu
havia ofert al Sr. alcalde el vot
favorable a canvi que el govern
i els pressupostos es compro
metessin a revisar els padrons
de cases i de taxes de brossa.

Hem de precisar que vam
assistir a les dues reunions on
de forma desordenada i incom-
plerta, perquè faltaven regidors
del govern, se'ns va donar a
conèixer les xifres del pressu
post, però en cap cas de la
voluntat política i del progra
ma a què responien.

El segon comentari és el
següent:

No volem entrar a jutjar so
bre la certesa del compromís
d'un regidor a votar favorable
ment, perquè si és reprobable
no complir els compromisos,
nosaltres entenem que és molt
més reprobable la pràctica
d'incentivar el transfuguisme.

Senyors de Convergència i

PSC-PSOE

Quina vergonya!
En el darrer Ple de l'Ajun

tament, celebrat amb caràcter
extraordinari i corresponent al
del mes de gener, l'actual equip
de govern de CiU proposava,
entre d'altres temes, l'aprovació
dels pressupostos municipals
per l'any en curs.

La seva presentació, amb la
qual ens va obsequiar el regidor
d'Hisenda, amb el beneplàcit
del Sr. alcalde, creiem que va
ser força desafortunada. Tot
hom que ho va poder seguir, bé
en directe durant la sessió o per
la ràdio municipal, com poste
riorment per la TV local,
coincidirà amb nosaltres, que
de la forma en què es va expli
car i amb els arguments que es
van donar, no invitaven
precisament a considerar la pos
sibilitat o conveniència de vo
tar-los afirmativament. Els
pressupostos municipals no són
un llistat de xifres que mantenen
diferències percentuals respec
te de les mateixes de l'exercici
de l'any anterior, sinó que són
la traducció en xifres de la part
del projecte de poble que es vol
realitzar durant l'any.

L'explicació donada pel
regidor amb la conformitat del
Sr. alcalde, creiem que me
reixen alguns comentaris:

S'ha dit (els responsables del
govern de CiU han dit) durant
els dies posteriors al de la
celebració del Ple, que un
regidor que pertany a un dels
grups municipals a l'oposició,
concretament Agrupació Ar
gentona, s'havia compromès a
votar favorablement els pressu
postos. No volem avui jutjar
aquesta circumstància, sinó l'ús
que de la mateixa ha fet el
govern de CiU.

En el moment on s'han vist
amb la possibilitat d'aconseguir
una majoria numèricament
suficient han reproduït, i amb
escreix, els mateixos vicis i
errors de la passada legislatura
presidida pel Sr. Esteve Ca
nal,... han convocat i celebrat
un Ple sense preocupar-se
d'elaborar les raons polítiques i

^Grups municipal
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eslògan Pel bé del poble, en
cara no ens han explicat com ens
el deixaran d'arregladet quan el
progrés passi de llarg enfilant
l'autopista.

Argentona ha d'exigir al
Departament d'Ensenyament,
amb la llei a la mà, que es creïn a
la nostra vila els nous ense
nyaments de Formació Profes
sional que estaran adaptats a les
necessitats de les empreses de la
nostra vila que poden oferir
treball.

No només se'n podran benefi
ciar els nois i noies a partir dels
16 anys (un cop acabats els estudis
obligatoris) sinó que també se
n'aprofitaran les persones que
quedin aturades i, fins i tot, estarà
enfocada a la formació continua
da dels treballadors de les
empreses radicades a la vila.

Cal urgentment reunir els
representants dels sectors
econòmicsperconèixerles seves
necessitats respecte a la formació
inicial dels treballadors que
estarien disposats a contractar en
un futur no gaire llunyà. La llei
també preveu la necessitat que
els alumnes de la nova Formació
Professional realitzin pràctiques
a les empreses.

Per acabar un prec i una
recomanació. Sr. Alcalde, si us
plau, llegeixi la nova llei, encara
hi és a temps.

Si l'equip de govern vol enca
rar el tema educatiu amb decisió,
recomanem que busqui un
assessor en la matèria que, com a
tècnic, pugui orientareficaçment,
pel bé del poble, l'acció política
que s'ha de realitzar.

Esquerra Republicana
de Catalunya

(ERC)

Un exemple clar de la manca
d'idees i d'un projecte definit so
bre el futur d'Argentona de
l'actual equip de govern de CiU
és el tema d'ensenyament.

Des del març de 1990 que es
va aprovar la Reforma Educativa

(LOGSE) els ha faltat temps,
voluntat 0 sapiència per saber
quins canvis es produiran en el
món de l'ensenyament a lanostra
vila.

Podem fer aquesta afirmació
amb contundència al constatar
que l'única preocupació que ha
fet moure el consistori és la
necessitat de buscar uns terrenys
per tal que el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat
hi pugui construir, segons sembla
(perquè no hi ha cap paper oficial
que ho asseguri), un edifici pels
nois i noies de 12 a 16 anys que
seguiran ensenyaments secun
daris (fins ara FP i BUP) i pels
que vulguin seguir estudiant de
16 a 18 anys el Batxillerat.

Hem de dir que l'Ajuntament
encara no té legalment i efectiva
uns terrenys de la seva propietat
perquè la Generalitat hi pugui
construir el que vulgui.

Les últimes paraules són les
més preocupants. L'equip de
govern de CiU no sap realment
què vol per Argentona. Des del
Departament d'Ensenyament, al
no tenir resposta (és a dir, els
terrenys), van rebre un toc
d'atenció: calia que l'Ajun
tament es pronunciés, com a
mínim, si acceptava la cons
trucció del nou edifici. Finalment
el Ple va prendre l'acord de
sol.licitar-ne la construcció.

Les fabuloses possibilitats que
ofereix la llei de la Reforma Edu
cativa s'escapen a les estretes
mentalitats de l'equip que govern,
enamorats com estan del seu

ES1C
Tenen el poder
però no volen,
no en saben, no poden...

idea. El sentit real dels re
cursos, sempre limitats, és
ordenar-los de forma que el
seu primer objectiu sigui
generar més recursos.

Els municipis han de fer
front a quantitat de serveis
pels ciutadans i les fonts
d'ingressos sempre ragen
poc, és absolutament
necessari doncs, ordenar els
recursos propis al voltant
d'una idea i concentrar-los
perquè serveixin de motor i
arrosseguin d'altres in
gressos foranis, només així
el pressupost tindrà un efecte
multiplicador i trascendent.

La resta pot ser gestió co
rrecta, administració i, si es
vol, bona administració,
però amb això no n'hi ha
prou. A aquesta manera de
fer li manca concentració,
visió de futur, en una paraula
valentia i una certa por al
compromís.

No es pot fer un
pressupost només perquè
s'ha de fer, perquè legalment
així està establert. No es pot
fer només per a contentar a
tothom, ni incrementant
l'índex mínim per superar la
inflació, no es pot fer només
per anar tapant els forats que
el temps va fent en els serveis
que es donen als ciutadans.
Un pressupost és una
declaració de principis
valents, una lectura opti
mista i positiva per l'endemà,
una confiança absoluta en el
futur d'un poble i en la
capacitat de la seva gent per
generar activitat, progrés i
riquesa, i això no són els
pressupostos del nostre
Ajuntament per l'any 1993.

Grup Municipal
Agrupació Argentona

(AA)

Pressupostos
1993

Creiem que és obligatori,
al començament d'un nou
exercici i aprofitant la
proximitat de la sortida
d'aquest número del Cap de
Creus, fer una reflexió i un
comentari sobre els pres
supostos i pensem així en
funció de la trascendència
que per a un Ajuntament i
per a un poble té la plani
ficació de la seva activitat i
en conseqüència les dota
cions econòmiques per dur
a terme aquesta activitat.
Tant és així que la proposta
pressupostària és l'acte
polític més important de tots
els que un Ajuntament fa
dins del cicle anual.

Volem, doncs, parlar dels
pressupostos, és clar, però
que d'aquesta planificació
anual d'ingressos i despeses,
es pot parlar des de molts
punts de vista. Potser el més
immediat fóra el de discutir
partides, alterar prioritats,
embrancant-nos en llargues
raons de tipus tècnic o legal,
i fins i tot comparar o fer
valoracions, que al redós de
la contundència dels núme
ros, són una trinxera
immillorable per la
demagògia. No volem fer
res d'això. En primer terme
perquè no condueix enlloc i
després de les encenalles del
debat no resta res, però,
sobretot, perquè la
importància de debò d'uns
pressupostos no són dos
milions de pessetes més
d'aquí 0 allà, o el percentatge
de subvenció de més o de
menys per aquest 0 l'altre, el
que de veritat té importància
és tenir un projecte de poble,
una idea, un fil conductor o
un motiu i reconduir i ali
near tots els recursos que el
poble generi en funció
d'aquest projecte, d'aquesta
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FORN DE PA

veien capaços de portar endavant el poble
d'Argentona, havent-se gastat tot el superàvit
sense cap projecte realitzat, un pressupost
de 1992 sense cap futur.

Què han fet durant un any i mig de
govern?

Vosaltres ho sabeu?
Pregunteu-los-hi.
És lamentable que amb tot el que succeeix

no se n'adonin del mal que es fa al poble en
general, que és el que ho pateix i el que
compta.

Esperem un cop més, la col·laboració
constructiva de tots els que diuen estimar
Argentona, per tal d'aconseguir millorar-la,
tots els que tenim l'obligació de fer-ho, ja
que per això, els electors van dipositar la
seva confiança, democràticament.

Joaquim Casabella i Castells

tament, econòmicament parlant, amb les
mateixes condicions que l'anterior equip de
govem es va trobar, amb un superàvit de
milions força substanciós, que els va permetre
poder portar a terme alguna cosa.

Com Alcalde, em faig la següent pregunta:
On era l'Argentona de futur que l'anterior

equip de govem volia fer creure als vilatans,
un cop examinades les inversions presen
tades?

Quants projectes es van portar a terme
amb el pressupost de 1992, totalment desfasat
amb els ingressos i despeses?

Nosaltres amb el pressupost presentat
podem garantir un treball pas a pas per una
Argentona de futur.

Som conscients que el canvi de govem els
deu doldre i força, i moltes vegades, reflexio
no sobre el tema i penso:

No ha estat una estratègia, perquè no es

Com podreu observar és totalment diferent
del nostre, realitzable dins de l'any 1993, i
per portar-lo a termini hem d'anar via crèdit,
què més voldríem que haver trobat l'Ajun

Av. Mediterrani
Escomesa elèctrica escoles1.984.482

Nota: L'obra principal per un valor de
7.191 031 ja està adjudicada.

Financiació: Crèdit1.984.482
Torrent de Tossa

Claveguera1.713-661
Nota: L'obra principal per un valor de
5.795-956 ja està adjudicada i s'hi està
treballant.

Financiació: Crèdit1.713.661
Plaça Pau Casals

Projecte7.480.488
Proposta més correcta7.131.641
Nota: No està adjudicada.
Financiació
Disponible exercici 926.619.901 (•)
Crèdit511.740

Mina c/ Gran i Av. Puig i Cadafalch
Total trams (A, B, C, D)14.682.064
Nota: Pressupost 8-12-91 i 12% IVA
Financiació
Disponible exercici 922.922.741 (*)
Crèdit11.689.323

(*) Incorporació romanents inversions 1992
Ampliació Museu del Càntir ..20.000.000

Financiació: Crèdit20.000.000
Construcció nínxols
Cementiri Municipal

Memòria valorada3.500.000
Financiació:Crèdit3-5OO.OOO

Cementiri Nou
Compra terreny25.000.000
Obres cementiri202.000.000
TOTAL227.000.000
Financiació
Subvenció 50% compra terreny

(Diputació 92)12.000.000
Subvenció 50% obra

(Diputació)101.000.000
Resta crèdit114.000.000

Països Catalans
(Infrastructura Hidràulica)

Projecte aprovat104.221.921
Financiació
Subvenció 50%

(Generalitat 93)52.110.960
Resta crèdit52.110.960

Països Catalans (Urbanització)
Projecte aprovat45.800.970
Financiació
Subvenció (Generalitat 92) ....22.900.488
Resta crèdit22.900.482

Ajuntament vell
Sala cultura i exposicions13.800.000
Financiació
Subvenció (Diputació)6.900.000
Resta crèdit6.900.000

Obertura Carrasco i Formiguera
Compra terreny3.000.000
Projecte6.419.881
Financiació: Crèdit9.419881

PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 1993

Manifest de l'Alcaldia
Podríem començar parlant del primer Ple

extraordinari, celebrat el dia 15 de gener del
present any, on es va presentar el pressupost
de l'exercici 1993 que, per cert, tots en som
sabedors, no es va aprovar.

Les raons que s'argumentaren perquè no
s'aprovés, van ser que, en el pressupost
presentat, no es veia una política clara de
futur a Argentona.

Les negociacions amb els grups polítics es
van iniciar 21 dies abans de l'esmentat Ple,
presentant l'esborrany de pressupost, per a
poder confeccionar-lo amb les esmenes i
rectificacions de tots els grups polítics,
prenent-se nota de totes les suggerències
aportades.

En la segona reunió de tots els grups, es
torna a presentar l'esmentat esborrany,
reflectint-se les esmenes comentades.

Referent al Pla d'Inversions per l'exercici
de 1993, es dóna compte de totes les
inversions previstes per l'Equip de Govern
en la darrera reunió de la Junta de Portaveus,
per la qual cosa vàrem prendre la decisió de
portar el pressupost al Ple Corporatiu, per la
seva aprovació, tenint la conformitat d'algun
grup polític, que el votarien a favor.

Arriba el dia del Ple, es presenta el
pressupost i em pregunten on és el progra
ma d'inversions pel futur d'Argentona,
evidentment que el nostre pressupost tenia
reflectides clares i concises les inversions per
a l'exercici.

OBRES D'INVERSIÓ PREVISTES
DURANT L'ANY 1992
Urb. carrer J. Baladia i Carreró .. 15.000.000
La Rotonda5-000.000
Passatge de les Escoles20.500.000
Plaça Pau Casals2.500.000
Entrada Sant Sebastià30.000.000
Torrent de Tossa-Centre7.000.000
Mestre Falla-Bellavista3.000.000
Mina Av. Puig i Cadafalch14.195.000
Urb. Can Ferraters (4 carrers) ....70.000.000
Ampliació Museu del Càntir20.000.000

TOTAL..187.195.000
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cl Doctor Samsó, 1 baix. Tel. 756 06 91
08310 Argentona

-Cirurgia plàstica i estètica
-Liposucció (definitiva)
-Cirurgia: nas, orelles, pits,

tumors cutanis, etc.

Quiromassatge
Reflexoteràpia
Dietètica
Estètica
Sol UVA (oferta
10 sessions 6.000 ptes).

Centre de Massatge

A Argentona hi ha cinc
casos de SIDA

Aquesta xifra es va donar a conèixer en el dia mundial
de la SIDA que es va celebrar el passat mes de desembre.
Això significa que la nostra població té un índex detectat de
la malaltia del 0,062 per cent, lleugerament inferior al de
Catalunya que és del 0,071. Recordem que Catalunya és la
comunitat de l'Estat on hi ha enregistrats més casos de
SIDA per habitant.

Segons fonts sanitàries d'Argentona, els afectats per
la síndrome d'immunodeficiència adquirida a la nostra vila
tenen entre 20 i 30 anys i tots ells han estat en contacte amb
persones dels anomenats grups de risc.

Per la seva banda el Partit
dels Socialistes a Argentona
ha fet oficial també la
composició de la seva
Comissió Executiva. Joan
Vaquer continua com pri
mer secretari i estrena el
càrrec de secretari d'orga
nització Mateu Pinol, di-
namització anirà a càrrec
de José Antonio Flores, po
lítica municipal pel regidor
Josep Clofent, i la regidora
Montse Brugal és la respon
sable de formació. El res
ponsable de la tresoreria ha
recaigut en Joan López i
Segura. Fonts del PSC han
assegurat que els canvis
dins l'executiva es deuen a
la necessitat de substituir
algunes persones que han
anat a residir a d'altres
poblacions.

El nou delegat de Con
vergència Democràtica a
Argentona, Antoni Car
bonell, va presentar el
dimecres 27 de gener a la
seva militància el nou
Comitè Executiu Local. El
secretari de l'agrupació serà
a partir d'ara l'ex-regidor
Joan Camps i les respon
sabilitats de la tresoreria han
recaigut en la Montserrat
Frisol. D'altra banda les
relacions del partit amb el
grup municipal les portarà
el regidor Antoni Julià.
Aquest càrrec l'exercia
l'alcalde Joaquim Casabella
a l'antiga executiva dirigida
per Antoni Julià. A la pre
sentació de l'executiva hi va
assistir el cap comarcal de
CDC, Fidel Soler, també
elegit recentment en subs
titució de Jordi Comalat.

Nous comitès executius a
nivell local de CDC i PSC

nòmica de 50.000 pessetes.
A l'acte d'inauguració hi

va assistir l'alcalde Joaquim
Casabella. L'exposició es va
fer en memòria de Salvador
Casas, mort l'any passat per
problemes cardíacs, i que
va col·laborar de manera
decisiva en la creació del
Casal com a Centre Cultu
ral.

La mostra es va cloure el
dia 3 de gener.

El dia de Sant Esteve es
va inaugurar al primer pis
del Casal una exposició
fotogràfica sobre la vida
d'aquest centre des de l'any
1977 fins l'any passat. La
mostra estava organitzada
per Llaç d'Amistat, Ci-
ne-Club i l'Associació de
Veïns, les tres entitats
propietàries del local. Per la
seva banda l'Ajuntament va
aportar una ajuda eco

El Casal va fer una exposició
en memòria de Salvador Casas

cartava que la recuperació
del castell es pogués inclou
re entre les actuacions cul
turals que s'han de fer apro
fitant l'1% de la inversió en
la construcció de l'autopista
Argentona-La Roca.

Continua a
bon ritme la
recollida de
vidre

Durant l'any 92 es van
recollir a la nostra vila 42.400
quilos de vidre en els nou
contenidors que hi ha a la
població, segons ha informat
el Consell Comarcal del
Maresme. Això suposa un
increment de 4.600 quilos
pel que fa al total de vidre
recollit durant l'any 91. Amb
aquestes xifres, Argentona
continua dins les 10
poblacions de Catalunya on
es recullen més quilos de
vidre per habitant.

El contenidor on més vidre
s'hi ha llençat ha sigut el del
carrer de les Parres i el que
menys el de Sant Miquel del
Cros.

L'arquitecte Municipal de
Cabrera de Mar i un espe
cialista en arqueologia han
coincidit a assegurar que el
que queda del Castell de
Burriac podria caure abans
de la primavera que ve.
Segons aquests dos espe
cialistes, el Castell està
patint un procés d'expo-
liació per part d'algunes
persones que treuen les
pedres de la base de la to
rre de l'homenatge, una de
les parts més ben conser
vades del castell.

Per la seva banda el
regidor de Cultura de Ca
brera, Ramon Fonseca, ha
reclamat de la Generalitat
unaacció immediata perquè
sinó el castell pot caure molt
aviat.

Recordem que el Con
seller de Cultura, Joan Gui
tart, va contestar una pre
gunta parlamentària del
diputat socialista Josep Clo-
fent sobre el castell de Bur
riac tot dient que la Gene
ralitat coneix l'estat de de
gradació del castell, però
que la reparació no es podia
incloure durant l'exercici
pressupostari de l'any 92.
Tot i això, Guitart no des

El castell de Burriac en perill
d'esfondrar-se abans de la
primavera

Coses d^la Vila^
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Botiguers ha inaugurat un
nou local al carrer de les
Parres. La nova seu es va
inaugurar el dia 10 de
desembre. Pocs dies abans,
el president d'aquesta
entitat, Josep Castaher, va
anunciar a Ràdio Argentona
que aquest any es celebra
rien eleccions per la presi
dència de la UBA. Castaher
no va descartar presen
tar-se a la reelecció del
càrrec.

jecte definitiu de l'ampliació.
Precisament l'ex-pre-

sident de la UBA i regidor a
l'oposició d'AA, Martí Riu,
ha declarat que els resultats
d'aquesta enquesta no
tindran cap mena de cre
dibilitat. Riu va argumen
tar-ho tot dient que si una
sola persona pot posar 50
butlletes degudament com
plimentades dins l'urna, això
falseja els resultats.

D'altra banda la Unió de

La regidoria de Comerç
està tirant endavant una
enquesta per saber l'opinió
dels consumidors de cara a
la futura ampliació del mercat
setmanal dels divendres a
Argentona. Segons el re
gidor, Marcel Lladó, el re
sultat d'aquesta enquesta,
les converses que han
mantingut amb la Unió de
Botiguers i el criteri de l'equip
de govern, seran els tres ei
xos en què es basarà el pro

Enquesta sobre l'ampliació del mercat setmanal

la xaranga argentonina "La
Puríssima".

Ja dissabte a la nit es va
fer el ball de la Festa a la
Sala d'Argentona amb
l'orquestra Miven. A l'acte hi
van assistir unes 600 perso
nes. L'endemàdiumengees
va fer l'ofici de Sant Antoni.

El dissabte dia 16 de
gener, es van fer a Argen
tona, els tradicionals Tres
Tombs en honor de Sant
Antoni Abad. Com cada any
la festa es va destacar per
la important participació de
públic i de genets i carru
atges. Els tres tombs es fan
amb l'acompanyament de

La Creu Roja va recollir 425
quilos d'aliments per Somàlia

Durant els tres dies que va durar la Festa Major d'hivern,
la Creu Roja d'Argentona, va recollir a la nostra vila, Òrrius,

Dosrius i Canyamars un total de 425 quilos d'aliments, 50
quilos de roba i 20.000 pessetes en efectiu per a la població
de Somàlia.

En un missatge públic fet per l'agrupació de la Creu Roja
s'ha donat un agraïment a tots els ciutadans que han
col·laborat en aquesta iniciativa.

Els Tres Tombs, un èxit repetit

insubmissos d'Argentona,
David Castillo i Xavier Collet.

Durant la presentació es
van tocar diferents aspectes
de la insubmissió pel que fa
a motivacions i efectes
immediats.

Aquesta presentació
comptava amb el suport de
laComissió 11 desetembre,
Revolta, la Joventut d'ERC,
ERC.IC i el sindicat CCOO.

Unes 30 persones van
assistir el passat dissabte
dia 16 de gener, a la pre-
sentacióde l'agrupació d'in-
submissos i l'assemblea
antimilitarista. La presen
tació es va fer a la casa de
Cultura d'Argentona. L'acte
el va presidir l'advocat Fran
cesc Arnau, el secretari ge
neral de la Crida i insubmís,
Xavier Godàs, a més dels

El pi de Burriac.

aquests arbres estaven
malalts i no hi havia altra
solució que tallar-los. Junt
amb aquesta operació es
van tallar també dos
plataners del carrer de
Mestre Falla, cantonada
amb Marina Julià, segons la
regidoria, aquests dos
arbres dificultaven la visi
bilitat dels conductors.

Per la seva banda el
president de l'entitat de medi
ambient, Natura, va decla
rar a l'emissora municipal
que no estava d'acord amb
què s'haguessin tallat
aquests arbres, ja que
s'oposa a qualsevol opera
ció d'aquest tipus dins del
casc urbà.

El Consell Comarcal del
Maresme ha declarat cinc
arbres d'Argentona, arbres
monumentals de la comar
ca. Aquests cinc arbres són
la "Surera de Dosrius" que té
un perímetre de 2,85 metres
i una altura de 20 metres.
Aquesta surera té uns 160
anys i està situada prop del
mas Misserprats i del Mas
Boadas.

El segon arbre que figura
en la relació és el "Pi de
Burriac" amb un diàmetre
de 0,60 m i una altura de 28
m, i està situat davant
l'Hostal Solé en el camí de
Burriac.

El "Pi de Riudemeia", és el
tercer arbre d'Argentona
que figura a la llista del
Consell Comarcal. Aquest
pi té 30 m d'alçada i un pe
rímetre de 2,30 m. Des de fa
200 anys, aquest arbre està
plantat a la finca de Can
Riudemeia.

L'arbre més antic dels
catalogats és "L'alzina de
Ca l'Elies" plantat ara fa 250
anys. Aquesta alzina té un
perímetre de 2,70 m i una
alçada de 29 m. És situada
a Ca l'Elies, molt a prop de
l'arbreda de la Baronia de
Viver.

En aquesta mateixa finca
hi ha una surera declarada
també monument comarcal.
Es tracta d'un arbre de 30 m
d'alçada i un perímetre de
2,90 m. Té uns 230 anys de
vida, però cal fer un trac
tament per evitar el podri
ment del tronc central.

Continuant amb afers
relacionats amb els arbres
cal destacar que durant la
setmana de l'11 al 15 de
gener, l'Ajuntament va tallar
els pins que hi havia al carrer
del Mestre Falla entre els
carrers de Montserrat i de
Marina Julià.

Segons el regidor de Medi
ambient,   Antoni  Julià

S'ha creat l'assemblea
antimilitarista d'Argentona

Cinc arbres del terme declarats
monuments comarcals
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