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Si en alguna cosa coincideixen avui tots els
grups polítics de l'Ajuntament, és en la necessitat
que finalment es faci el PERI de Sant Sebastià
sota tres eixos fonamentals: la construcció de

vivendes socials, la cessió d'un terreny per a

fer-hi el centre d'assistència primària i la
construcció de naus industrials que permetin la
descongestió del centre de la vila de petites i
mitjanes empreses. Això són necessitats

peremptòries.

La suspensió d'aquest projecte per part de la
Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, que
estudiem en les pròximes planes, posava en

perill allò que més pot beneficiar la col·lectivitat,
deixant per assentat que és legítim en una
societat lliure de mercat, la construcció de

vivendes d'ús privat que beneficiïn directament
a uns promotors. L'equilibri entre el bé públic i
l'interès privat és, en definitiva, el que havia
quedat trencat amb la decisió de l'administració
catalana, tot partint de la base que és la
conjunció dels interessos públics i privats la que
va permetre dissenyar el pla durant l'època del
govern Suari amb el vist i plau de tots els grups.

L'afer es va complicar però potser ara, amb

algunes solucions aportades ja per desencallar el
projecte, és quan és més necessari tancar files
entre totes les forces polítiques i posar per
davant de tot l'interès social de l'obra. No
serveix ara dir que la suspensió és conseqüència
d'una suposada il·legalitat de l'extracció de
terres. Aquest afer és ara en mans de la

Comissió Disciplinària del Departament
d'Urbanisme de la Generalitat i en el seu dia
determinarà les responsabilitats que
corresponguin per les accions i omissions que

s'hagin pogut cometre. També la fiscalia en
podria dir alguna cosa després de la denúncia
del PSC. El conjunt de la població no podem
pagar amb mancances de serveis el que algú

hagi pogut fer d'esquenes a una normativa.

I això també s'ha fet saber a la Generalitat.

El futur de Sant Sebastià
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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.

estiuenques en un desert de sol
cremant sense pietat.

Des de llavors, mai més hem
gaudit els argentonins d'unes
ombres ordenades que val
guessin la pena; cada dos o tres
anys, els nostres arbres han estat
esquilats sense compassió, de
totes les seves branques i
branquetes, per abandonar-los,
tot seguit a la seva sort, dos o
tres anys més.

Aquesta cançó s'ha anat
repetint més de mig segle, que
ja és dir, i jo clamant en el més
indiferent dels deserts, a tots
els alcaldes que ens han anat
més o menys governant. Unes
vegades m'han escoltat i prou, i
d'altres m'han engegat a dida,
al·legant que el tenir cura de
tants arbres per a un jardiner
era inviable degut al migrat
pressupost municipal.

Ja fa dos o tres alcaldes que
no dic res, per tal d'evitar-me
més enrabiades i desdenys, i...
ves per on! aquest hivern es veu
que Déu o algun sant ha tocat el
cor del manaire de torn, que ha
decidit fer esporgar, com cal,
els arbres de la vila, començant,
és clar, per una bona neteja i
deixant uns trossets al finat de
les branques que són els
fonaments de futures i
intel·ligents podes per propor
cionar amb uns dos o tres anys
unes ombres magnífiques i ben

dirigides.
Des d'aquesta revista faig

vots per tal que en els anys
següents es continuïn cuidant
sense abandonar-los novament
a la seva sort com s'ha vingut
fent durant mig segle.

Menció i lloança especial es
mereixen els arbres de l'Avin
guda Puig i Cadaf alch, des del
carrer Mataró fins al Pi Gros, la
Plaça de Vendre... etc.

Alfons Güell

Els arbres de la
vila

A mitjans dels anys 30, tots
els arbres del poble foren
esporgats i cuidats per un home
excepcional que li deien Josep;
qui, amb dos o tres anys va
aconseguir inclinar i desen
volupar llurs branques d'una
manera tan intel·ligent, que a
l'estiu l'ombra dels carrers era
perfectaifrescacommai s'havia
vist.

Vingué la Revolució, i amb
ella l'abandó a la seva sort de
tot aquell brancam tan ben
distribuït que feia goig de veure.
Finida la tragèdia, l'any 1940-
41, van ser coronats (llegiu
decapitats), tots els arbres dels
carrers i carreteres de Mataró-
Granollers i Vilassar, convertint
aquell bé de Déu d'ombres

M. Rosa Masó

guna cosa

ho al poble que alguna cosa hi
ha de dir.

D'aquesta primera infor

mació publicada al Cap de
Creus en fa més d'un any.
Després va venir que, si el
govern central havia de tras
passar les Cambres Agràries a
la Generalitat, (aquest acord ja
venia de l'any 1984 però encara
no s'havia fet efectiu) per tant
això obria noves expectatives.
D'aquest traspàs ja fa més de
dos mesos i no sentim a parlar
de res que faci referència a la
Sala Argentona.

Pregunto: Algú podria in
formar públicament com està
tota aquesta qüestió? Hi ha al
guna concreció respecte al
tema?

El poble en voldria saber al
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Sala d'Argentona?
Pot ser un bon moment per

tornar a parlar del paper que
tenen les Cambres Agràries:
compromisos, obligacions...

Si no recordo malament, de
les poques vegades que la re
vista Cap de Creus s'ha fet ressò
del tema de la Sala Argentona
és al núm. 2, on s'exposava una
situació cronològica de com es
trobava tota la situació, tant de
compromisos que afectaven a
la Cambra Agrària, en relació a
la Sala, com de l'estat físic ja
que no acomplia les condicions
ni seguretats necessàries per a
ser utilitzada, vistes les con
dicions en què es troba (infor
me elaborat per l'arquitecte
municipal).

També es plantejava la
qüestió econòmica. Uns en
feien una valoració econòmica,
altres enfeienuna altra, s'havien
de posar d'acord (?) i arribar a
un consens i suposo plantejar-

El govern central
ja ha traspassat
les Cambres
Agràries a la
Generalitat

Aquests eren els titulars que
el mes de febrer sortiren als
diaris. El Butlletí Oficial de
l'Estat (BOE) va publicar el
Reial Decret pel qual es fa
efectiu el traspàs de funcions i
serveis de l'Administració cen
tral a la Generalitat de Cata
lunya en matèria de Cambres
Agràries.

Aquest traspàs implica
l'adopció per part de la Gene
ralitat de les funcions i serveis
de les Cambres Agràries, així
com els béns, drets, obligacions,
personal i crèdits pressupos
taris corresponents...

I aquí va la meva reflexió:
Com està tota la qüestió de la
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necessitats. Aquest estudi
podria determinar les mesures
que des de l'Ajuntament s'han
d'impulsar per tal de rellançar
el nom comercial d'Argentona.
De moment no ha començat
l'elaboració d'aquest estudi,
però s'espera que durant les
pròximes setmanes la Cambra
de Comerç el posi en marxa.

Estudi de la Cambra de
Comerç

Després d'una reunió cele
brada el passat mes d'abril en
tre la Unió de Botiguers i el
govern municipal, es va arribar
a un principi d'acord per a
demanar a la Cambra de
Comerç un estudi en profunditat
sobre el comerç local i les seves

Actualment la Unió de
Botiguers té 58 associats. La
candidatura de Josep Cas
taner era l'única que es va pre
sentar. En declaracions a Ràdio
Argentona, Josep Castaner va
interpretar l'absència d'un
important nombre d'associats a
l'assemblea com a suport tàcit a
la seva candidatura.

Castaner, reelegit president

de la UBA

El dia 3 de març, la Unió
de Botiguers va reelegir Josep
Castaner com a President de
l'entitat pels pròxims dos anys.
Castaner el van reelegir amb el
suport de més d'una desena
d'assistents a una assemblea
celebrada a la seu de l'entitat.

- Fer-ne propaganda
- Instal·lar un bar
- Major oferta de productes

tancar dilluns
- Botigues obrir tot el dissabte i

Cros: 1. Diumenge: 1.
Dimecres: 1. Dijous al veïnat del

- Altres dies. Dissabte: 12.
- Mercat cobert: 4
- Tallar trànsit: 5
- Facilitar aparcaments: 15
- Ampliació i renovació: 12

Av. Països Catalans, altres): 8
- Nou emplaçament: (c/ Badalona,
9. Si teniu alguna suggerència:

Sí 35%-No56%
Sí: 51  No: 80 N.C.: 13

setmanal del divendres?
canviés de lloc l'actual mercat
8. Veuríeu bé, si donat el cas, es

Sí 58%-No31%
Sí: 84 No: 45  N.C.: 15
dia pel mercat?
divendres. Trobeu que és el millor
7. El dia de mercat actual és el

Sí 72%-No 17%
Sí: 104  No: 24  N.C.: 16
espai per poder comprar?
vianants per tal de tenir millor
en tot el mercat una illa de
seva proporció, cabria admetre fer
6. Si el mercat augmentés en la

Sí 80% - No 15%
pal? Sí: 115 No: 21  N.C.:8

pliació d'oferta del Mercat Munici
5. És necessària llavors, una am
N.C.: 54     Pels preus 39%
Manca aparcament: 2
Dia 0 horari: 2
Per comoditat: 8
Manca varietat: 24
Pels preus: 56
què no ho feu?
habitualment a Argentona. Per
4. En cas de no comprar
N.C.:   43    Varietat 54%
Qualitat:     6   Diversos:    11
Bijuteria:   3    Artesania:   4
Varietat:   78   Bar       4
quins productes hi trobeu a faltar?:
3. En cas que no us satisfaci. Quin 0

Sí 27%-No67%
compra? Sí: 39  No: 96 N.C.: 9
satisfà les vostres necessitats de
2. Creieu que l'actual Mercat
No contesten: 6%
- Majors de 50 anys: 14%
-De 35 a 50 anys: 30%
- Menors de 35 anys: 56%
Homes: 30%
- Majors de 50 anys: 16%
-De 35 a 50 anys: 31%
- Menors de 35 anys: 53%
Dones: 64%
professió
1. Dades personals: Edat, sexe,
Vàlides: 144  Nul·les: 25
Total escrutat:

RESULTAT ENQUESTA SOBRE EL MERCAT MUNICIPAL DEL DIVENDRES

Enquesta sobre el mercat
municipal

La remodelació del mercat
s'havia de fer només dies
després que es fes pública una
enquesta sobre les necessitats
dels consumidors d'Argentona,
elaborada pel mateix Ajun
tament.

L'enquesta es va fer
mitjançant unes urnes ins
tal·lades en alguns llocs públics
i comerços i exposava l'opinió
d'uns 150 vilatans. L'enquesta
va ser contestada per Agrupació
Argentona i la Unió de
Botiguers per falta de rigor.
Aquests són els resultats:

listes de Catalunya, mitjançant
Montse Brugal, va dir que era
una greu irresponsabilitat la que
s'havia plantejat amb el mercat
setmanal i va assenyalar que el
govern municipal no té gaire
clars sobre quins criteris s'ha de
basar la remodelació.

Per Concepció Sala, d'IC,
la suspensió de la reforma del
mercat no és més que el reflex
del mal funcionament i de la
manca d'entesa dins la maqui
nària municipal.

Ja dins el sector del comerç,
el President de la Unió de
Botiguers, Josep Castaner, va
assenyalar que lamenta
l'ajornament de la reforma però
que les coses que comencen
malament acaben malament.

presència d'uns 38 venedors de
diferents rams. La remodelació
s'havia de fer tallant el carrer
que envolta la plaça, fet molt
criticat per la Unió de Botiguers
d'Argentona.

Les reaccions a la sus
pensió, tres dies abans de fer-se
efectiva, va aixecar reaccions
per tots els gustos.

El mateix regidor de
Comerç, Marcel Lladó, va dir
sentir-se enganyat pel secretari
de la corporació.

El regidor d'Agrupació
Argentona i ex-president de la
Unió de Botiguers, Martí Riu,
sempre es va mostrar contrari a
la reforma i va reclamar la
modernització de la plaça de
Vendre. El partit dels Sjpcia-

Segons el regidor d'Hisen
da, Esteve Català, i el regidor
de Comerç, Marcel Lladó, el
secretari de la corporació, An-
tonio de Molina, els va infor
mar setmanes abans de fer la
remodelació que el repartiment
i ubicació de les parades es
podia fer directament per decret
d'alcaldia. Durant un Ple muni
cipal el secretari de la corpo
ració va assegurar que això no
era cert i que aquest procés
s'havia de fer mitjançant un
sorteig entre tots els venedors
que volien fer la seva activitat a
la Plaça de Vendre els divendres
al matí.

Aquesta remodelació s'ha
via de posar en marxa el dia 5
de març i contemplava la

la corporació.
De moment no hi ha data per a culminar el procés

d'ampliació.

L'ampliació del mercat setmanal que havia de culmi
nar a primers del mes de març, no s'ha dut a terme degut a
les diferents interpretacions que s'han fet de les ordenances

municipals sobre el mercat entre els regidors i el secretari de

S'ha ajornat la remodelació del
mercat setmanal

Cap de Creus - maig 1993



respecte al que es va presentar
al Ple el passat 15 de gener,
degut als pactes assolits amb
IC i que es van intentar amb
d'altres formacions polítiques

92, si s'hi inclouen les partides
corresponents al Museu del

Càntir i a la Companyia
d'Aigües. Català va refermar
que el pressupost s'ha modificat

econòmiques per aquest any, a
càrrec del regidor d'Hisenda
Esteve Català. El pressupost,
va dir, presenta un augment del
29 per cent pel que fa al de l'any

El Ple

El dijous 18 de març, el Ple
Extraordinari va començar amb
l'exposició de les previsions

Aquest és el document firmat per tots els regidors de CiU i IC.

sigui l'import de les diferents contribucions especials que
s'hagin abonat per part de la Cambra Agrària i de les despeses
d'alguna obra d'acondicionamentque s'hagi pogut fer, amb els
corresponents justificants i que aquesta sigui destinada a les
organitzacions de pagesos subsistents.

9è. S'acorda que les subvencions que es donin en cap cas
serveixin per finançar entitats amb afany de lucre (Unió de
Botiguers, Casino, etc.)

10è. Consensuar la utilització dels espais públics municipals.
llè. És voluntat dels grups signants el preservar la zona de

Sant Jaume de Traià i de la Font Picant i el seu entorn.
Enderrocar els xalets que amenacen ruïna, que són perillosos
i desmereixen l'entorn.

12è. Propiciar el reciclatge de la policia municipal amb
cursos deformació, tenint en compte dos problemes urgents
que requereixen especial dedicació, la droga i les infraccions
medi ambientals.

13è. Impulsar el desenvolupament del PERI de Sant Sebastià,
amb la voluntat d'ambdós grups de preservar la casa de can
Boba, i es prioritzarà la cessió de terrenys per l'Àrea Bàsica

(CAP).
14è. Conscient el grup de Convergència i Unió del

creixement de la nostra vila, així com l'agressió que suposa el
pas de dues vies de comunicació prou importants, acorden
ambdós grups de crear una comissió que endegui un debat prou
ampli, amb participació de diferents sectors de la població per
tal de consensuar un model de creixement per l'Argentona dels

propers anys.
Un cop llegit i tots d'acord, es signa a la Vila d'Argentona,

a disset de març de mil nou-cents noranta-tres.

d'altres afers. El document es
va firmar amb el suport dels set
regidors que agrupen les dues
formacions polítiques.

prendran diferents actuacions
en el camp de benestar social,
medi ambient, política de
subvencions o urbanisme, entre

El pressupost va tenir el suport dels sis regidors de CiU
i de la regidora de IC, després que els dos grups van fer un
acord sobre el funcionament municipal durant els pròxims

mesos.

El Grup Municipal de Convergència i Unió accepta i es
compromet aportar a terme els punts proposats per Iniciativa
per Catalunya, per tal de superar la situació de bloqueig
municipal que comporta la no aprovació dels pressupostos.

Aquests punts són els següents:
lr. a) S'acorda crear, dins la primavera d'enguany, el

Consell de Sanitat i de Benestar Social, d'àmplia participació,
b) Adequar el pressupost, de manera que permeti cobrir el
programa previst i elaborat per l'equip psico-social que inclou
un centre infantil i juvenil, c) Un programa de tractament i
prevenció de la drogaaddicció, d) Programa d'atenció a la gent

gran.
2n.Es dotarà una partida per endegar l'estudi d'un projecte

de diagnòstic medi ambiental i amb preferència a l'estudi
d'aigües, abocadors i possibles empreses contaminants. Es
contemplarà una partida pressupostària per si cal finançar en
part la recollida selectiva de la brossa.

3r. És voluntat d'ambdues parts, fer tots els esforços que

calguin per tal de que el solar anomenat de Can Cunill,
comprès entre els carrers Dolors Montserdà, del Puig i Sant
Narcís, arribi a ser zona verda pública.

4t. Elaborar un programa de joventut per l'any 93 a partir
de les propostes de l'Assemblea de Joves.

5è. S'acorda preveure una partida pressupostària per
l'actualització del cadastre.

6è. S'estudiarà la supressió de la taxa de la brossa per la
seva incorporació a l'IBI.

7è. Es renegociarà tot el tema de l'escorxador.
8è. En referència a les negociacions per a la recuperació

de la Sala, que en cap cas es doni una compensació que no

de les dues formacions polí
tiques. El document de l'acord
contempla que durant aquest
exercici pressupostari, es

Just un dia abans de la

celebració del Ple, CiU i IC
tancaven l'acord després d'una
reunió onhi haviarepresentants

El passat 18 de març, el Ple de l'Ajuntament va aprovar
els pressupostos municipals per aquest any per un valor de

545 milions i mig de pessetes, si s'hi exclou les previsions
pressupostàries del Museu del Càntir i de la Companyia
d'Aigües.

CiU obté el suport d'IC per aprovar
els pressupostos

Després d'haver tancat un acord de 14 punts
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PRESSUPOST GENERAL

Subfuncions del pressupost de l'Ajuntament
Òrgans de govern9.100.000

Administració general52.335.000
Seguretat53.005.000
Sanitat8.777.500
Ensenyament40.108.000
Urbanisme103.144.970
Serveis61.670.000
Recollida d'escombraries40.000.000
Cultura21.214.600
Esports24.046.200
Comunicacions14.370.000
Festes10.500.000
Serveis Socials20.556.200
Joventut7.790.000

Medi Ambient17.520.000
Serveis Econòmics29.545.000

Comerç i indústries1.750.000
Deute públic30.099.081

Subfuncions del Patr. Municipal del Museu del Càntir
Museu   18.760.000

Subfuncions de la Soc. Mercantil Aigües d'Argentona
Recursos hidràulics   67.150.000

PRESSUPOST DE
L'AJUNTAMENT D'ARGENTONA

ESTAT DE DESPESES
A)Operacions Corrents
IRemuneracions de Personal189.486.500
IIDespeses de béns corrents i serveis224.035.000
mDespeses financeres16.054.392
IVTransferències corrents25.160.000

B)Operacions de capital
VIInversions reals71.450.970

VIITransferències de capital3.000.000
VIIIActius financers300.000
IXPassius financers16.044.689

TOTAL pressupost de despeses 545.531.551

ESTAT D'INGRESSOS
A)Operacions Corrents
IImpostos directes 237.099.581
IIImpostos indirectes   35.000.000
m Taxes i altres ingressos   79.236.000
IVTransferències corrents 125.095.000
VPassius financers     4.000.000

B)Operacions de capital
VII Transferències de capital   26.337.361
Vm Actius financers        300.000
DC  Passius financers   38.463.609

TOTAL pressupost d'ingressos 545.531.551
ARGENTONA

Carrer Gran,
Tel. 797 10 5

instal·lació d'una àrea de servei
a l'Autopista Argentona-La
Roca.

Segons Pinart això els
obligava a abstenir-se en la
votació, però va anunciar que
farien un seguiment intensiu de
la despesa pressupostària.

Ja per acabar la regidora
d'IC, Concepció Sala, va desta
car que l'acord amb CiU li
permetia votar favorablement
al pressupost, però que l'acord
no s'acabava aquí i que també
farien un seguiment acurat de
l'execució del pressupost.

Passats a la votació, van
votar a favor CiU i IC amb set
vots, en contra PSC i AA amb
dos vots i l'abstenció dHRC.
Cal destacar que els regidors

Jordi Suari, Martí Riu i Josep
Clofent no van assistir a aquesta
sessió del Ple.

Pactes fracassats

Tot i que CiU va tancar
l'acord amb IC, el grup de
Joaquim Casabella havia
mantingut contactes amb
d'altres grups polítics sense que
l'empresa arribés a bon port.
Després d'haver exclòs l'acord
amb AA, CiU va intentar nego
ciar amb el PSC. La negociació
vapassar en poc temps de parlar
de pressupost a passar a parlar
de participació en el govern
municipal.

Fonts de les dues for
macions polítiques han
coincidit a assenyalar que el
principal obstacle per l'acord
va ser la negativa convergent a

comaraERCielPSC.

El regidor d'Agrupació
Argentona i ex-regidor d'Hi
senda, Emilio Rodríguez, va
dir que el pressupost tenia la
mateixa direcció política del
que ja havia presentat el govern
municipal el dia 15 de gener, i
que les úniques variacions es
devien a l'acord que s'havia
arribat amb Iniciativa. Ro
dríguez va afegir, pel que fa als
ingressos municipals, que és
regressiu pel que fa a l'IAE.
L'ex-regidor d'Hisenda va
anunciar tot seguit la decisió de
votar en contra del pressupost
tal com ja havia fet el seu grup
en el Ple de gener, on es van
rebutjar les previsions eco
nòmiques de CiU per aquest
any amb els set vots negatius de
tots els grups de l'oposició.

En el torn d'intervencions,la
regidora socialista, Montse
Brugal va dir que el pressupost
li semblava una carta als reis,
especialment l'apartat de les
inversions que pensava fer el
govern de CiU durant aquest
any. Per Brugal el pressupost
discrimina els veïns del Cros

perquè només hi ha previst in
vertir en aquella zona per a fer-
hi una escomesa elèctrica. La
regidora socialista també va
anunciar el seu vot contrari.

Per la seva banda el regidor
d'Esquerra Republicana, Jordi
Pinart, va dir que valorava molt
l'acostament de CiU al seu grup
per tancar un acord pressu
postari però que l'acord no es
vapoderaconseguirperunpunt
que feia referència a la no
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PLA D'INVERSIONS PRESSUPOST 1993
Cementiri Nou

Compra terreny   25.000.000
Obres cementiri 202.000.000
TOTAL 227.000.000
Financiació
Subvenció 50% compra terreny

(Diputació 92)    12.000.000
Subvenció 50% obra (Diputació) 101.000.000
Resta crèdit 114.000.000

Països Catalans (Infrastructura Hidràulica)
Projecte aprovat 104.221.921

Financiació
Subvenció 50% (Generalitat 93)   52.110.960
Resta crèdit   52.110.960

Països Catalans (Urbanització)(*)
Projecte aprovat   45.800.970
Financiació
Subvenció (Generalitat 92)   22.900.488
Resta crèdit   22.900.482
* Incorporada al pressupost

Ajuntament vell
Sala cultura i exposicions    13.800.000
Financiació
Subvenció (Diputació)     6.900.000
Resta crèdit     6.900.000

Obertura Carrasco i Formiguera
Compra terreny     3.000.000
Projecte     6.419.881
Financiació: Crèdit     9.419.881

Avinguda Mediterrani
Escomesa elèctrica escoles     1.984.482
Nota: L'obra principal per un valor de 7.191.031
ja està adjudicada.
Financiació: Crèdit     1.984.482

Torrent de Tossa
Claveguera     1.713.661
Nota: L'obra principal per un valor de 5.795.956
ja està adjudicada i s'hi està treballant.
Financiació: Crèdit     1.713.661

Plaça Pau Casals
Projecte     7.480.488
Proposta més correcta     7.131.641
Nota: No està adjudicada.
Financiació
Disponible exercici 926.619.901(*)
Crèdit        511.740

Mina d 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 (*)
Crèdit    11.689.323
(*) Incorporació romanents inversions 1992

Ampliació Museu del Càntir   20.000.000
Financiació: Crèdit   20.000.000

Construcció nínxols Cementiri Municipal
Memòria valorada     3.500.000
Financiació: Crèdit     3.500.000

AIGUA - GAS - ELECTRICITAT - CALEFACCIÓ

Carrer Nou, 4 - Tel. 797 17 59

ALBERT JORDÀ

negociacions pressupostàries.
També es vanegociar un govern
amb ERC, però no va arribar a
bon port per la discussió sobre
la titularitat de la regidoria
dUrbanisme.

Aquest comunicat va ser
contestat per tots els grups
municipals, amb excepció
d'AA, i van destacar que la
intransigència era l'eina que
estava fent servir CiU en les

Com a conseqüència de les negociacions iniciades per
valorar les suggerènciesper l'aprovació del pressupost per
aquest any 1993, el grup municipal de Convergència i Unió
ha valorat les possibilitats de pacte amb les diferents
alternatives i opcions proposades per alguns grups
municipals, i que malgrat les concessions fetes, no hi ha
hagut consens ni possibilitat d'arribar a una entesa per la
seva actitud intransigent, ha considerat oportú seguir
endavant la seva tasca, amb els components de l'actual
equip de govern.

No obstant, seguint la política de portes obertes, o
sigui, receptius a qualsevol proposta, ens refermem en la
nostra actitud de col·laboració de caire positiu i per
descomptat, que reverteixi en el bé per a la nostra vila.

Una vegada més insistim en la nostra línia de
transparència i de bona voluntat, per seguir negociant, afi
d'assolir que s'aprovi el pressupost municipal. Alhora, fem
una crida als diferents grups municipals, per tal que, per
damunt de qualsevol altra consideració, aportin la seva
col·laboració, amb l'objectiu que ha de ser comú a tots els
argentonins: Tirar endavant la nostra vila.

Argentona, 22 de febrer de 1993

de CiU per fer fora l'actual al
calde Joaquim Casabella, una
acusació que va desmentir
rotundament el regidor de Cul
tura, Esports i Mitjans de
Comunicació i cap dUDC a
Argentona, Raimon Català.

Precisament el govern de
CiU va fer un comunicat, just
quan es va trencar la negociació
amb els socialistes on acusava
d'intransigència els altres grups
municipals.

cedir la primera tinència
d'alcaldia al regidor socialista.
El dia 24 de febrer, un cop
trencades les converses, Josep
Clofent vaferunes declaracions
a Ràdio Argentona on assen
yalava que CiU havia fet burla
de les propostes presentades
durant les negociacions per
aconseguir un govern de ma
joria. El regidor socialista tam
bé va assegurar que hi havia
una confabulació dins el govern
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ració, tant amb pacte com sense,
perquè no s'aturin tots aquells
temes engegats anteriorment en
benefici de tots. Però l'orgull 0
la ignorància del bon fer en
política els ha impedit només
preguntar-nos res al respecte.

I resulta que, al capdavall,
no han fet res en aquest
assumpte, com en d'altres, i ara
volen amagar la mandra i la
incompetència amb el cap de
turc de tom.

No, senyors, el nostre poble
no és tan babau, els responsa
bles són vostès, l'equip de
govern. Quan demanem
explicacions al Sr. Alcalde, ens
diu que no ens amoïnem, que
ell mirarà d'aclarir aquest
malentès. Paraules! No hem
rebut cap aclariment ni
satisfacció per part d'ell ni la
rectificació pública que en
justícia li reclamem.

Aquest mandat, amb el Sr.
Casabella al davant serà el del

SÍ-SÍ. Quan parlem amb ell,
quan li presentem accions
alternatives, sempre té el SÍ

a la boca, però a l'hora de posar
fil a l'agulla, res de res.

Per això, nosaltres conti
nuarem exigint aclariments. No
admetrem que aquest tarannà
s'instal.li a Argentona, no ens
el mereixem, ni nosaltres ni tot
el poble. Si volem una
convivència més respectuosa,
una participació més activa en
la vida col·lectiva d'Argentona
de tots els argentonins, una
il·lusió per fer poble, això no ho
podem admetre.

Els hi diem: Senyors de
l'equip de govern, despertin!
Cal engegar el poble amb
il·lusió, amb respecte, tots
plegats, sense provocar falsos
enfrontaments ni sectarismes.

Des del PSC continuarem
treballant, fent aportacions a
través de propostes, mocions,
preguntes i suggeriments. Els
socialistes continuarem apor
tant el nostre esforç i dedicació,
la nostra voluntat per a la
construcció de l'Argentona de
tots.

Argentona, 5 d'abril de 1993

Grup Municipal PSC

Novament tenim entre mans
un Cap de Creus, i un cop més
disposem d'un espai per fer
arribar la nostra opinió i la
nostra veu a la ciutadania
d'Argentona. Han passat moltes
coses des del darrer número de
la revista, totes elles prou
importants per merèixer un
article, però per la senzilla raó
de l'espai disponible, no podem
pas comentar-les totes. Podríem
parlar del cul-de-sac on es troba
la urbanització del Turó de Sant
Sebastià. O del desgraciat intent
de remodelació del mercat
municipal. O de l'aprovació dels
pressupostos del 93. O de la
justa demanda popular de mo
dificar els accessos a l'altra
banda de la Riera.

Avui però, els socialistes
d'Argentona, volem parlar-vos
d'un fet petit però important.
Important pel que significa de
mal funcionament en la
democràcia i del respecte a la
pluralitat d'opcions polítiques
presents al nostre poble.

La nostra veu, esdevé en
aquests moments necessària,
decididament continguda i
contundent. Per què?

El Sr. Raimon Català,
regidor de Cultura, tot explicant
que s'ha perdut la subvenció de
20 milions del Ministeri de
Cultura per l'arranjament de la
Sala, dóna públicament una
explicació: Podia estar
relacionat amb els socialistes
pel fet de no haver arribat a bon
terme les negociacions d'un
possible pacte de govern.

Els hem demanat aclari
ments, proves, en què es basen
per fer aquesta greu afirmació,
que amaga un cop més la
incapacitat com a norma de
funcionament. La resposta és:
Silenci. Silenci covard.

Davant d'aquesta barbaritat
ens preguntem: ^Quines
gestions ha fet el senyor Alcal
de per tal de poder mantenir la
subvenció? ^Quins passos ha
efectuat per complir les
condicions que preveia l'ajut?
Pel que ens consta, CAP.

Que consti que els
socialistes hem fet públiques i
reiterades ofertes de col·labo

Amb veu clara i ferma

entrada a l'equip de govern,
doncs van demanar-nos la
cartera d'urbanisme i no vam
creure prou oportú de fer la
cessió, però sí vam arribar a
un principi d'acord per votar
positivament el pressupost,
ja que fins i tot vam reflectir
en el pressupost els punts
acordats, però que per la
matització d'un punt no vam
arribar a signar un document
de compromís, una veritable
llàstima.

Sí el vam signar amb
Iniciativa per Catalunya,
després de la seva nego
ciació vam estampar les
nostres signatures en un
document que reflecteix te
mes tan importants com
d'urbanisme, impostos,
benestar social, medi
ambient, sanitat, escorxador,
joventut, Sala Argentona,
subvencions, espais muni
cipals, policia municipal,
futur d'Argentona, etc. I, els
que es poden reflectir
econòmicament, són incor
porats al pressupost d'en
guany, els demés són com
promisos adquirits per tal
d'iniciar en aquest exercici.

A partir d'aquestes con
verses i d'aquestes modi
ficacions, vam presentar una
altra vegada el pressupost,
que va ser aprovat pels vots
favorables de CiU i d'IC, ja
que ERC es va abstenir i van
votar en contra AA i PSC.

Ja ha aparegut un altre
full d'informació política, el
que fan els membres del PSC
d'Argentona, cal felicitar-los
per l'edició, cal ressaltar la
primera plana que és molt
ecològica, se suposa que en
el proper full ens parlaran de
peixos i de vegetació.

Grup Municipal
Convergència i Unió

(CiU)

CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

El perquè
d!un ^^r què

Quan ens va ser rebutjat
el pressupost per aquest any
1993, en el Ple del dia 15 de
gener d'enguany, la gent ens
preguntava, però, per què?,
no diueu que presenteu el
mateix que van presentar
ells, però millorat amb les
esmenes i correccions
trobades durant l'any 1992?

Sí, els hi vam contes
tar, perquè no és el mateix
presentar-ho ells que
nosaltres, 0 més ben dit, no
és el mateix tenir majoria o
no tenir-la. Perquè amb
majoria, el blanc és blanc, i
en moltes ocasions fins i tot
el negre, lperquè enminoria
ja és una altra cosa.

A partir de la no apro
vació del pressupost vam
començar a tenir converses
amb els grups polítics que
formen part del consistori i
vam començar a xerrar amb
ERC, ambPSC, amb IC, des
de la possibilitat de formar
part de l'equip de govern,
fins al recolzament dels
pressu-postos.

Començàrem a plantejar
totes les possibilitats de
pactes només amb l'ideal i
pretensió de fer anar
endavant el poble i no volíem
que per cap motiu aquest
quedés aturat. Prescindíem
dels colors i només volíem
fer poble.

Sota aquesta premisa
vam començar les nego
ciacions, que no podem dir
que estiguin tancades, tenim
les portes ben obertes i som
conscients de viure en un
constant i ampli pacte.

No vam cristal.litzar-les
amb el PSC, un malentès
d'última hora va posar fre a
tot un seguit de converses
per tal d'entrar a formar part
de l'equip de govern.

Amb ERC no vam po
sar-nos d'acord en la seva
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teníem apresa la lliçó delnostre
enllaç anterior i no volíem tor
nar a tenir un marit com
l'anterior (que feia les coses
d'amagat, tenia un geni amb
tuf dictatorial i ens enganyava
amb altres) quan ens va tocar
el torn de conversar vam
demanar el que crèiem
necessari per tal que ERC de
veritat governés: la regidoria
d'urbanisme. Tot aquest
procés, que no va fructificar,
ho expliquem al nostre butlletí,
FORÇAESQUERRAnúm. 4.

A partir d'aquest moment
ens centrem a negociar única
ment els pressupostos. ERC
va presentar dotze punts que
considerava mínims per tal de
donar el seu vot favorable.
Afecten a ensenyament,
serveis socials, esports,
joventut i urbanisme. Era tot
un bloc de propostes que
donaven el suficient enfoc
progressista i d'esquerres que
ERC consideravanecessariper
poder votar el pressupost
d'enguany.

En el darrer moment no
ens vam posar d'acord en un
dels punts, el que afectava a la
possible ubicació d'una gaso
linera o àrea de servei a
l'autopista que enllaçarà
Mataró i Granollers. ERC
s'oposa totalmentaquè aquesta
afecti al nostre terme munici
pal, CiU no va voler fer seva la
nostra proposta. Com que
nosaltres veiem aquests punts
com un bloc homogeni vam
abstenir-nos, però considerem
interessant pel futur que l'equip
de govern acceptés les altres
propostes nostres... ara cal es
perar l'ús que faran d'elles.

Grup Municipal Esquerra
Republicana de Catalunya

(ERC)

En un Ple extraordinari del
mes de març es van aprovar
els pressupostos municipals,
instrument indispensable per
fer funcionar adequadament
un ajuntament.

Era la segona vegada que
l'equip de govern de CiU
intentava aprovar-los. La pri
mera no va poder ser al votar
tota l'oposició en contra.
Nosaltres en aquell moment
vam argumentar, entre altres
coses, que al nostre entendre
se'ns estavapresentant un llibre
de caixa i no un pressupost
municipal que ha de reflectir
l'esperit polític del qui el pre
senta i de qui l'ha d'utilitzar
per a governar. CiU, en el seu
moment, no va tenir en compte
els nostres arguments que,
creiem, servien per adequar a
la realitat un pressupost que es
feia petit i irreal per una
població com Argentona.
També, en aquell primer Ple,
dèiem que ens semblava que
l'equip de govern no havia
intentat parlar amb els demés
partits polítics del consistori
per arribar a un consens.
Observeu que escrivim partits
polítics, aquesta precisió es
deu a què CiU es presentava al
Ple havent pactat amb AA (una
agrupació) que al darrer
moment els va deixar sols
davant el perill. El resultat:
uns mesos més sense pres

supost.
L'equip de govern va

aprendre allò de les compan
yies dolentes i inicià una sèrie
de negociacions amb la resta
de partits polítics: PSC-PSOE,
IC i ERC. Inicialment eren per
tirar endavant els pressupostos
però també es va parlar de
possibles pactes de govern.
ERC no va ser aliena a aquests
intents de nuviatge. Com que

Pressupostos: ERC,
el perquè de la nostra abstenció

mateixos, la concepció global
del pressupost no ha variat. Què
ha motivat, doncs, el canvi de
vot? Si ens hem de refiar del
que diuen els números, molt
poca cosa. Hi ha un augment
net, entre la proposta del
desembre i la de març de dotze
milions de pessetes, en xifres
rodones, no volem dir si és poc
0molt pel preu d'un vot,
simplement és la diferència, i,
on han anat a parar aquests
diners? També a grosso
modo, uns set milions cap a
l'àrea de Serveis Socials,
destinats  a la creació i
manteniment d'una aula taller
per atendre l'escolarització de
nens que ja han acabat la seva
escolaritat obligatòria, que ara
serà atesa per un educador i dos
mestres a mitja jornada. L'altre
increment substantiu, fins a
completar quasi la resta de
diners, anirà a la cartera de Medi
Ambient per a fer un estudi
projecte diagnòstic medi
ambient. En poques paraules,
un pressupost restrictiu i
economicista en les seves línies
generals que augmenta partides
que van en sentit contrari a la
dinàmica actual, és a dir, a incre
mentar la despesa corrent en
serveis que és dubtós li pertoqui
assumir a l'Ajuntament.

Els pressupostos no fan un
plantejament general a mig
termini, no s'hi veu una
concepció general del poble i
de les seves necessitats, ni
s'intenta la contenció de la
despesa corrent i no es
defineixen prioritats, però,
sobretot, no es preveuen
actuacions que puguin aportar
diners i tinguin efectes
multiplicadors en l'economia i
en el desenvolupament del
poble. En definitiva parlem d'un
pressupost de manteniment, de
circumstàncies sense capacitat
de mobilitzar recursos per
projectar el poble cap endavant,
1és per això que hem dit no a la
proposta, que és la mateixa que
la rebutjada el desembre.

Grup Municipal
Agrupació Argentona

(AA)

És obligació de l'equip de
govern del Municipi dissenyar
i presentar a l'aprovació del Ple
la relació d'ingressos i despeses
que formen el pressupost anyal.
Aquesta relació ha d'estar pen
sada de forma que pugui cobrir
els serveis que es donen als
ciutadans, incrementats i
millorats en cada exercici,
dintre sempre del realisme que
dicta el capítol d'ingressos. És

per aquesta raó que tenen tanta
importància les ordenances
fiscals, és a dir, els impostos,
que defineixen les prioritats
polítiques i que després marca
ran el capítol de despeses.

Doncs, bé, al Ple Corporatiu
del 15 de desembre del 92,
l'equip de govern va presentar a
l'aprovació uns pressupostos
que reflecteixen en forma
d'ingressos el resultat d'aplicar,
als diferents tributs que gestio
na l'Ajuntament, si fa no fa,
l'índex del cost de la vida (IPC),
tot plegat petites quantitats
d'increment que no donaven
resposta a les necessitats que el
poble, en aquests moments, té
plantejats. Així ho van entendre
tots els grups polítics
representats a l'Ajuntament,
excepció feta del grup que
governa i, en conseqüència, la
proposta de pressupostos no va
ser aprovada. A les actes del
Ple van quedar enregistrades
les raons expressades pels grups
polítics, del seu rebuig.

El 16 de març s'han tomat a
presentar d'altres pressupostos
per l'any 93 que ara, aquest cop
sí, van estar aprovats, a més
dels vots de CiU, per l'explícit
d'IC i el moral d'ERC, sembla
que després d'algunes esmenes,
converses i pactes fets entre
aquests grups i l'equip de

govern.
A banda dels acords,

puntuals o a més llarg termini,
pactes i converses, quina
diferència hi ha entre el
desembre i ara? Què és el que
realment ha canviat de la
proposta d'abans a la d'ara?
Realment no res.

Les ordenances fiscals no
s'han tocat, els criteris de
prioritat  política són els

Altres pressupostos?
-GRUPS-MUNfCH'
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Ja tenim pressupost!
El dia 18 de març va tenir lloc a l'Ajuntament

de la Vila un Ple Extraordinari que, a banda del
grup de govern i de l'oposició, no es va assabentar
ningú més de la seva celebració. I és que es
tractava d'aprovar el pressupost municipal
d'enguany i fer-ho ràpidament per tal d'evitar,
com ja va succeir que, qui l'havia de votar, es tirés
enrera i tot quedés en un estrepitós ridícul
novament. I va tirar endavant. Qui l'havia de
recolzar ho va fer, i, segons es va dir, per
responsabilitat envers el poble, la mateixa raó
que, un altre dels regidors a l'oposició, va fer
servir per explicar la seva abstenció. Parlant clar:
el pressupost municipal es va aprovar amb el
recolzament d'IC i l'abstenció d'ER. Els altres
partits a l'oposició van votar en contra.

I, realment, tot això malgrat ser un pacte
puntual "contra natura" (esquerra pacta amb
dreta) i no un pacte llarg per a governar el poble
com fa falta, és quelcom, poc comprensible i
menys encara tenint en compte la raó que va
tractar de justificar-lo: la responsabilitat.

I, és que és molt trist comprovar com
aquesta raó que era precisament la necessària
per tal que el Pacte de Govern que vam tenir al
poble governant no es trenqués, s'esgrimeixi ara
per a recolzar uns pressupostos totalment
dubtosos amb la seva eficàcia, uns pressupostos
escrits, no elaborats, per un equip que va fomentar
des d'una falsa oposició, el trencament d'aquell
pacte, suposo també fruit d'una "actuació res
ponsable".

Ens fa falta memòria: recordem que dins
del Pacte de Govern que van formar AA, PSC, IC
i ER, els problemes més seriosos es van produir,
principalment amb ER essent el seu regidor fins
i tot cessat malgrat que després no es portés a
terme aquesta decisió. Però també hi van haver
seriosos problemes amb IC. I això va ser així i
això s'ha de dir. Per això em resulta trist veure
com ara s'apel.la a la responsabilitat quan
l'experiència ens ha demostrat que va ser
precisament una manca de responsabilitat la que
ens portà a on som ara.

Jo, sense cap acritud, demanaria un xic de
reflexió. El poble no va bé: això és evident. I,
actuacions com aquestes no contribueixen en
absolut a millorar res. I, al grup de govern,
recordar-li que té l'obligació de governar. I, a la
seva situació, això equival a pactar i, en cap cas,

a posar pegats.

Mateu Pinol i Carrió

J

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

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

aquestes siguin tingudes en
compte.

Una cosa ben diferent són
els elements afegits a les auto
pistes, és a dir, les gasolineres,
els camins tallats, les urbanit
zacions... Aquí sí que un
ajuntament té plena competèn
cia, i ha de definir-se amb el pla

d'urbanisme a la mà.
El pla d'urbanisme d'Argen

tona no inclou cap gasolinera a
can Comalada ni cap urbanit
zació a Sant Jaume; són qües
tions en les quals totes les forces
polítiques de l'Ajuntament han
coincidit aoposar-slú. Malgrat
això, sembla que de la gasoli
nera se n'ha sentit a parlar com
d'una cosa certa i tan inamobible
com la pròpia autopista.

És curiós constatar que
aquestes propostes urba
nístiques que provenen de fora
del municipi sempre prosperen
molt ràpidament, mentre que
altres actuacions més neces
sàries per a la Vila, com poden
ser el centre d'assistència
primària, l'institut de secundària
o les vivendes de protecció so
cial, no hi ha manera que acabin
de rutllar.

A veure si haurem de comen
çar a pensar malament d'algú?

Grup Municipal
Iniciativa per Catalunya

(IC)

Les coses se sap com co
mencen però mai com acaba
ran. La construcció de l'auto
pista, per exemple, pot donar
lloc a un guirigall urbanístic i
especulatiu de ca l'Ample. És

clar que hi ha situacions que es
poden preveure.

D'entrada ja han començat
les pressions per a la instal·lació
d'una gasolinera a can Coma-
lada. Ja se sap que les vies
ràpides solen anar acompan
yades d'àrees de serveis ...i
d'altres coses; perquè les
autopistes porten cua, i no
solament de vehicles; en aquest
cas la cua pot ser Sant Jaume de
Traià.

Ja fa temps que se'ns ha dit
que serà una autopista lliure de
peatge, però ens temem que el
peatge no ens el cobrinacompte
del nostre entorn natural.

Davant de tot això cal, per
una banda, recordar que
Argentona té un pla d'urba
nisme vigent i, per l'altra, que si
als governs municipals se'ls
dóna plena potestat per redac
tar plans d'urbanisme és perquè
es considera que els municipis
tenen tot el dret d'organitzar-se
territorialment.

La construcció d'una auto
pista és una obra que sobrepassa
l'interès municipal, però tot i
així, tant els municipis com els
particulars tenen dret a presen
tar-hi al·legacions, i també que

HO^VEIG^AIXr·

A veure com acabarà
això de l'autopista?
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XavierTrias, al diputat i regidor
socialista d'Argentona, Josep
Clofent.

La queixa més enèrgica

Pocs dies després de la
recepció del dictamen de la
Comissió d'Urbanisme, l'equip
de govern de l'Ajuntament va
fer un comunicat oficial als mit
jans de comunicació expressant
la seva queixa més enèrgica a la

decisió de la Generalitat.

'..ii   ^ V***.  ^t

Recordem que el Depar
tament de Sanitat de la Gene
ralitat va advertir que si els
terrenys, que són al PERI, no es
lliuraven abans de final d'any,
ajornaria considerablement la
construcció del centre. Cas
contrari, el projecte del Centre
d'Assistència primària es faria
l'any 94, l'inici de construcció
seria aquell mateix any i
s'acabaria l'any 95. Això ho va
dir en una resposta parlamen
tària el Conseller de Sanitat,

Nau^,

el dictamen de la Generalitat.
Diferents fonts municipals van
interpretar aquest últim fet com
una ingerència de la Generalitat
en competències que són
estrictament municipals.

A part d'això, la nova
tramitació del pla, podria haver
fet que s'ajornés, conside
rablement, la construcció del
centre d'assistència primària
que ha de donar servei a les
poblacions d'Argentona, Orrius

i Dosrius.

A grans trets, el dictamen
de la Comissió d'Urbanisme de
la Generalitat suspenia la
construcció dels blocs de
vivendes on s'havien de fer els
habitatges socials, uns 40,
suprimia la part d'indústries més
pròxima a l'escorxador i que
estan projectades just a sota
d'una zona verda, mantenia la
masia de can Boba i reduïa,
notablement, l'edificabüitat que
contempla el pla general. D'un
0,65 es passavaaun 0,50 segons

Aquest és el projecte inicial que haurà de patir modificacions.

p
d^ nova creació

t • *

P"*   i' ''<

*• . **    •• tk  AM :">    -,     ••

: t- R't.i

!•••
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considerablement la instal·lació d'un centre d'assistència
primària a Argentona. Una reunió entre el Director General
d'Urbanisme de la Generalitat, Joan Antoni Solans, i quatre
regidors de l'Ajuntament encapçalats per l'alcalde, Joaquim
Casabella, va permetre desbloquejar la situació.

L'Ajuntament d'Argentona va rebre el dia 19 de març,
el dictamen de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat
sobre el projecte de Sant Sebastià. El dictamen demanava
tantes reformes al pla que podrien haver fet inviable el
projecte, segons van apuntar fonts de la promotora. A més

la reelaboració del projecte podria haver fet que s'ajornés

Tot i algunes modificacions, el PERI
de Sant Sebastià podrà tirar endavant
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d'un metre, molt inferior a
l'extracció de terres realitzada,
que en algunes zones arriba als
vuit metres.

El mateix dia de la publi
cació d'aquesta informació a
aquest diari de Barcelona,
l'alcalde, Joaquim Casabella, va
firmar un decret de paralització
de les obres, afirmant la seva
il·legalitat i advertint que en un
termini de 2 mesos, el 10 d'abril,
la promotora havia de demanar
la llicència oportuna o ajustar
les obres a la llicència concedi
da, 0 bé reposar la realitat al seu
estat inicial si no es vol que
s'emprenguin accions judicials.

Precisament i parlant d'ac
cions judicials, amitjandelmes
de març el regidor del PSC,
Josep Clofent, va anunciar a
Ràdio Argentona que havia
posat l'afer de l'extracció de
terres en mans de la fiscalia per
si se'n poguessin desprendre
accions penals.

Es desbloqueja el problema

El dilluns dia 5 d'abril,
l'alcalde d'Argentona, Joaquim
Casabella, i els regidors Esteve
Català, Santi Mora i Raimon
Català es van reunir durant dues
hores amb el Director General
d'Urbanisme de la Generalitat,
Joan Antoni Solans. Acompa
nyaven Solans en aquesta
trobada els dos tècnics que han
seguit més directament aquest
pla de Sant Sebastià, Jordi Caso
i Isabel Boncompte.

Durant la trobada es va
acordar fer un text refós del
projecte que, canviant l'estruc
tura del projecte en inici,
augmentava el nombre de
vivendes socials, també s'aug
mentava la capacitat de la
segona planta de les naus
industrials que s'hi poden
construir, i es desbloqueja
també el manteniment de can
Boba dins el PERI. Segons el
regidor d'urbanisme, Santi
Mora, l'afer està ara ennegociar
amb els afectats de la casa i
pendent de diferents reunions.
També es contemplarà dins el

Aquest document va arri
bar el mateix dia 25 de març al
Departament de Política Terri

torial i Obres Públiques de la
Generalitat sense que hi hagués
reacció.

Els partits de l'oposició
també van manifestar el seu
parer sobre la decisió de la
Generalitat. Agrupació Argen
tona va lamentar la suspensió

del PERI perla repercussió que
podia tenir per tota la població.
Tot i això, el grup de Jordi
Suari va criticar el que ells
creuen manca de capacitat de
maniobra política dels actuals
dirigents de l'Ajuntament
d'Argentona, per no haver
desbloquejat el tema abans que
el dictamen de la comissió fos
irreversible.

Per la seva banda, el PSC,
per veu de Josep Clofent, va
mostrar la seva estranyesa pel
fet que la Generalitat hagués
suspès les vivendes socials pel
fet de ser vivendes socials.
Clofent va insinuar també la

possibilitat que el projecte que
va arribar a la Generalitat no
fos el que es va gestar de bon
principi. Jordi Pinart, d'ERC,
va lamentar també la decisió de
la Generalitat i va apuntar la

possibilitat que les modi
ficacions del projecte poguessin
trencar el consens que hi ha al
voltant d'aquest pla.

Ja per acabar, Concepció
Sala, va assegurar que la decisió
de la Comissió d'Urbanisme de
la Generalitat podria suposar
una greu ingerència en
l'autonomia municipal en afers
d'urbanisme.

L'extracció de terres

El dia 10 de febrer el Pe-
riódico de Catalunya infor
mava que la Unió de Pagesos
havia presentat una denúncia
contra la Promotora de Sant
Sebastià per l'extraccióde terres
que havia fet al Turó. Setmanes
abans, la comissió de govern
de l'Ajuntament havia auto
ritzar extreure terres de la zona,
però amb una fondària màxima

Tenim a les nostres mans la resolució de la
Comissió Provincial d'Urbanisme, en la que es mana
suspendre l'aprovació definitiva de la modificació del
Pla General d'Ordenació de la unitat d'actuació "A" del
sector de Sant Sebastià.

Resumint, que aquell projecte que està esperant
tot Argentona, en què tots hi tenim posada la nostra
il.lusió, uns per la zona industrial, els altres per les
vivendes per donar aixopluc als joves de la nostra vila,
amb preferència; els industrials perquè podien tenir
possibilitat de treball, i també per fer sortir Argentona
d'aquesta aturada urbanística que feia tant de temps que
s'arrossegava. Aquell projecte consensuat per a tots i
cadascun dels grups municipals que formen part de
l'Ajuntament d'Argentona, i que guarda totes les postures
i compostures que mana el Pla General d'Urbanisme
d'Argentona, aquell projecte, el del Turó de Sant Sebastià
ens torna de la comissió d'urbanisme amb la resolució
que ha estat suspesa la seva aprovació.

Així ens ho fa saber la Comissió d'Urbanisme de
Barcelona. Després de 37 dies del seu acord, quan
durant tot aquest temps hem fet caps i mànigues per tal
de conèixer la seva resolució, i l'única notícia que vam
tenir va ser mitjançant la premsa.

L'acord va ser el 10 de febrer i el projecte en el que
va treballar la Comissió d'Urbanisme és exactament el
que va aprovar unànimement el ple del consistori. I no
es limiten exclusivament a aprovar, denegar o suspendre
la seva aprovació, que és el que hauria de fer, sinó que
a més, ens facilita una còpia del plànol, de tal i com
voldrien ells que es fes.

Si el Pla del Turó de Sant Sebastià està dins les
normes que marca el Pla General de la Vila d'Argentona.
lr. Si hi ha alguna esmena a fer, per què no ens ho van

comunicar en l'infinitat de vegades que ho vam
demanar?

2n. Amb quins criteris es prescindeix de la sobirania de
l'Ajuntament d'Argentona?

3r. Si quan es va començar a treballar en aquest projecte,
a l'anterior equip de govern, la Generalitat els va
manifestar que era modèlic i aplicable a tot Catalunya,
quins són els motius pels quals ara ho ha deixat de
ser?

Entre d'altres aspectes que en surten de la resolució
de la comissió d'urbanisme, cal destacar que: es rebaixa
el percentatge d'edificació, per tant dificulta la seva
viabilitat de promoció. La desaparició de la vivenda
social, o sigui la vivenda més econòmica pels joves. I
que la seva impugnació i recursos pot portar a perdre el
"cap 1" destinat a aquesta zona.

Aquesta resolució trenca l'esperit i voluntat que va
motivar un consens entre tots els grups municipals i els
seus components, per tal de tirar enclavant una finalitat
molt concreta, i que a partir d'aquest acord ara ja no és
el mateix.

L'equip de govern de Convergència i Unió vol
expressar amb aquest comunicat la seva queixa més
enèrgica i vol fer saber a la gent d'Argentona que
treballarà per aconseguir aquell projecte que volia el
poble i que els grups van consensuar.

Argentona, 25 de març de 1993

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Argentona
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*BIBLIOTECA AMB LABORATORI
*CLUB DE CONVERSA
*TUTORIES PARTICULARS

Ara a... ARGENTONA!

SHAKESPEARE
SCHOOL

CURSOS D'ANGLES A LA CARTA
El teu nivell, els teus horaris i la teva dedicació

ens ha presidit. No es va
qüestionar tant el tema de

l'edificabilitat o del sostre i el
nombre d'habitatges com on es
col·locaven, tenint en compte
que és delicat, per les pendents,
el tema de l'ajust de carrers.
Però crec que no es pot dir això
si mantenim el sostre i
mantenim la densitat i això és
el que ahir es va voler precisar
amb la corporació. És evident

que fins i tot hi ha una certa
reducció en el nombre de

celona, els constructors van
apuntar la possibilitat que si es
feia el PERI tal com ho volia la
Generalitat, el projecte no fos
rendible econòmicament. Ho
coneixia això?

No ho coneixia, però em
sorprèn. En cap moment les
nostres qüestions van ser
d'afectar els aspectes de la
rendibilitat. Sempre van ser
qüestions de lamajor adequació
al terreny i, en conseqüència,
aquesta ha estat la voluntat que

concedir una entrevista a Ràdio Argentona que us transcrivim

a grans trets.

aspectes de millors qualitats de
l'assolellament dels habitatges
i, en conseqüència vaig veure
una disposició a recollir-ho en
el document de text refós que la
corporació elevaria a la
comissió per a l'aprovació defi
nitiva.

Peravostè doncs, té solució
aquest PERI de Sant Sebastià?

Sempre hem treballat per
aquest objectiu, no?

Després de la decisió de la
Comissió d'Urbanisme de Bar-

Quin va ser per a vostè el
contingut de l'entrevista amb
els representants de l'Ajun
tament d'Argentona?

Jo crec que correcte. El que
es va posar de relleu va ser,
d'una banda la voluntat de por
tar a terme aquest planejament
i de l'altra de rebre les
consideracions que havia fet la
comissió d'urbanisme de cara
al millorament del sector,
fonamentalment d'adaptació

topogràfica que incidia en

Just l'endemà de l'entrevista entre Joan Antoni Solans i els
representants de l'Ajuntament d'Argentona, el Director Ge
neral d'Urbanisme de la Generalitat, Joan Antoni Solans, va

Solans: Em sorprèn que es digui que les modificacions
afectin la rendibilitat

PERI l'actuació dels carrers
Badalona i d'altres de larodalia,

possibilitat que havia rebutjat
la Generalitat. Dels dos carrers
que van en direcció nord, se'n
suprimeix un per problemes de
desnivells. Es marcarà una cota
de nivells per tal que no hi hagi
més rebaix de terres.

També l'afer de l'edifica-
bilitat acaba respectant el que
marca el pla general d'Argen
tona, el que suposa un 0,65.

En definitiva, després de la
reunió les dues parts van mani
festar la satisfacció pel des-
bloqueig del PERI.

Estat en què ha quedat e
Turó de Sant Sebasti

després de l'extracció de sorr
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ASSEGURANCES

CATALANA
OCCIDENT

traslladar aquest acord sobre
una documentació gràfica. Això
vol dir que no és immediat
perquè s'ha de dibuixar, s'ha de
verificar tot el tema de les ra
ses, s'havia de formalitzar en
un document que permetés
entendre el que es volia dir en
quant a les prescripcions de la
comissió. Si no s'hagués fet

aquest intent pedagògic
d'explicar-ho d'aquesta mane
ra gràfica, l'Ajuntament hagués
tingut en 24 hores la decisió de
la comissió d'urbanisme.

A banda d'això hi ha el pro
blema de l'extracció de terres
abans de l'aprovació del
projecte i que vostès han posat
en mans de la comissió de dis
ciplina urbanística. Com pot
acabar aquest afer?

En el moment que està
aprovat el plantejament, és
evident que les modificacions
d'un relleu vénen autoritzades i
legitimades per aquest plan
tejament. El que ens preocupava
és el moment en què vam tenir
una denúncia de la Unió de
Pagesos, nosaltres teníem uns
documents que autoritzaven
certs moviments, però no de la
naturalesa dels que s'havien
portat aterme. Enconseqüència
vam haver d'obrir unes
diligències. Aquestes dili
gències vindran incloses
automàticament en el moment
que el document sigui aprovat,
amb unes modificacions del
relleu que permeten justificar
que s'hagin dut a terme.

amb l'Institut Català de la Salut
i pugui tirar endavant el centre
d'assistència primària.

Quan es va conèixer la
decisió de la Comissió
d'Urbanisme de la Generalitat,
es va saber que es baixava
l'edificabilitat contemplada al
pla general, que és del 0,65 al
0,50. Això no pot suposar una
vulneració de les competències
sobre urbanisme que tenen els
ajuntaments?

Jo crec que no perquè una
cosa són els màxims que fixen
els plans generals, el que
succeeix és que si l'aplicació
d'aquest 0,65 provoca
problemes de tot ordre com és
l'incompliment d'alguna de les
reglamentacions d'higiene o de
salubritat ambiental, doncs
havien de limitar-la a aquest
0,50. És a dir, la limitació no és

discrecional sinó motivada per
si s'havia de fer una col·locació
dels habitatges no correcta.
D'altra hi havia la possibilitat
que mitjançant els cossos de
coberta arriba a aquest 0,65.

Aquí a Argentona hi va
haver cert malestar quan un
diari de Barcelona publica el
dia 10 de febrer, dia que es
firma la decisió de la comissió
d'urbanisme, la resolució que
finalment rep l'Ajuntament
oficialment el dia 19 de març.
N'és conscient d'aquest males
tar?

Sí, l'alcalde i els regidors
me'l van traslladar. Però
nosaltres els vam explicar les
raons i les raons són el temps de

han donat el parer, en concret,
sobre aquest tema i podrien
haver-ho fet perquè podrien
haver demanat un informe. Però
penso que aquest és un tema
menor, que el més prudent no
és entrar ara en aquests tipus de
raonaments. El que és important
és que ells mateixos valorin si
la proposta respecta l'esperit
amb què es va redactar
inicialment, que jo crec que sí.
En segon lloc han de valorar si
hi ha hagut aportacions
positives. Si és així crec que
s'hauria d'admetre que l'esforç
d'uns i l'esforç dels altres faci
que això acabi de la millor ma
nera per a tothom.

Vostè sap que Argentona
necessita amb tota urgència la
cessió d'un terreny inclòs al

PERI de Sant Sebastià a
l'Institut Català de la Salut per
fer-hi un centre d'assistència
primària.

Creu que aquest tràmit es
podria fer abans del mes de
desembre, vist que encara s'ha
de tramitar un projecte refós
davant la comissió d'urba
nisme?

De sobres. No conec com
està el tema de la gestió urba
nística, però pel que fa
referència al planejament
nosaltres això ho podem tenir
acabat abans de la fi del mes
d'abril si l'Ajuntament ens pre
senta el text ràpidament, tal com
vam acordar a la reunió. Per

tant d'abril a desembre hi ha
temps més que suficient per tal
quetotaixòespuguiformalitzar

carrers.
L'antic responsable de la

cartera d'urbanisme va asse
gurar que vostès havien quali
ficat el projecte de modèlic i
que es podia aplicar a d'altres
zones de Catalunya. Si vostès
van fer aquest diagnòstic, com
s'explica que la comissió d'ur
banisme hagi demanat tantes
modificacions per tirar enda

vant el PERI de Sant Sebastià?
Em sorprèn aquesta

afirmació perquè, m'agradaria
saber qui ho va dir, el que està
clar és que això no ho ha dit mai
la comissió. Jo, en cap moment,
em vaig entrevistar amb el
senyor Martí Riu ni amb el
senyor Josep Clofent, i per tant
em sorprèn enormement
aquesta afirmació. Si hi ha hagut
alguna precisió diferent d'algun
dels meus serveis tècnics
m'agradaria conèixer-la perquè
més aviat no és així. Sempre
tant el cap de secció com el cap
de servei van manifestar que
era prudent, atès aquesta
pendent, que és una orientació
nord-llevant, doncs, el fet que
les illes tinguessinmés amplada
perquè no es produïssin plantes
baixes i primeres molt
soterrades amb dificultats
d'enllumenat i d'assolellament.
En conseqüència, em sor
prendria molt que hi hagués
algun document escrit. Per tant
jo diria que si és així el que
caldria és que mostressin qui
ha sigut el que ha canviat de
criteri. Però ni la Direcció Ge
neral ni la comissió d'urbanisme
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Apartirqueesvaremodelar
la Ronda Exterior, els quatre
col·lectius que integraven la
coordinadora es van començar
a mobilitzar per tal d'evitar
l'aïllament que els provocava,
d'una banda la via ràpida, i de
l'altra la voravia del carril de
servei de la Ronda Exterior. La
Direcció General de Carreteres
va aportar una possible solució
que era fer un camí al marge
dret de la Riera que anés per
sota del pont i d'allà que anés a
enllaçar amb l'encreuament del
Pi Gros.

Aquesta alternativa es va
rebutjar i finalment la coordi
nadora va acceptar, sense cap
entusiasme, la solució d'un
semàfor.

viafax, al'Alcalde d'Argentona
on assegurava que ja havia
donat les ordres per a instal·lar
el semàfor a la cruïlla de la
Ronda Exterior amb el carrer
Carreras Candi, i que els
terminis habituals des que
s'encarrega l'obra fins que es fa
és de 2 mesos. A més, Amat
advertia que la no corres
pondència d'aquest missatge
per part de la Unió de Pagesos,
el podria rellevar dels compro
misos adquirits.

Tot i això, les quatre

La
tractorada
del 28
de març

dels vehicles dels pagesos que
conreuen a l'altra banda de la
riera 0 veïns d'aquella zona. A
més de l'acte reivindicatiu, els
organitzadors van trencar
aquestes voravies a l'encreua
ment de la Ronda Exterior amb
els carrers Joan XXIII i Carre
ras Candi.

L'acte va començar a dos
quarts d'onze del matí quan uns
tractors van tallar els dos sentits
de marxa de la Ronda Exterior,
mentre que dues patrulles de la
Guàrdia Civil es van situar a les
dues entrades de la població
d'aquesta carretera, desviant el
trànsit cap a l'interior de la Vila.
Això va provocar un col·lapse
total dels carrers del casc itambé
de totes les carreteres que arri
ben a Argentona.

El semàfor

Justament, 48 hores abans
de l'acte reivindicatiu, el Direc
tor General de Carreteres, Jaume
Amat va enviar una missatge,

A la tallada de la carretera
hi van ser presents quatre
regidors de l'equip de govern,
encapçalats per Santi Mora;
dos regidors d'AA, Jordi Suari

i Martí Riu; el regidor dERC
Jordi Pinart; i la regidora d'IC,
Concepció Sala. En acabar
l'acte va fer acte de presència el
regidor del PSC, Josep Clo-
fent.

L'acte va ser convocat per
la coordinadora dels barris del
veïnat de la Pujada i Sant Jau
me, la Unió de Pagesos i la
Cambra Agrària. El motiu de la
tallada era exigir, de manera
immediata, un semàfor a l'al
tura del carrer Carreras Candi
que permeti el pas transversal
per la Ronda Exterior en tots
dos sentits per a vehicles i
vianants.

A més que la Ronda Exte
rior s'ha convertit en una via
ràpida, després de la remo-
delació del traçat, la voravia
que separa el carril de servei de

la 1415 feia impossible el pas

organitzacions convocants van
mantenir la mobilització pel
diumenge dia 28 de març.

Pocs dies després va
començar la instal·lació per
l'empresa RAPSA d'aquest
semàfor, i la coordinadora va
desconvocar una altra mobi
lització que, en aquest cas
s'havia de fer pel centre de la
població.

Un llarg procés

carrer Carreras Candi que permetrà travessar la ronda

Exterior als vehicles i vianants que vagin 0 vinguin del
sector de la riera.

Després que unes 200 persones, l'últim diumenge del
mes de març, van tallar la Ronda Exterior durant quatre
hores, ha començat la instal·lació d'un semàfor a l'altura del

Un semàfor ha aturat el conflicte
de la Ronda Exterior
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2n. Concurs Popular
Fotografia de Muntanya

BASES DEL CONCURS:
-Poden participar en aquest concurs tots els socis del Grup
de Muntanya d'Argentona (GMA) i tots els convilatans
d'Argentona.
-Els participants tindran dret a presentar fins a 5 fotografies
en blanc i negre o color, amb llibertat total de procediment
i tècnica sempre i quan no hagin estat premiades en cap
altre concurs i s'adaptin a un dels següents premis:
1-Primer premi a la millor FOTOGRAFIA DE MUNTANYA
2-Segon premi a la millor FOTOGRAFIA DE MUNTANYA

A aquests dos premis optaran totes les fotògrafies que
tinguin com a tema central la natura.
3-Premi especial VILA D'ARGENTONA

A aquest premi optaran totes lesfotografiesquetinguin
com a tema central la nostra vila.
4-Premi especial CARRIL-BICI

A aquest premi optaran totes lesfotografiesquetinguin
com a tema central la bicicleta i tot el que l'envolta.
5-Premi especial FOTOGRAFIA DEL SOCI

A aquest premi optaran totes les fotografies dels socis
que reflecteixin la vida social del GMA.

-El jurat decidirà en el moment de l'elecció a quins premis
concorre cada fotografia. Cada autor només podrà obtenir
1 premi com a màxim. El jurat es reserva el dret de declarar
desert qualsevol dels premis.
-El jurat serà compost per tres membres: una persona
qualificada en el món de la fotografia, una persona
representant de l'Ajuntament d'Argentona i finalment un
representant del Grup de Muntanya d'Argentona, que
actuarà com a secretari. El Jurat serà nomenat per la Junta
del GMA. Totes les fotografies seran avaluades amb criteris
de màxima objectivitat per un jurat que n'ignorarà l'autoria.
Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
-La mida màxima per a la presentació de les fotografies serà
de 30x40 cm. sense cap tipus de muntatge addicional a la
mateixa fotografia.
-Al revers de la fotografia, en el seu marge superior a
l'esquerre, s'haurà de fer constar el títol de la fotografia, la
data i l'indret on es va realitzar. En el marge inferior a la
dreta es farà saber l'autor de la fotografia, amb les seves
dades personals: nom, adreça i telèfon.
-El termini d'admissió d'obres finirà el dia 14 de maig de
1993.
-Les obres podran ser trameses per correu, degudament
embalades, o presentades a: ESPORTS 10 (c/ Dr. Farrero,
4 - 08310 Argentona) en l'horari comercial de la botiga.
-El Grup de Muntanya d'Argentona no es fa responsable
del possible deteriorament de les obres.
-El veredicte del jurat es farà públic el diumenge 23 de maig
de 1993, a la una del migdia, a la Casa de Cultura de la Vüa
d'Argentona (Plaça de l'Església, 9), coincidint amb la
inauguració de l'exposició pública de les fotografies.
L'exposició romandrà oberta fins el dia 6 de juny.
-Les fotografies premiades seran propietat del GMA, i
passaran al seu arxiu fotogràfic de manera que en pugui
disposar lliurement per a la seva possible publicació.
-Les fotografies no premiades poden ser recollides a la
botiga d'ESPORTS 10 a partir del 10 de juny i fins el 10 de
juliol.
-La participació al concurs és totalment gratuïta.
-La Junta del Grup de Muntanya d'Argentona queda
facultada per resoldre qualsevol cas no previst en aquestes
bases.
-La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de
les bases.

La remodelació de la C-1415 i
el pas del Molí

En el moment en què els veïns dels veïnats de Sant Jaume i de
la Pujada, la Cambra Agrària i la Unió de Pagesos ens vam adonar del
que succeïa en l'arranjament de la C-1415, vam quedar bocabadats i
va ser quan destinàrem tots els nostres esforços per tal que com a
mínim, del tall dels tres carrers (Joan XXIII, Carreras Candi i 2 de
Maig) es pogués creuar cap al poble, si més no, per un d'ells i d'aquesta
manera, restablir la comunicació en ambdós sentits.

Han transcorregut prop de quatre mesos i encara no s'ha donat
la solució a aquest creuament, tot i que sembla que s'estan iniciant unes
obres per tal d'instal.lar-hi un semàfor.

La Comissió formada pels veïns i els estaments agraris
comuniquem que:
-El semàfor no l'assumim com a reivindicació, però l'hem d'acceptar
com a solució.
-Caldria cercar una altra solució més adient, sobretot si la solució que
es vol donar no cobreix les necessitats dels veïns de l'un i altre costat,
és a dir, tot el poble.
-Nosaltres demanem una solució de la que no ens n'haguem de
responsabilitzar, sigui quina sigui l'escollida, responsabilitat ja
assumida pel senyor Amat, Director General de Carreteres, en un dels
tants fax que ens ha enviat.

Aquesta Comissió és la que va convocar, el passat diumenge
dia 28 de març de 1993 l'acte festiu i reivindicatiu que va tenir lloc a
la carretera (cruïlla del Camí del Molí amb el Carreras Candi), en el
que va crear un ambient suposat amb palla, pancartes i un mural on s'hi
reflectia un pont, representant la comunicació restablida, que era el
motiu que ens va reunir a tots. En aquest "acte festiu" no es va
destrossar la vorera, sinó que es va treure quelcom que no s'havia
d'haver posat mai perquè, com és sabut, els murs mai han estat
elements de comunicació, sinó que, més aviat, de tot el contrari.

Val a dir que l'acció va ser del tot concorreguda i participativa,
recordem que hi vam esmorzar i el flux de gent va ser continu durant
les gairebé 4 hores que va durar el tall de la carretera.

Tota aquesta consecució d'actes eren per aconseguir que la
Direcció General de Carreteres donés solució al problema, però mai
arribava el dia en què es posessin a fer quelcom per a restablir la
comunicació, tot i que s'hi havien compromès més d'una vegada. Fins
i tot se'ns ha intentat coaccionar amenaçant-nos en desentendre-se'n si
portàvem a terme alguna acció del tipus "acte festiu" (tallar la
carretera).

La qüestió, ara, està en el compromís per part de Jaume Amat,
Director General de Carreteres, de posar solució, per fi, al problema
de creuar la carretera sense perill.

En vista del compromís pres pel senyor Amat i per l'Alcalde,
que diu que en quinze dies 0 tres setmanes ja estarà resolt, la Comissió
ha decidit aplaçar la mobilització que teníem convocada pel diumenge
dia 4-IV-93 per un plac de tres setmanes, és a dir, si quan acabi aquest
termini no està resolt, ens mobilitzarem, altre cop, els convilatans d'un
i altre costat de la 1415. No hem d'oblidar que aquesta manera de fer
no pretén més que fer notar el descontentament sobre una qüestió que
ens preocupa i ens afecta a tots, fins el punt que en el Ple de
l'Ajuntament del dia 3-IQ-1993 tots els grups polítics van aprovar una
moció on es demanava el restabliment d'aquesta comunicació entre
ambdues parts del poble.

Tots ens vam trobar a la carretera i així ho hem de fer una altra
vegada, hem d'exigir, si encara no s'ha donat, una solució digna per a
tots els veïns del poble.

La Comissió dels veïns dels veïnats de St. Jaume i de la Pujada,
membres de la Cambra Agrària i la Unió de Pagesos.
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Regidoria de Sanitat

Darrerament, tot i que és un problema que
fa molts anys que hi és, han arribat a la Regidoria
de Sanitat moltes queixes sobre els problemes
que ocasionen els gossos a la via pública. Per ser
més exactes, hauríem de dir que els problemes
no vénen dels gossos, sinó dels amos poc res
ponsables.

La veritat és que és una problemàtica difícil
d'abordar donada la seva àmplia diversitat. Per
un cantó hi ha el problema dels gossos abandonats;
que causen molèsties als veïns; que fereixen
alguns vianants; que deixen les seves deposicions
al carrer o a les places públiques; i fins i tot que
aprofiten les seves sortides per destrossar, cada
dia una mica més, els jardins de les places.

A aquests problemes tan diversos s'hi ha de
donar una solució el més ràpida possible, però
sobretot una solució global i definitiva. Això
passa indefugiblement per ser, tots plegats, bastant
més responsables i conscients del que suposa

tenir un gos.
Com ja vàrem anunciar en el Cap de Creus

passat, aquest any es farà una campanya per tal
de censar tots els gossos d'Argentona, i a més a
més se'ls identificarà de manera única i
particularitzada. Amb aquest codi d'identificació
podrem conèixer totes les dades dels gossos i
dels seus propietaris, i evitar els abandonaments.
0si més no multar els responsables.

Aquest cens, i la identificació dels gossos,
facilitarà també la solució als altres problemes. A
més a més s'està estudiant adequar l'ordenança
actual sobre la tinença d'animals.

El tema de les defecacions, també estarà
més controlat, ja que no caldrà que el gos vagi al
costat del seu amo per saber qui n'és el propietari.
El número d'identificació serà visible per a tothom,
1les dades estaran a l'Ajuntament. Sobre les
defecacions però, el primer que cal és més
conscienciació. Per això, i al mateix temps de la
campanya per censar els gossos, caldrà sensibilitzar
els propietaris. El tema està molt clar les deixalles
dels gossos són responsabilitat dels seus
propietaris, i per tant l'esforç de la regidoria
anirà encaminat a què cada propietari reculli
(amb un petit aparell) les defecacions del seu gos.
En un primer moment pot sorprendre o fins i tot
semblar ridícul; a Europa, però, ja fa molts anys

que ho fan.
Després d'això, si cal, hauran de venir les

sancions.

Tenir un gos...
responsablement

FORN DE PA

d'Identitat i una autorització
paterna. Aquesta autorització
cal atorgar-laales dependències

de la Guàrdia Civil 0 a les
oficines del Jutjat de Pau.

Per tal de constituir aquesta
autorització davant del Jutjat
és necessari la compareixença
d'ambdós pares i l'exhibició del
corresponent Llibre de Família.

raelita i Islàmica també
gaudeixen de tots els efectes
civils que fins ara es reconeixia
només als matrimonis canònics.

Malgrat això, els matri
monis celebrats sota qualsevol
d'aquestes tres formes esmen
tades necessiten com a requisit
previ la tramitació del cor
responent expedient davant el
Registre Civü d'on resideix un
dels contraents. El Registre
Civil, a la vista de totes les
circumstàncies relatives als
contraents, acreditades docu
mentalment, expedeix un
certificat perquè la parella pugui
contraure el matrimoni religiós,
amb plena eficàcia civil.

Aquest requisit la Legis
lació vigent no el demana dels
matrimonis canònics, perquè
l'Església catòlica estàf acultada
per tramitar els seus propis
expedients.

L'entrada en vigor, el passat
mes de novembre, dels Acords
de Cooperació dels Estats amb
la Federació d'Entitats Reli
gioses Evangèliques, la Fede
ració de Comunitats Israelites i
amb la Comissió islàmica
d'Espanya, ha suposat una
importat renovació en el siste
ma matrimonial espanyol.

Fins ara, els matrimonis
celebrats sota la forma religio
sa catòlica eren els únics que
podien ésser inscrits direc
tament en el Registre Civil
perquè la Llei els atorgava tots
els efectes civils pertinents. És

a dir, que qui es casa per lEs-
glésia Catòlica no necessita
casar-se també civilment.

Doncs bé, a partir del passat
mes de novembre, els matri
monis celebrats per les formes
religioses que estableixen les
Confessions Evangelista, Is-

Vacances
Ara que s'acosten les va

cances estiuenques i els
col·legis organitzen viatges a
l'estranger pels seus alumnes,
voldríem recordar-vos que els
menors d'edat necessiten anar
provistos amb el corresponent

passaport.
Cas de no tenir-lo, és im

prescindible portar el Carnet

Matrimonis celebrats de forma
religiosa evangelista,
israelita i islàmica
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resposta a les demandes de la
comissió. A aquest càrrec de la
Conselleria d'Ensenyament
també se li va demanar la
tramitació d'urgent de la
instal·lació de l'institut.

El camí a seguir

Un cop s'hagi disposat del
terreny, ja es pot crear l'institut
d'ensenyament secundari, se'l
dota de professorat i de mitjans
de funcionament, encara que
no hi hagi un edifici definitiu.

Per això es poden habilitar
barracons provisionals que,
segons la comissió, tenen un
cost relativament poc important
per a la Generalitat.

La construcció de l'edifici
definitiu dura uns 22 mesos,
tenint en compte que es disposi
en el temps previst de totes les
consignacions pressupostàries
adequades.

Donació de Sang

Dóna'n una mica

Sempre hi ha
qui en necessita

fet un ampli dossier on es recull
tota la documentació necessària
per a justificar la necessitat de
l'institut. Aquest dossier es va
lliurar el dilluns dia 15 març al
delegat territorial del De
partament d'Ensenyament de la
Generalitat, Josep Maria
Refusta, qui va assegurar que
en el termini d'un mes donaria

Aquest és el terreny on s'ha de fer l'institut.

gentona va anar a Madrid
després del Ple del dia 5 de
febrer on, de manera unànime,
es va aprovar una moció dema
nant al Ministeri d'Hisenda el
terreny on es vol fer l'institut.

Campanya dels pares

Just en arribar de Madrid,
l'alcalde es va reunir amb la
comissió formada per les
Associacions de Pares de les
escoles d'Argentona, Òrrius i

Dosrius, i pels regidors
d'ensenyament de cada mu
nicipi per tal de presionar per a
la instal·lació de l'institut.
Aquesta reunió va servir perquè
Casabella passés comptes de
les seves gestions davant del
Ministeri d'Hisenda.

Precisament, aquesta Co
missió ha engegat una cam
panya per tal de conscienciejar
la població, i fer un seguiment
exhaustiu dels tràmits que fan
les diferents administracions
per poder aconseguir la
instal·lació de l'institut
d'ensenyament secundari.

Aquesta Comissió també ha

Dolors Montserdà, 24
Tel. 797 07 61

08310 ARGENTONA

BELLESA
)

TERESA
VILA

El viatge que va fer a Ma
drid l'alcalde Joaquim Casa
bella, al final de mes de març,
va desbloquej ar definitivament
el problema de trobar un terreny
on instal·lar l'institut de
secundària, que contempla el
mapa escolar de Catalunya que
ha fet la Generalitat. Segons va
explicar en tomar de la capital
de l'Estat, la disposició dels
responsables del Ministeri que
dirigeix Carlos Solchaga és
absoluta i en un període de tres
mesos podran cedir els terrenys
a la Generalitat. Ara només és
un problema de tràmit, segons
va destacar el mateix Casabella.
Recordem que l'alcalde d'Ar-

a fer-hi la instal·lació definitiva de l'Institut de Secundària.
Mentre no es faci la instal·lació definitiva, els barracons
provisionals amb I1 IS es podran fer a la zona esportiva.

L'alcalde, Joaquim Casabella, ha negociat amb el
patrimoni de l'Estat, del Ministeri d'Hisenda, la cessió del
terreny que hi ha al costat de les vivendes de la MOPT per

Abans de tres mesos es podrà cedir
el terreny per fer l'institut
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(Vegeu la pàgina 22)

323 44 26

tegits i en quin grau, sinó correm
el perill de continuar amb
l'ambigüitat actual i fent un mal
que esdevé ja irreversible.

Potser hauran de ser les
generacions futures, els fills
dels nostres fills, els que ens
jutgin sense embuts i, en veure
allò que vàrem rebre dels
nostres avantpassats (rieres
netes, masies, etc.) i el que els
hi hem deixat (urbanitzacions,
autopistes, rieres brutes,...)
s'adonaran que hem estat uns
irresponsables i ens en
demanaran comptes. Malau
radament, però, ja serà massa
tard si no canviem d'actitud
immediatament. Segurament
tenien raó els manifestants que
reivindicaven el pas per la
variant a can Coca en una
pancarta que deia: "Si en Ca
rreras Candi aixequés el cap..."

Oriol Calvo i Vergés

va aprovar el nou pla general
d'urbanisme, i d'això ja fa uns
anys, hi havia sis mesos de
termini per tal d'elaborar i in
corporar-hi el Catàleg del

Patrimoni Històric i Artístic,
que ja està en marxa però no
acabat degut, segons sembla, a
problemes de caire burocràtic
(!!!). Segons ens consta, de for
ma provisional es va fer un
extens llistat d'elements arqui
tectònics que, deforma cautelar,
quedaven totalment protegits
mentre no s'aprovés el Catàleg
definitiu. Aquesta situació
transitòria no ens beneficia en
res, doncs sembla que la força
jurídica del llistat actual no és
prou contundent com per a
protegir el patrimoni de forma

eficaç.
Es fa del tot necessari,

doncs, regular de forma clara i
precisa quins edificis i elements
arquitectònics han de ser pro

El Molí de les Mateves, un altre testimoni fonamental de la nostra història que
potdesaparèixerproperament.desprésd'haversoferttottipusd'actesvandàlics,
incendi inclòs.

que hem perdut tota sensibilitat
envers el nostre patrimoni...?
El progrés econòmic i social,
així com la millora dels nostres
serveis i qualitat de vida no està
en contradicció amb el respec
te i protecció del patrimoni del
passat. Al contrari, penso que
el progrés és més progrés si se
saben compatibilitzar els nous
serveis que la societat actual
reclama, amb un rigorós res
pecte a allò important i
significatiu que els nostres
predecessors ens varen deixar i
que tenim el deure de conser

var.
Malauradament, la pèrdua

constant d'elements arqui
tectònics singulars ha anat
acompanyada amb altres
actuacions desafortunades que
estan trencant el fràgil equilibri
urbà del nostre terme munici
pal: creixement desordenat,
urbanitzacions, autopistes 0
indústries fora de lloc. És clar

que la culpa és de tots, uns per
activa i els altres per passiva,
uns per fer (millor dit, desfer) i
els demés per callar i deixar fer
(desfer), però també està clar
que és l'Ajuntament qui té la
responsabilitat de vetllar per la
protecció del patrimoni cultu
ral (si més no, així ho mana la
Llei de Bases de Règim Local
en l'Art. 63, epígraf e) i qui té
les millors eines jurídiques per
a fer efectiva aquesta protecció,
sens perjudici de l'actuació
d'altres institucions, espe
cialment la Generalitat de
Catalunya, també amb
competències sobre el tema.
Des de l'Àrea de Cultura

vetllarem per que les actuacions
urbanístiques siguin el màxim
de respectuoses amb la
protecció del nostre patrimoni,
fins on això ens sigui possible.

El problema bàsic de tot el
desencís i la confusió que sobre
el tema que estem patint ve
donada per una situació
certament irregular: des que es

En els darrers temps, la
nostra vila ha sofert diversos
atemptats que han afectat
greument el nostre patrimoni.
Només cal recordar exemples
com el trist final de cal Carboner
(un bell exemplar d'arquitectura
gòtica civil), 0 els més recents
casos de can Diners 0 can Ribot
al veïnat del Gros. Si anem
enrera en els temps també
podem citar els exemples de
can Baixeres, El Sorrall, les
Mateves o el portal modernista
decanCatà,percitar-nealguns.
Sobre aquests casos ja no
podem fer més que lamentar-
nos i prendre consciència de la
importància de mantenir en peu
i tenir bona cura de la
conservació d'aquells elements
arquitectònics que són el
testimoni més eloqüent del

nostre passat com a
col·lectivitat, a més de ser per
ells mateixos edificis de gran
valor artístic.

Però el més preocupant de
tot, i el que em motiva a escriure
aquestes ratlles, és que nous
projectes urbanístics amenacen
la preservació d'altres edificis
emblemàtics del nostre passat:
can Doro 0 el molí de les
Mateves, tot per no se sap ben
bé quins interessos, però dubto
que siguin els de la col·lectivitat.
També cal citar l'estat lamenta
ble en què es troben can

Belluguins (de gran interès
històric), la via romana de
Parpers, la font del Ferro 0 el
Castell de Burriac (Cabrera).
El fet que molts edificis estiguin

(0 s'hagi deixat que arribin a
estar) en ruïna no és excusa per
a justificar el seu enderroc, com
va passar amb cal Carboner,
doncs hi ha prou mitjans per a
fer-ne una correcta restauració
que pugui satisfer qualsevol
nova destinació que es desitgi.
Així es va fer amb la casa gòtica
del Museu del Càntir. Per què
ara no es poden recuperar
aquests edificis amenaçats? És

El patrimoni arquitectònic d'Argentona, en perill?
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que fa a l'impacte ambiental, de
les obres de construcció de
l'autopista Mataró-Palafolls.
Aquesta decisió es va prendre
després que el CCM havia
demanat diverses vegades al

Ministeri d'Obres Públiques
que atengués les al·legacions
per millorar l'impacte de les
obres, concretades a l'acord del

ple del CCM del mes de juliol
de 1992. Les peticions feien
referència als punts considerats
més crítics del traçat. Es
demanava que es substituïssin
alguns desmunts per falsos
túnels i terraplens per viaductes,
amb l'objectiu de disminuir
l'impacte. El CMM va portar la
seva denúncia a Brussel·les
després que no es va rebre cap
resposta per part del Ministeri
d'Obres Públiques i Transports,
responsable de les obres.

Paral·lelament a la
denúncia, el CCM recordava
que existeixen diverses
irregularitats en la tramitació
del projecte. En aquest sentit,
es va constatar que no existia
cap estudi de l'impacte am
biental de les obres de la variant
de Mataró. A banda d'això,
l'estudi de l'impacte del tram
entre Llavaneres i Palafolls és
previ a l'elaboració del projecte
de construcció definitiu. Per
últim, es denunciava també que
el projecte d'autopista aprovat
no ha passat el tràmit
d'informació pública.

aquest material.

La gasolinera

Faunes setmanes l'empresa
GISA, que s'encarrega del
projecte de l'Autopista
Argentona-La Roca, va anun
ciar a Ràdio Argentona que
finalment l'àrea de servei que
l'Ajuntament va negar situar a
can Pins es faria a can
Comalada. Tot i això, fonts
consultades de l'Ajuntament
neguen que hagin rebut cap
comunicació oficial sobre on
pensen fer l'àrea de servei.

Per la seva banda, fonts de

la Unió de Pagesos asseguren
que ara la zona de canComalada
servirà per a deixar-hi les terres
extretes per les obres de
l'autopista i posteriorment s'hi
construirà l'àrea de servei.

Problemes medi
ambientals a l'Autopista

del Maresme

La comissió de peticions
del Parlament Europeu ha
decidit acceptar a tràmit la
denúncia que va fer el Consell
Comarcal del Maresme sobre
l'impacte ambiental d'aquesta

carretera.
Recordem que el president

del Consell Comarcal del
Maresme va viatjar a Brus
sel·les el 9 d'octubre passat, per
presentar davant la Comissió
de les Comunitats Europees una
denúncia per l'incompliment de
la normativa comunitària, pel

carretera de Vilassar, aquestes dues vies ja estan

normalitzades en els seus traçats definitius.
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RAMON REIXACH I MONER
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presentar oficialment a l'al
calde d'Argentona, Joaquim
Casabella, les restes d'una vil·la
romana que s'ha trobat a la zo
na de can Blanc, just al costat
de la carretera de Granollers.
Aquestes excavacions s'han fet
arran del pas per la zona de
l'Autopista Argentona-LaRoca
i tenen un procés molt similar
al que van patir els jaciments
trobats al terme quan es va fer
la variant de Mataró de
l'Autopista del Maresme.

En concret la vil·la romana
trobada a can Blanc, és de
petites dimensions i es creu que
era un lloc de pas de viatgers.
Al jaciment s'hi han trobat
algunes monedes i terrissa, i es
creu que pertany al segle pri
mer després de Crist.

Un cop s'hagi acabat lafeina
d'investigació, les troballes que
s'hi han fet s'exposaran al
Museu Comarcal del Maresme,
tot i que no es descarta que es
faci una exposició itinerant amb

Les obres de la carretera
1415 han durat aproxima
dament un any i quatre mesos,
ja que s'han hagut de fer en
diferents fases. També les
obres de la carretera de Vilas
sar van durar molts mesos més
dels previstos. Segons el direc
tor general de carreteres, Jau
me Amat, el retard es va deure
al contratista que va fer les

obres.
D^ltra banda continuen a

bon ritme les obres de
construcció de l'autopista
Argentona-La Roca. Tot i que
en algunes parts del terme ja
s'evidencien alguns movi
ments de terres, és a la banda de
la Roca on es veu més clar
l'inici de les obres, a la zona on
hi han d'anar els dos túnels.

Treballs arqueològics

A primers del mes d'abril,
el Departament de Patrimoni
Artístic de la Generalitat va

A mitjans del mes de març van acabar les obres
d'adequació de la carretera 1415 que uneix Argentona i

Mataró. Amb la finalització d'aquestes obres i les de la

Han acabat les obres de les carreteres
que arriben a la Vila

Tot i que amb alguns mesos de retard
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Un servei anònim de I Associació Espanyola contra el Càncer

Junta Provincial de Barcelona

ens necessitat
d'ajuda

informació?

Pi del Passeig de Gallifa.

castanum), 2 avets (abies ex-
celsa), 7 casaurines (casaurina
stricta), 1 figuera (ficus
carica), 1 arbre del paradís
(elaeagnus angustifolia), 168
moreres (morus alba), 6
moreres (morus kagamayae),
34 moreres (morus fruitles), 8
pruneres (prunnus domesti
ca), 3 catalpes (catalpa
bignonioides), 1 lladoner
(celtis australis), 1 roure
(quercus robur), 4 ametllers
(prunus amigdalus).

Amb un total de 2.216
arbres. Essent de 32 varietats
i de 32 espècies diferents.

També tenim 3 marga-
llons, però cal destacar-ne un,
el gran de la plaça Nova.
Tenim 235 desinosos, 1.975
frondoses i 5 palmaceas.

Aquest total d'arbres s'ha
tret entre el poble i el veïnat
del Cros (no hi ha inclosa cap
urbanització).

Julià Serra

el plàtan estava seca i les
poques fulles que tenia eren
les que portava quan va ser
trasplantada. Ara al nou indret
(pi. Església) esperem que es
refaci i es pugui desenvolupar
com a tal.

Ja que parlem d'arbres,
m'agradaria donar-vos el
llistat d'arbres que tenim al
terme municipal (arbres dels
carrers, places, escoles, pisci
na, etc.)

20 pins pinyoners (pinus
pinea), 153 pins bords (pinus
halapensis), 10 pins insigna
(pinus insigna), 1071 plàtans
(platanus occidentalis), 14
sòfores (sophoras japonicas),
1 mèlia (mèlia acederac), 294
aurons (acer negundo), 142
til·lers (tilia tormentosa), 3
eucaliptus (eucaliptus globu-
lus), 49 truanes (ligistrum
oualifolium), 7 magnòlies
(magnòlia grandiflora), 28
acàcies (robinia pseudoa-
cacia), 16 alzines (quercus
ilex), 15 albes (populus alba),
70 pollancres (populus nigra),
7 oliveres (olea europaea), 1
mimosa (acàcia retinodes), 8
magraners (púnica grana-
thum), 26 cedres (cedrus
libani), 2 llaures (laurus
nobilis), 1 boix grèvol (ilex
aquifolim), 20 xiprers (cu-
presus sempervirens), 4
arizòniques (cupresus arizo-
nica glauca), 6 desmais (salix
babilònica), 6 cirerers
(prunnus avium), 2 palmeres
(fènix dactilifera), 1 tipuana
(tipuana apeciosa), 3 casta
nyers bords (aesculus hipos-

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

Posem pues al moment

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT

TALLER PROPI

RELLOTGERIA - JOIERIA

es va tombar una mica i se li
van tallar unes branques
llargues de la part de baix,
treient-li pes i al mateix temps
es va netejar tot el brancatge
sec, deixant-lo net i format.

Ja que parlem de tallar
arbres, també s'ha tallat un
grup de tres alzines a la plaça
de l'església (una de morta,
una de gairebé i la tercera era
l'única que a banda de tenir un
problema de "corc" estava
viva). També com a arbres
aïllats podem dir que s'han
tallat: 2 plàtans al passeig
Marina (problemas de
visibilitat d'una cruïlla ), 1
auró (acer) per estar mort (c/
Abat Escarré), 1 plàtan, 2
til·lers i 3 pollancres que van
ser trencats (per vehicles,
persones, etc.)

Amb tot això s'han tret del
municipi 46 arbres. Per altra
banda s'han plantat: 34
moreres, 17 til·lers, 4 plàtans,
2 sophoras, 2 mèlies, 1 avet,
6 aurons, 3 castanyers bords i
1 olivera (cedida pel Sr. Cla-
vel). Un total de 77 arbres

nous.
També hem de dir que no

sempre tallem arbres, s'han
recuperat elstil.lers de la plaça
Nova, plantats al c/ Canigó, i
també s'ha recuperat una
olivera que feia dos anys que
estava plantada al costat de la
Sala i encara no havia brotat
degut a la mala situació que
tenia. Lapart que donava sota

Ara fa un any que
Jardineria Serra, ens vam fer
càrrec de la jardineria del
poble. Durant aquest temps,
s'han fet una sèrie de feines,
unes criticades i unes altres
notant; com la reestructuració
de la plaça Nova, amb el canvi
d'arbres i plantes del parterre
del mig; però finalment la gent
contrària se n'ha adonat, que
tampoc ha estat tan malament.

Amb les tales d'arbres hem
estat força criticats per un
sector diguéssim a favor de la
natura i en contra doncs
d'aquests afers. Afers que
nosaltres tampoc els fem
perquè sí. Senzillament
perquè ens ho manen; també
hem de dir que els pins s'han
tallat per unes causes que al
meu entendre, van ser justes;
doncs l'any passat es van ta
llar dos pins al carrer Dr.
Farrero perquè la propietària
d'una casa es queixava que li
trencaven la paret; cinc al
carrer Mestre Falla perquè
eren morts; al veïnat del Cros
se'n van tallar onze perquè els
mateixos veïns ho dema
naven. Enguany s'han tallat
onze pins al c/ Mestre Falla (6
morts, 1 tombat sobre un altre,
1 de pollat i 3 de vius), més 5
al mateix carrer per protestes
dels veïns i perquè eren els
únics,d'un carrer ple de

moreres.
També s'ha arranjat el Pi

del Passeig de Gallifa (pi que

Els jardins públics d'Argentona
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Joaquim
Casabella
i Ramon Camp
amb la Pubilla
guanyadora
del certamen.

S'ha celebrat a Argentona
l'eleccióde la pubilladel Maresme

El dia 28 de març es va celebrar a l'Hostal Solé l'elecció
per primera vegada de la pubilla del Maresme que va
recaure a la canetenca Montserrat Isern. A l'elecció s'hi va
presentar la pubilla d'Argentona, Cristina Casanovas i
Maynou. A l'acte hi van assistir unes 140 persones entre els
que hi havia el president del Consell Comarcal, Ramon
Camp i l'alcalde d'Argentona, Joaquim Casabella.

L'edició d'aquest any ha servit per a unificar els diferents
concursos d'aquest tipus que es celebraven al Maresme al
llarg d'aquests últims anys. Això ha estat fruit de la necessitat
d'aconseguir una única representant de la comarca dels
diferents concursos que es fan arreu de Catalunya.

en el seu entorn de protecció
haurà de ser autoritzada pel
Departament de Cultura,
prèviament a la concessió
de la corresponent llicència
d'obres. Això afectatambé a
les cases de la rodalia de la
de Puig i Cadafalch. Re
cordem que l'entorn de
protecció és una àrea deli
mitada per una líniaque neix
a l'encreuament de l'eix dels
carrers Dolors Montserdà i
Sant Ferran i passa per To
rres i Bages, Plaça de
Vendre i Carrer Gran.

Ara l'Ajuntament encara
pot esgotar la via del con
tenciós contra aquesta de
cisió de la Generalitat.

La Direcció General del
Patrimoni Cultural de la
Generalitat ha desestimat el
recurs que havia presentat
l'Ajuntament d'Argentona
contra la declaració de
delimitació de protecció de
la casa de Puig i Cadafalch,
que és a la plaça de Vendre.
Recordem que l'Ajuntament
d'Argentona va presentar les
seves al·legacions en base
a la gran zona de delimitació
de l'entorn de la casa que
afectaven molts immobles
de la rodalia (Veure Cap de
Creus número 6).

Segons la resolució de
la Generalitat, qualsevol
obra que es realitzi en la
casa de Puig i Cadafalch 0

La Generalitat ha rebutjat les
al·legacions a l'entorn de la
casa Puig i Cadafalch

Jacint Verdaguer, Puig i
Cadafalch, Les parres, Abad
Escarré, un tram del carrer
Dos de Maig, Carreras
Candi, Molí, Dolors Mont-

serdà i Ramon i Cajal.
La planta de pavi

mentació serà per a l'ús

exclusiu de l'Autopista del
Maresme i s'instal·la a les
Mateves.

L'empresa Ferrovial,
encarregada de les obres
de l'Autopista del Maresme,
va pavimentar gratuïtament
alguns carrers del centre de

la Vila, a canvi de poder
instal·lar una planta de

pavimentació al nostre terme
fins a final d'any. Els carrers
pavimentats gràcies a
aquest acord són Joan XXIII,
Enric Granados, Mataró,

Ferrovial ha pavimentat
alguns carrers del centre de
forma gratuïta

El traspàs de les Cambres
Agràries a la Generalitat pot
facilitar la recuperació
de la Sala

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publi
car el 19 de febrer passat el decret de traspàs de les
Cambres Agràries a l'administració catalana.

L'acord del traspàs de les Cambres Agràries entre
l'Estat i la Generalitat es va aconseguir l'any 84, però mai
s'havia fet efectiu fins ara a causa dels problemes sorgits
entre les dues parts, i malgrat l'existència d'una sentència
favorable a l'administració catalana del Tribunal Constitu
cional.

L'acord definitiu que va permetre el desbloqueig de la
situació es va assolir el passat mes de novembre entre el
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Després d'aquest traspàs, l'alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella s'ha entrevistat amb el conseller
d'Agricultura, Xavier Marimon, per tal d'intentar resoldre el

conflicte d'una part del patrimoni de la Cambra Agrària
Local, la Sala d'Argentona.

D'altra banda, el Ministeri de Cultura ha informat a
l'Ajuntament que la subvenció que havia contemplat durant
l'any passat per destinar 20 milions a la reforma de la Sala,
no es podrà aplicar aquest any 93. Setmanes abans, el dia
19 de febrer, el ministre de Cultura, Jordi Solé, havia

manifestat la pròrroga de la subvenció que finalment no es
portarà a terme.

Posteriorment, l'alcalde d'Argentona, Joaquim
Casabella, es va traslladar a Madrid per intentar reconduir
la situació. En tornar, Casabella va dir que la subvenció es
podia donar per perduda però que el Ministeri i l'Ajuntament
mirarien d'obrir altres camins per intentar aconseguir els
vint milions de pessetes.

Coses de la Vila—
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Patrimoni Natural de la
Generalitat, Cristòfol Jordà,
qui va animar a repetir
aquestes jornades de ma
nera anual. El president de
Natura, Oriol Bassa, com a
organitzador de les jornades
va agrair la col·laboració
rebuda per diferents entitats
a l'hora de fer la jornades,
com ara La Caixa d'Estalvis
i Pensions i Promocions Turó
de Sant Sebastià. L'acte de
presentació d'aquesta pu
blicació va ser presidit pel
regidor de Medi Ambient,
Antoni Julià.

L'acte principal de la
Festa de l'Arbre va ser la
visita comentada als jardins
de la finca de la Baronia de
Viver. A l'acte hi van assistir
unes 200 persones, tot i el
mal temps que feia el
diumenge dia 14 de març.

A banda d'això, durant
la celebració de la Festa de
l'Arbre es va presentar la
publicació de les ponències
que es van exposar durant
les primeres jornades
naturalistes del Maresme.
L'acte es va fer el dissabte
dia 13 de març i hi va assistir
el Director General del

La Festa de l'Arbre va permetre
conèixer els jardins de la
Baronia del Viver

El PSC llança una nova
publicació i ERC rellança la seva

L'agrupació local del PSC va llançar a finals del mes
març una nova publicació de caràcter estrictament polític.
La tirada va ser de 3.000 exemplars, de repartiment
domiciliari, sortirà aproximadament cada dos mesos. En el
número zero d'aquesta publicació els socialistes fan una
anàlisi sobre l'actual moment polític a Argentona i també
dels deu anys de govern socialista a nivell de tot l'Estat.

Per la seva banda l'agrupació Josep Calvet i Mora,
d'ERC, ha rellançat la seva publicació "Força Esquerra". El
número 4 d'aquesta publicació va sortir pocs dies abans de
Setmana Santa, després que el número 3 es publiqués l'any
passat.

"Força Esquerra" té una tirada de 2.000 exemplars, el
repartiment també és domiciliari i la periodicitat serà bimes
tral. En el número 4 també es fa un repàs de l'actualitat
política local, dels actes previstos per Esquerra i diferents
notes sobre afers estrictament locals.

L'actual Jutge de Pau J. Arenas ha fet aquest
comentari en referència a F. Domènech

El passat dia 24 de març ens deixava el qui havia estat Jutge de
Pau d'aquesta vila entre els anys 1970 i 1985.

Foren 15 anys de servei al poble amb una tasca humana i eficaç,
dedicant el seu esforç en un difícil càrrec com és el d'aconseguir la
concòrdia entre ciutadans que a vegades necessiten de l'esforç d'una
tercera persona per tal d'avenir-se i posar-se d'acord.

En Franciscà era un home de poble.
Era l'home que estimava al seu poble i es lliurava a totes les

festes que s'organitzaven, per tal que el nom de la Vila fos més
conegut i admirat per tot Catalunya.

Entre altres coses havia treballat amb els Amics d'Argentona,
pioner en les Catifes del Corpus, membre del Patronat de la Vellesa,
ex-Regidor de l'Ajuntament, home actiu en la Festa del Càntir
primer, i després membre del Patronat del Museu i ex-Jutge de Pau.

En tot hi posava la seva estimació i afecte.
Descansi en pau l'amic i company. I que el seu anhel de treball

ens esperoni a tots per tal que la nostra població sigui més coneguda
i estimada.

S'ha signat un conveni de
col·laboració entre Catalunya
Ràdio i Ràdio Argentona

El conveni entre les dues emissores contempla la
possibilitat que Ràdio Argentona pugui emetre programes
enregistrats per Catalunya Ràdio, principalment espais
relacionats amb la difusió cultural.

Fruit d'això l'emissora local ja ha començat a emetre la
ràdio-novel.la "La teranyina" de Jaume Cabré, i a finals
d'abril començarà l'emissió de "El Mecanoscrit del segon
origen". L'acord contempla, també, la possibilitat d'emetre
els concerts enregistrats en directe per l'equip d'exteriors
de Catalunya Ràdio al Jove Teatre Regina de Barcelona.

D'altra banda, l'emissora municipal també ha accedit
als Fons Fonogràfic de la Direcció General de Teleco
municacions de la Generalitat per la cessió de programes.

Finalment, destacar que la xarxa de les emissores
municipals de Catalunya ha obtingut una menció dels
premis de radiodifusió de la Diputació de Barcelona per la
cobertura informativa de les passades eleccions al
Parlament de Catalunya.

Ha mort Josep Domènech i
Farrés, ex-Jutge de Pau

El passat dia 24 de març va morir a
l'edat de 80 anys, Francesc Domènech
que havia exercit de Jutge de Pau, va ser
regidor de l'època franquista i també im
pulsor de diferents iniciatives culturals.

Concretament Francesc Domènech va
ser fundador i promotor de les Festes de
Corpus, també va ser membre del Patronat
del Museu del Càntir i promotor de la mateixa entitat. La
seva activitat com a Jutge de Pau va acabar ara fa gairebé
vuit anys, quan es va fer càrrec del jutjat Jaume Arenas. Els
funerals per Francesc Domènech es van fer el dia de 25 de
març a l'Església de Sant Julià, que era plena de gom a gom.
A l'acte hi va assistir una nodrida representació municipal,
amb l'alcalde Joaquim Casabella al capdavant.

Coses de la Vila
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