La Generalitat no ha donaTpermís
per urbanitzar Sant Jaume de Traià

d'ofganització i públic

"•

de les Fires del Caçador i Comercial
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HORARIS DELS

CONSULTORIS MÈDICS

RECOLLIDA

MUNICIPALS

Teniu mobles? Matalassos?
Estris domèstics que

SERVEIS
79713 13
797 13 53
79610 80

Policia Local

Guàrdia Civil
Bombers de Mataró
Parròquia Sant Julià
Taxis
Ambulància Creu Roja
Mataró
(Laborables i nocturns)
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)
Hidroelèctrica Catalunya
Fuerzas Eléctricas
de Catalunya
Catalana de Gas
Electricitat

MEDICINA GENERAL

79814 33

a 2 del matí (excepte dijous)
Dra. Homs: Dilluns, dimecres i
divendres d'l 1 a 12 del matí.

PEDIATRIA
Dr. Pugés: De dilluns a divendres de 3
a 4 de la tarda.

79616 45
79017 70

ATS

796 05 04
79811 00
798 04 40

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines
797 07 11
Serveis d'Urbanisme
797 02 52
Col.legi Públic Cros
799 39 51

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

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

Antonio Castillo: De dilluns a
divendres de 3 a 5 de la tarda.
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a
11 del matí.
Sara Garrido: De dilluns a divendres
de 8 a 9 del matí (extraccions de sang).

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

LLEVADORA
Ajuntament
d'Argentona

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

Regidoria de Serveis

ARGENTONA

Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia

797 09 56

Col·legi Públic
Francesc Burniol
Emissora Municipal

79716 01
79715 50
756 06 24

Casa de Cultura

756 05 22

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

Dr. Martí: De dilluns a dissabte de 10

796 02 00

796 03 54

Empresa Casas S.A.
Automa
Mataró-Argentona

ARGENTONA
c/ Dr. Samsó, 48 baixos

797 01 59
79914 14

79716 56

MOBLES VELLS

797 04 86
756 05 53
797 21 52
79717 03
797 06 03

79719 01
797 07 06

Sant Miquel del Cros
MEDICINA GENERAL

CAP DE CREUS

Dra. Homs:
De dilluns a divendres de 9 a 10 del
matí.

ATS
Sara Garrido: De dilluns a divendres
de 9 a 10 del matí.
Dissabtes d'l 1 a 12 del matí.

LLEVADORA
Encarna Gascón:
Dijous de 12 a 5 de la tarda.

VJ

Telèfons
79715 50-756 06 24

756 05 22
Fax 756 0612

79712 62
797 14 00
Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament

Despatx al públic
Dilluns - dimarts
dimecres - divendres

de 2/4 d'11a 2/4 de 2
Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge

Dilluns de 7 a 8 del vespre
Telèfon 79717 03

Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Regidor d'Ensenyament i Serveis
Delegats d'altres Administracions Públiques
Dimarts, dimecres i dijous de 12.00 a 13.30
Santiago Mora i Carmany
Regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis Públics
Serveis: Dilluns i dimecres de 12.00 a 13.30
Municipals
Urbanisme: Dimarts i divendres de 12.00 a 13.30
Raimon Català i Casas
Regidor de Cultura, Esports i Mitjans de Comunic.
Dilluns i divendres de 12.00 a 13.30
Esteve V. Català i Amatller
Regidor d'Hisenda
Dilluns i dijous de 12.00 a 13.30
Antoni Julià i Valls
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient Dimecres de 10.00 a 12.00/ Divendres de 17.00 a 19.00
Marcel Lladó i Badosa
Regidor de Joventut, Festes, Comerç Interior i Indúst.
i Activitats ClassificadesDilluns de 10.00 a 13.00 / Dimecres de 15.00 a 17.00

Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteJaume SolerDimarts i dijous de 12.00 a 13.30
AparelladorVicenç CiscarDimecres i divendres d'l 1.30 a 13.30
EnginyerJosep M. Borrell
Dimarts i dissabte de 12.00 a 13.30
Per demanar hora per entrevistar-se amb els regidors 0 tècnics cal trucar al 797 07 11
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Editorial^^

Caos i diàleg
CAP DE CREUS

al Torrent de Vera

Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona

Octubre 1993

Durant molts anys a la zona del Torrent de Vera
s'hi ha fet, des del punt de vista urbanístic,

3.000 exemplars

el que s'hi ha volgut.

Número 10

Cal partir de la base que els plans d'urbanisme
no responen a un criteri capriciós dels
ajuntaments que els han redactat sinó que,
en general, responen a la necessitat d'estructurar
d'una manera harmònica els termes municipals

que redundi positivament en la qualitat de vida
dels ciutadans.

Precisament la majoria d'aquests ciutadans han
complert les exigències del pla pel que fa a
l'obtenció de llicències de construcció, alçades,
etc. Ara bé, quina situació es planteja quan a
tota una zona s'incompleixen totes les
normatives, es construeix en zona agrícola i
Direcció, redacció, adminis
tració, publicitat i distribució:
Plaça de l'Església, núm. 9
Argentona
Edita:
Ajuntament d'Argentona.
Regidoria de Cultura i Mitjans
de Comunicació
President: Raimon Català

forestal considerada no urbanitzable i, a més es
fa amb tot el coneixement que s'està infringint la
llei? A rengle seguit s'ha de preguntar quin és el
paper de l'administració local per aturar aquests
abusos. L'un és de l'entesa amb els veïns del
Torrent de Vera per intentar trobar-hi una
sortida que en part, podria passar per la
legalització d'algunes construccions que fins ara
han estat absolutament il·legals.

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

L'altre camí és l'emprès en el ple passat i que ja
havien utilitzat altres governs municipals que és

Rúbriques: Mateu Pinol

construccions. Lògicament aquests acords s'han

Fotografies: Kiku Hernàndez i
Pep Padrós.
Fotomecànica: Sorrosal.
Barcelona
Impressió: L'Aixernador, S L
Argentona
Dipòsit Legal: B-44.775-91

acordar l'enderrocament d'aquestes

d'acomplir perquè sinó es perpetua la situació
d'irregularitat. Tots dos camins tenen la seva part
de risc pel que pot significar de malestar amb
els veïns del Torrent de Vera o, també, pel
menyspreu que, per passiva, pot suposar per la
resta dels argentonins que tenen la situació legal
de les seves construccions perfectament

clarificada davant l'administració.
Portada: Fira Comercial a la
Plaça Nova.
Foto: Pep Padrós

En buscar aquest punt d'equilibri es podria
trobar la solució al caos urbanístic del
Torrent de Vera.
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Parlem de la
Festa de la
Vellesa?
La festa ha canviat molt poc,
des que fa quaranta anys hi va
anar elmeu avi, enBenetCarreter
irecordo queelljaes queixavade
la desfilada, era la cosa que no
ü agradava (en això coincideixo
amb ell). Però anem al meu cas:
l'any passat va ésser el primer
d'assistir a la dita Festa, abans,
vaig manifestar el meu desacord
amb la manera com es feia, no
amb la festa en sí, a un membre
del Patronat i es va quedar que no
se'n sabia avenir que hi hagués
una persona que no trobés bé
com es feia. Entre les coses que
jo deia que eren penoses era que
els matrimonis, 0 les parelles,
que tenim la sort d'estar els dos
vius i que hi participem (ja que
n'hi ha alguns que hi va un de sol)
hàgim d'anar separats, tant a
l'església com al desfile (que
dic jo). En fi, veient que no se'm
donava cap resposta em vaig
espavilar i vam anar tots dos junts
amb els corresponents padrins
(és clar), amb la qual cosa
l'endemà em van renyar. En vis
tes a tot això, aquest any pensant
que hi havia d'anar segura, ho
vaig demanar al President del
Patronat i efectivament em va dir
que estigués tranquil·la que no hi
hauria cap problema i així ha
estat. Si voleu reivindicar alguna
cosa aneu als de dalt, no als de
baix.
Tomant a la Festa, dos punts ja

els tinc resolts el de la separació
dels matrimonis i el del ram de
les iaies, doncs jo no en porto, ja
que si Déu em concedeix molts
anys de vida i he d'anar-hi amb
bastó, no tindria prou mans: bas
tó, ram, bossa i donar el braç a
l'acompanyant
Queden a l'aire l'esmorzar, ja
que a on es fa no hi cabem, per
què no es fa a la Plaça Nova?, i la
qüestió del sobret. Encara que
estiguem en crisis no es pot com
parar amb la misèria en què es
trobaven els avis ara fa quarantaquatre anys, llavors tenia raó de
ser ara no.
Veieu també hi ha d'haver al
guna cosa bonica i és la del pastís
del dia del sant. Tant el meu
home com jo no ho recordem
mai, a mig matí et truquen a la
porta i et porten el pastís, fa
il·lusió que el Patronat es recordi
de tu!
Amics, això s'ha fet molt llarg,
si algú s'apunta per ajudar-me a
aconseguir més coses ja ho sap,
doncs penso que és més fàcil ferho des de dins que des de fora.
Encarnació Oller de Duran

Campanya de
Normalització
Lingüística
Tots els mitjans deprogaganda
de l'Ajuntament ens bombar
degen fa dies, amb aquestes fra
ses:
Quin és el teu nivell de català?
Aprèn català
Posa't a nivell.

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

Qü^iAC

Oferint-nos a continuació uns
cursos de català 1993-94 atots
nivells; organitzats pel Consorci
per a la Normalització Lin
güística; a uns preus raonables i a
unes hores molt adequades.
Fa uns quatre 0 sis anys (no
recordo exactament quants) que
a les entrades nord i sud de la
població i en alguns altres llocs
cèntrics hi ha uns espais destinats
a anuncis i avisos de l'Ajun
tament, que em fan mal a la
vista cada cop que els veig. A la
part superior hom pot llegir-hi:
(Copio literalment i subratllo on
hi ha l'error).

AJUNTAMENT DE ARGENTONA. VALLA PRIVA
DA.
Coop. catalana C/ Abat Escair^
T.^BoideLlobr. Barna.
Poble d'Argentona que fa tants
anys que passes indiferent pel
davant de tal escrit sense sentirne vergonya i protestar: Quin és
el teu nivell de català? Tot aquest
temps no he gosat dir res per no
semblar impertinent amb les
Autoritats quevarenfer instal.larlos, ni a les que han vingut
després. Però ara ja no puc més,
i aconsello com aquests cartells:
AprèncatalàiPosa'tanivell (Que
ja seria hora).
No domino gaire el nostre
estimat idioma perquè quasi tota
la meva vida em va ser prohibit,
però crec que hauria de dir:

AJUNTAMENT D'AR
GENTONA. TANCA PRIVA
DA.
Coop. catalana. C/ Abat
Escarré 7. St. Boi de Llobr. Bar

na.
Total, quatre coses a esmenar:
Un castellanisme; canviar una
paraula netament castellana;
accentuar degudament laparaula
Escarré i afegir una t a l'abre
viatura del nom de la població on
fabriquen aquestes tanques.
Si no en sé prou i he dit algun
disbarat perdonin la meva
ignorància.

Alfons Güell i Serra

Comiat
a can Boba
Hi ha moments a la vida que
cal que es mori quelcom per en
gendrar una altra cosa, això és el
que passarà, de ben segur, a can
Boba.
El pla de Sant Sebastià es
portarà a cap, però cal enrunar la
casa de can Boba, masia d'estil
rònec i pobre construïda fa prop
dedos-cents anys amb els mitjans
que deurien disposar els que la
van construir. No formapartcom
és natural del Patrimoni
Arquitectònic i Artístic, no cons
ta en cap catàleg, no era de cap
noble ni de cap persona
important, ni tan sols l'arquitecte
era persona distingida de la
societat d'aquell temps, però:
-Cal enrunar can Boba només
perquè el projecte de Sant
Sebastià així ho considera,
havent-se demostrat que seria
possible de mantenir-la?
-Els polítics del nostre
Ajuntament, equip de govern,
partits, coalicions s'han de deixar
planificar el poble segons els

BAR DEPORTIVO
Especialitat en esmorzars
Gran assortit de tapes i marisc

RAMON REIXACH I MONER

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

Puig i Cadafalch, 2 - Telèfon 797 06 06

08310 ARGENTONA
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criteris tècnics i la voluntat dels
constructors?
-El poble, les seves entitats de
tot caire accepten això? Com se
ria el poble si s'hagués fet el
mateix amb can Calopa, can
Camps, can Coca del Molí, can
Par...?
-Els pagesos hem d'acceptar,
a més de perdre els terrenys de
conreu, que ens enrunin les cases
on vivim?
-El pla de Sant Sebastià convé
al poble (el C.A.P., les vivendes
socials, etc.), però l'enrunament
de can Boba és una sentència
immerescuda, tant per la família,
que hi ha estat vivint durant cinc
generacions, com per totel poble.
En aquests moments em sento
culpable i vull encomanar la cul
pa a tots aquells que vivim i
estimem el poble d'Argentona,
doncs en aquest turó era possible
mantenir la masia de can Boba,
ja que lluny d'un estorb, hauria
significat un amortiment de
l'impacte de les noves cons
truccions.
No podem renunciar a lanostra
història ni al nostre passat pagès,
en gran majoria fins fa poc.
Enrunar can Boba és esborrar
una fita de les que sortosament
tenim arreu del terme municipal.
Però ja no hi som a temps, ho
hem intentat: la família Font, la
U.P., no, can Boba s'enruna. Es
fa a la tardor; la primavera,
desvergonyida, va donar pas a
l'esplendorós estiu, i és ara, amb
la tardor, quan tot comença a
morir i l'ajuda en aquesta tasca
l'hivern. Ambdues: tardor i hivern

són el germen i l'adob per a la
primavera, no és cert, doncs, que
res mori sinó que es transforma.
Però nosaltres, rucs, més querucs,
estem entossudits en matar,
enrunar, arrencar l'arbre, cremar
la llavor, és a dir, d'esborrar els
rocs fiters de la nostra història,
de la nostra vida...
Que els nostres fills ens
sàpiguen perdonar.
Joan Grau

les cunetes s'acaben en sec amb
un ressalt tan alt que consti
tueixen un autèntic perill per a
bicis i vespinos i també una for
ma de carregar-se les rodes dels

No només no tenim cap camí,
sinó que no em consta que
l'Ajuntament hagi fet cap gestió
perquè en el moment d'arranjar
la carretera s'hagués previst un

autos.
A les passades eleccions
municipals el primer equip de
govern ens va prometre un camí
per anar en bici des d'Argentona

carril-bici.
La distància entre Mataró i
Argentona és ideal per fer-la en
bicicleta i per fomentar una
pràctica esportiva i ecològica.
A diferència de com ho fan en
altres llocs pioners d'Europa, aquí

a la platja de Mataró; però d'això
no se n'ha parlat més.

Argentona

i les bicicletes
Sembla que a Argentona algú
ha pensat que seria fàcil posar-se
al nivell d'Europa. Així la bona
idea, per part de l'Ajuntament,
d'inaugurar uns flamants
aparcaments per a bicicletes
enmig de les voreres; perquè
tothom els vegi bé i no hi
ensopegui.
No sé si és per por de fer-los
malbé que, fins avui, encara ningú
no hi ha deixat la bicicleta.
0 potser cal preguntar-se: és
que hi ha gaire gent que va en
bicicleta, a Argentona?
D'afecció sí que em consta que
n'hi ha i creieu que té mèrit,
perquè agafar la bicicleta equival
força a jugar-se la pell. Per dins
la Vila no hi ha previst cap canalbici, però el que encara és més
heroic és atrevir-se a sortir fora i
anar per la carretera, ja que no hi
ha altre lloc per circular les bicis
que pel carril destinat als
automòbils. A la carretera nova
que va a Mataró no hi ha ni la
possibilitat d'arrambar-se, ja que

CURSET DE TALL

I CONFECCIÓ
Curs gratuït
Del 18 d'octubre al
17 de novembre de 1993
Dilluns i dimecres
de 5 a 7 de la tarda

LLOC: Sala d'actes de l'Ajuntament.

INSCRIPCIONS: Ajuntament d'Argentona
(Srta. Dolors)
(en horaris d'oficina: de 9.30 a 13.30 h.)
Organitzat per:
l'Oficina d'Orientació de Benestar
Social del Maresme
c/Victòria, 17 - tel. 798 41 37

MATARÓ

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

Avgda. Puig i Cadafalch, 26

Tel. 756 03 06
Carrer Gran.
Tel. 797 10 5

08310 ARGENTONA
ARGENTONA
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hem començat la casa per la
teulada. Si no es garanteix la
circulació de les bicis, és inútil
preveure'n l'aparcament.

Júlia Gaset

Vols dir,
de casar-te a

Argentona?
Degut a la polèmica que ha
tingut lloc aquests darrers dies
pels cobraments irregulars que
s'atribueixen al Jutge de Pau
d'Argentona Jaume Arenas,
volem fer palesa del nostre
testimoni referent al tema.
Testifiquem que el senyor
Jaume Armas ens ha demanat
que li abonéssim la quantitat de
25.000 pessetes cada parella per
casar-nos, argumentant que
aquest pagament es feia en
concepte de despeses vàries: les
flors, lloguer del local i neteja del
mateix.
Una vegada assabentats que el

local es cedeix gratuïtament per
part del Consistori de
l'Ajuntamentd'Argentona, el qual
no cobra les despeses de neteja i
que les flors són un servei opcio
nal, ens preguntem on van a pa
rar aquests diners?
Volem aclarir que la majoria
dels sotasignants estem empa
dronats al poble, i els que no, hi
tenim lasegonaresidènciades de
fa més de 25 anys.
Malgrat que el pagament de
25.000 ptes. se'ns va exigir a tots
els que signem aquesta carta,
alguns de nosaltres ens vam ne
gar a fer-lo efectiu, d'altres vam
comprar les flors pel nostre
compte i vam pagar en concepte
del lloguer i neteja i d'altres vam
abonar la quantitat sencera.
Volem manifestar també la
nostra indignació per la negació,
feta pel senyor Jaume Arenas en
una entrevista a Ràdio Argentona,
del testimoni d'un dels
sotasignants, deixant-lo així com
un mentider. Demanem que el

senyor Jutge de Pau es retracti
d'aquesta negació.
Finalment ens plantegem que
sicadaparellaqueescasapagués
les 25.000 ptes. que demana el
jutge, els 82 casaments celebrats
durantl'any 1992hauriensuposat

r

uns ingressos de 2.050.000
pessetes.
Miquel Badia i Mònica Alarcón

Pep Batlle i Àngels Castelló
Cristina Villa i Lluís Serra
Isabel Sunyer i Udo Weil
Daniel Alarcón i Sílvia Ceres

Ltt cartes han de tenir una txttnsié màxima d'm faïi et dabk espaL la

ét íddfdk UH'ttíii

Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona

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

RELLOTGERIA - JOIERIA

QUEVIURES
CANSALADERIA

LLIMONA

EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIES

Casa

TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
Posem piles al moment

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DESDE 1892
Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA
Carrer Gran, 51 -Tel. 797 16 23 - ARGENTONA

\ r
unmj

ARFLA, S.L.

BAR • RESTAURANT

"LES GINESTERES"
Tècnica
•Mètodes i temps
•Construcció i reparació
de matrius
•Disseny d'automatismes
per màquines

-Construcció i reparació de
maquinària
-Muntatges de grups
-Dentat de pinyons i pallers
-Tornejats i tresats de tot tipus

Ronda. Exterior s/n. - 08310 ARGENTONA
Tel. (93) 797 13 07 - Fax (93) 756 03 85

Cuina Catalana
ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres
Telèfon 797 02 55

J
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•^CART^ DE^fALeALD^

JVLolts fets han passat

efectuar donat que es

des de l'últim butlletí.

trobava en un estat

Festa Major de Sant

molt ruïnós, d'aquesta

Domènec,

manera hem recuperat

11 de Setembre,

un espai del qual tots

la. Fira Comercial

els argentonins en

i Gastronòmica,

podem gaudir.

tots aquests actes amb
molta participació dels

A les portes de

convilatans.

confeccionar el

He d'agrair a la Unió

pressupost per l'any
1994, s'haurà de pactar

de Botiguers el poder

amb alguns partits

portar a terme

polítics tal com es va
fer l'any 1993.

conjuntament la
la. Fira, la qual va

tal com es va

Som conscients que en
fer el pacte del

demostrar amb

pressupost de 1994,

l'esgotament de totes

demanem que

les previsions.

s'integrin amb l'equip

Cal començar a
treballar per

de govern per tirar el

plantejar-se la

endavant.

ésser un èxit total,

projecte de poble

2a. Fira Comercial.

L'enderrocament de
Can Doro es va

Joaquim Casabella
Alcalde
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Can Garí i la casa de Puig i Cadafalch,
monuments d'interès cultural
El Departament de Cultura
de la Generalitat ha declarat
monuments d'interès cultural
dues cases del terme d'Argen
tona i directament relacionades

amb Josep Puig i Cadafalch.
Les cases declarades d'inte
rès cultural per la Generalitat
són la casa on passava l'estiu
l'arquitecte a la plaça de Vendre
i també can Garí del Cros.

La casa de la plaça de
Vendre va ser construïda l'any

1897 i la de can Garí el 1899.
El regidor de Cultura de
l'Ajuntament d'Argentona,
Raimon Català, va expressar la
seva satisfacció per la
declaració d'aquests monu
ments d'interès cultural i dels
esforços que han fet diferents
ajuntaments per aconseguir
aquesta fita.
D'altra banda fonts de la
regidoria d'Urbanisme han
informat que la declaració

Can Garí, a Sant Miquel del Cros.

d'interès cultural d'una cons
trucció suposa que els pro

pietaris no hi poden fer cap

tècnics d'aquesta direcció ge
neral la supervisin i l'autoritzin.

protecció de la casa de Puig i
Cadafalch a la plaça de Vendre.

Aquestes declaracions de

Aquest entorn de protecció

monuments d'interès cultural

dictat per la Generalitat inclou

Direcció General de Patrimoni

arriben després que la Gene

cases situades als carrers Dolors

Cultural de la Generalitat. Cas

ralitat rebutgés l'al.legació que

Monserdà, Torres i Bages, Gran

que es vulgui fer alguna obra en

havia presentat l'Ajuntament

i també a la plaça de Vendre.

aquestes cases, caldrà que els

d'Argentona a l'entorn de

obra de cap mena sense
consultar-ho abans amb la

^\

Can Puig i Cadafalch

f

SERRA-PINEDA
TAPISSERS

ei"

Tel. 797 02 68
ARGENTONA
Obrim els dissabtes a la tarda

C/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

08310 ARGENTONA
(Barcelona)
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La Generalitat no ha acceptat

la subrogació del projecte
de Sant Jaume de Traià
Tots els partits polítics d'Argentona han rebut amb
satisfacció la decisió de la Comissió d'Urbanisme de la
Segons va informar ofi

municipals s'han manifestat

Generalitat que ha denegat l'autorització per fer una
urbanització a Sant Jaume de Traià.
doni per tancat definitivament

molt satisfets per la decisió de

l'expedient de Sant Jaume de

la Generalitat.
El regidor d'urbanisme,

Traià.
La regidora d'IC, Concep

dirigeix Joan Antoni Solans no

Santi Mora, ha destacat les

ció Sala, ha manifestat la seva

s'ha autoritzat la construcció

gestions quehafetl'Ajuntament
per evitar que s'edifiqués a la

alegria perquè el criteri de

cialment la Comissió d'Urba
nisme de la Generalitat a Ràdio
Argentona, organisme que

d'una urbanització a la zona de

l'Ajuntament d'Argentona ha

zona.
Martí Riu, d'Agrupació

aquesta urbanització s'ha

Argentona s'ha mostrat satisfet

aquest tràmit tanqui defini

denegat ja que està en contra

pel fet que la Generalitat hagi
denegat el permís de la
realització de la urbanització i

tivament l'expedient d'aquesta

contempla la zona de Sant
Jaume de Traià can agrícola i
forestal.
Recordem que el mes de

ralitat. Sala també espera que

urbanització.

ha apuntat que ara la pilota tor

Recordem que el projecte
de la urbanització de Sant

na a ser a la teulada de l'Ajun

Jaume de Traià contemplava la

tament.

construcció en aquesta zona de

La regidora del Partit dels

320 cases i es va presentar el

Socialistes de Catalunya,
Montse Brugal, ha assenyalat

dia 2 de juny passat davant la

Solans, ja va avançar la
possibilitat que l'organisme que

que això és una victòria de tots

dirigeix negués el permís a la

els argentonins que durant
molts anys s'han oposat fron

Prèviament i abans que es
redactés el pla d'urbanisme

juny passat, el Director Gene
ral d'Urbanisme, Joan Antoni

promotora d'aquesta urba

nització. (Veieu CAP DE
CREUS número 9)

maig passat.

coincidit amb el de la Gene

Sant Jaume de Traià.
L'autorització per fer-hi

del que diu el pla general, que

projecte d'urbanització durant
un ple celebrat durant el mes de

comissió d'urbanisme.

talment a la realització de la

d'Argentona, la Generalitat ha
via aprovat un pla parcial de la

urbanització.

zona però un cop aprovat el pla

LLESA
TERESA
VILA
J Manicura
Ungles de porcellana
Pedicura
Depilacions
Tractaments
antlcel.lulftics
& proper dia 29 d'octubre
^mtre$H#i^
l Carrer Sant ^^rdi^ 1

cialment els promotors ja han

publicana, Jordi Pinart, també

d'urbanisme, la zona estava con
templada can agrícola i forestal

presentat un recurs contra la

s'ha mostrat molt content per la

i se n'evitava la construcció.

decisió de la comissió d'urba

decisió de la comissió d'urba

nisme.
D'altra banda tots els grups

nisme i ha expressat la seva

tots els grups municipals van

Dolors Montserdà, 24
Tel. 756 00 40

esperança que aquesta decisió

mostrar la seva oposició al

08310 ARGENTONA j

El regidor d'Esquerra Re

Segons s'ha informat ofi

D'altra banda recordem que

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador da Finques

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

c/ Gran 30
Tel. 797 02 07

ARGENTONA
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L'èxit de la Fira Comercial ha sorprès
als organitzadors
La primera Fira Comercial i Gastronòmica que es va fer
durant el cap de setmana del 24, 25 i 26 de setembre a la
Plaça Nova, va ser un èxit rotund, segons va declarar el

president de la Unió de Botiguers d'Argentona, Josep
Castané, just en acabar el certamen. L'únic incident de la

Fira Comercial va ser el robatori de quatre pernils a un dels
expositors, la nit del divendres al dissabte. De moment no
s'han fet públiques les dades del moviment econòmic durant
aquests tres dies de Fira.

L'assistència massiva de
públic va ser la nota dominant

de la primera Fira Comercial i
Gastronòmica que es va fer
durant l'últim cap de setmana
de setembre a la Plaça Nova.
Segons ha declarat el president

de la Unió de Botiguers
d'Argentona, Josep Castafié, les
previsions d'assistència de
públic han estat superades de
molt.
Castafié, va dir també que
espera que aquest any no sigui
el darrer. Josep Castané va
assenyalar que s'ha de potenciar
al màxim el comerç d'Ar
gentona. El divendres dia 24 es
va fer la inauguració de la fira

bona acollida pel poble i va

amb 25 expositors, entre co

expositor, divendres a la nit. La

en la qual hi van assistir

declarar que la fira és important

merços i restaurants de la

propietària de l'estand que va

diferents personalitats de

per l'expansió del comerç
d'Argentona. Josep Clofent,

població. El mateix dia de la

patir aquest robatori va decla

l'Ajuntament d'Argentona. El

inauguració d'aquesta fira co

batlle, Joaquim Casabella, va

regidor del PSC, va assegurar

mercial, es va fer a dos quarts

rar que l'import dels quatre
pernils que van ser robats,

dir que un esdeveniment com

la necessitat que té Argentona

de deu de la nit una desfilada de

pugen a més de cent mil

la Fira Comercial i Gastro

d'iniciatives per tal d'atraure els

moda a la sala d'Argentona, on

pessetes. Els pernils van ser

nòmica és important per donar

forasters que passen per

hi van assistir una gran quantitat

robats de l'estand de la cone

nom al poble.

Argentona.
La primera Fira Comercial

de persones.
L'única nota negativa

guda botiga d'Argentona can

d'aquesta primera Fira Comer

Comerç, Marcel Lladó. Lladó

i Gastronòmica d'Argentona
que va ser clausurada el

cial i Gastronòmica disposava
de servei de vigilància.

va creure que la fira va tenir una

diumenge dia 26, va comptar

robatori de quatre pernils d'un

També era present a la
inauguració el regidor de

cial i Gastronòmica, va ser el

Ciano, tot i que la Fira Comer

FORN DE PA

é

I3*

fe
AIGUA - GAS - ELECTRICITAT - CALEFACCIÓ
Carrer Nou, 4 - Tel. 797 17 59

I

I
%
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La Fira del Caçador |
incrementa la seva

importància
Entre 8.000 i 10.000 perso

amb un mercat de gossos, ven
da d'espècies de repoblació de

nes van assistir a la segona Fira
del Caçador que es va celebrar
al paratge de can Comalada

caça, com perdius, conills 0
faisans, demostració de caça

d'Argentona, segons ha dit el

pràctica, tir amb arc, demos

President de la Societat de

tració de gossos d'agility i

Caçadors de la població, DomingoNoé. Aquesta segona fira

articles relacionats amb aquest
esport Aquesta segona edició

ha comptat amb el patrocini de

de la Fira del Caçador, va

l'Ajuntament d'Argentona.
La fira que es va fer al

aplegar igual que l'any passat
unabonaquantitatd'afeccionats

paratge de can Comalada, va

a aquest esport, així com també

comptar en el seu programa

de públic en general.

Centre de Massatge

•Massatge:
Terapèutic, antiestries, esporti
•Solàrium
(amb llum facial i ventilació)
•Estètica:
Tractaments corporals i facial
Depilació: elèctrica, cera calenta i freda.
Manicura i pedicura.
Tels. 756 06 91

c/ Doctor Samsó, 1, baix
08310 Argentona

GIL-PARES

CORREDORIA D'ASSEGURANCES
ASSESSORIA IMMOBILIÀRIA
FISCAL I COMPTABLE

Lluís Gil Parés
Corredor d'assegurances - Col·legiat n9 9.424
Assessor Immobiliari - Col·legiat ns 2.120

C/ Gran, 56 - 08310 ARGENTONA
Tels. 797 10 13-756 04 99
Fax. 756 04 99

La Riera, 16, 4t.,3a.
08301 MATARÓ (Barcelona)

Mateu Pinol i Carrió

La brossa un cop més
És una mica frustrant i em produeix certa indignació,
quan puc comprovar, que el que estic fent tot sovint, és
predicar al desert. Però com a vilatà d'aquest poble
d'Argentona penso que no em puc permetre el luxe
d'avantposar-me als fets i, per tant, deixaré de costat les
meves sensacions, i continuaré endavant denunciant una i
mil vegades el que cregui honestament que està mal fet o
que es pot millorar. En aquest cas, el problema de la brossa
demana actuacions enèrgiques i immediates davant del que
és una autèntica manca de professionalitat per part de
l'empresa concessionària i una despreocupació totalment
irresponsable per part de la regidoria de Serveis que hauria
de vigilar pel que és, a fi de comptes, un problema, si més
no, sanitari.
Amb l'anterior equip de govern i abans de les
lamentables actuacions del llavors alcalde Sr. Suari, vaig
tenir oportunitat de col·laborar amb la que en aquelles
dades era la regidora de Serveis, Sra. Montserrat Brugal, en
el problema (realment és un problema i molt greu) de la
brossa. Vam iniciar contactes amb l'empresa concessionària
(FOCSA), després d'una laboriosa investigació sobre l'actuació
d'aquesta empresa envers al Servei que tenia encomanat i
que, lamentablement, deixava molt que desitjar. Per no
cansar als lectors em limitaré a dir que l'empresa, en tot
moment i mentre van durar les converses, es va preocupar
més per defensar les seves anòmales actuacions, d'altra
banda totalment indefensables, que a millorar el servei ja
que es pagava, i es segueix fent, una qualitat que no ens
donen. Vam tenir llavors contactes amb el delegat de FOCSA
directament (no va solucionar absolutament res), i no vam
poder arribar a saber amb certesa qui era el responsable
immediat de l'empresa de cara a l'Ajuntament d'Argentona;
és a dir: qui era l'encarregat general d'aquesta zona per tal
de fer-li arribar les irregularitats detectades. De tota manera,
la inspecció de la recollida de brossa va continuar i es va
aconseguir millorar en el que fa referència a la neteja dels
contenidors, la col·locació, l'horari de recollida, etc.
Es va elaborar un nou Plec de condicions per treure
a concurs el servei ja que, la situació era confusa, i d'aquesta
manera forçar a la nova concessionària a realitzar una
recollida de brossa com cal.
Ara, l'equip de govern és un altre (el mateix d'abans
del Sr. Suari) i la situació ha tornat, lamentablement, a ser
també la d'abans: contenidors bruts, insuficients, mal col·locats
(els usuaris han de baixar a la calçada per tal de dipositar les
bosses als contenidors), etc. i aquell concurs que es va
iniciar amb l'Ajuntament anterior, es va declarar desert per
l'actual equip de govern.
Crec que des d'aquesta columna, tinc l'obligació
d'acusar directament i responsabilitzar:
1)A l'empresa concessionària (FOCSA aleshores i
fruit d'una fusió FCCSA ara) de manca d'ètica professional
i total despreocupació envers aquest problema i
2)A la regidoria de Serveis de despreocupació
davant d'un problema que atenta contra la salut pública i
que, en absolut està d'acord amb el que els vilatans paguem
per la recollida de brossa.
Jo, per la meva part, i sense cap mena de
protagonisme puc oferir-me i ho faig per col·laborar a
millorar un servei que conec i que puc assegurar és una
autèntica presa de pèl per part de FCCSA la que, d'altra
banda, només fa el que li deixen fer.
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Rècord de participació de públic
a la Festa Major
Durant la Festa Major
d'estiu d'aquest any han destacat
el gran nombre d'assistents i la
venda exitosa dels càntirs
d'aquest any, que en dos dies es
van esgotar.
La celebració de la Festa
Major va començar el dissabte

31 de juliol amb la inauguració
de l'exposició de la col·lecció
de puntes de coixí de Concepció
Morè. L'exposició es troba al
carrer Gran, 51.

El dia de la inauguració el
vidu de Concepció Morè, Josep
Vallbona, va fer un parlament
en aquesta exposició dedicada
a la seva dona.
L'Alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, també va
assistir a aquesta inauguració
on va parlar sobre les puntes de
coixí i va assenyalar que la
mostra és un merescut home
natge a Concepció Morè.

L'alcalde Casabella amb Jaume Clavell, la vídua de F. Domènech, Esteve
Valls, la vídua de J. M. Gallifa i el regidor de cultura R. Català.

El diumenge següent, dia 1
d'agost, a les 12 del migdia, es

la batucada, seguit del correfoc

Tal com és tradicional

de la Generalitat, Josep Ferrer i
Llobet.
En unes declaracions a

a càrrec dels diables d'Ar

durant l'ofici, l'Alcalde va

d'homenatge als Membres

gentona i amb la col·laboració

refermar el vot de poble que es

d'Honor del Museu. En el

fa des del segle XVII.

transcurs d'aquest acte també

dels diables de Granollers.
Durant el correfoc no hi va

Després es va fer la

Llobet va destacar el bon

es va fer la inauguració de la

haver cap incident, segons va

benedicció de les aigües i va

moment de la Fira del Càntir i

placa en agraïment per la seva

informar la policia local.

començar la venda del càntir

del Mercat, un dels més

Després dels diables, es va

d'aquest any anomenat Càntir

importants, si no el més

Clavell i Nogueres, Esteve

celebrar ball a la plaça Nova

de Torre provinent d'Alba de

important, que se celebra a

Valls i Casas, i als ja desapa

amb els grup Drac i Fuma el

Tormes, Salamanca, fet pel

l'Estat, segons va dir.

reguts Francesc Domènech i

Barco, que va enllaçar amb les

terrisser Tomàs Pérez. Men

Farrés i Josep M. Gallifa i
Espiell.

matinades des de la plaça Nova.

trestant a la plaça de Vendre es

jocs amb el càntir a la plaça de

L'endemà al matí, dia 4 es

va fer la Trobada de Puntaires

l'Església. El premi per aixecar

Aquest acte va ser molt

va fer l'ofici de Festa Major.

vafer al Museu del Càntir, l'acte

dedicació al museu a Jaume

Ràdio Argentona, Ferrer i

Després van començar els

amb més de 200 participants.

el càntir el va obtenir Kiku Vila,

El mateix matí es va inau

guanyador en d'altres ocasions

emotiu amb les intervencions

Durant aquest ofici es va in

del regidor de Cultura, Raimon

terpretar la Missa Pontificales

gurar el Mercat de Ceràmica i

d'aquest premi. Kiku Vila va

Català, i de l'homenatjat Jaume

de Lorenzo Perosi. Aquesta
Missa la va oferir en directe

Terrissa on hi van assistir 44

aixecar el màxim pes, un càntir

artesants de tot l'estat, i que va

de 200 quilos.

Ràdio Argentona per deferència

finalitzar el diumenge dia 8.

A la tarda es va fer un

de la Unió de Botiguers.
A la missa hi van assistir

Tot i això alguns terrissers i

espectacle infantil amb titelles

ceramistes van marxar abans

gegants amb el títol Mecs, a

l'Alcalde d'Argentona, Joaquim

de la fi del mercat, atès que ja

càrrec de la companyia Trasto-

les 7 de la tarda. Ja a la nit, la nit

Casabella, tot l'equip de govern

havien acabat les existències.

bilis teatre, seguit d'una cerca

boja va començar amb un gran

i els dos regidors del PSC, Josep

A la inauguració hi va assistir

vila amb el grup Els Garrofers.

èxit de participació de públic a

Clofent i Montserrat Brugal.

el Director General d'Artesania

A les 7 de la tarda l'Esbart

Clavell i Nogueras.
El programa de la Festa
Major d'Argentona va comen

çar el dimarts dia 3 amb la
repicada de campanes i coets a
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Valoracions

El regidor del Partit Socia
lista a Argentona, Josep Clofent
va declarar que ha estat força
important l'afluència de gent
d'aquest any. El mateix dia 4
d'agost Clofent va visitar la Fira
de Ceràmica acompanyat del

secretari d'organització del PSC
i senador Josep Maria Sala.

També el regidor
d'Esquerra Republicana de
Catalunya a Argentona, Jordi
Pinart, va assenyalar l'èxit
d'aquesta festa, tot i que segons
Pinart ha mancat la presència
d'algun espectacle destacat, ja
sigui una obra de teatre
coneguda 0 concert.
I després de la clausura de

la Festa Major de Sant Domin
go, el regidor de Festes de

La trobada de les puntaires.

l'Ajuntament d'Argentona,
Marcel Lladó, ha fet la valoració

Dansaire d'Argentona va fer el

novetat: els gegants van

danses i cançons, a càrrec de La

d'aquesta festa major, on desta

ball de gitanes a la plaça de

acompanyar al públic des dels
focs fins a la plaça Nova per

Paparra.

ca el gran nombre de gent que
ha estat present tant a la festa

iniciar el ball amb l'orquestra

plaça Nova, l'Aula d'Òpera de

major com a la Fira deCeràmica

Costa Brava.

Carmen Bustamante va fer un

i Terrissa. Lladó, tot i la

l'Església.

I a mitjanit els tradicionals
focs d'artifici van iniciar la festa.
Aquest any els geganters
d'Argentona van introduir una

Ja a les 10 de la nit, a la

El mateix dijous a la tarda

concert d'òpera i lírica amb

suspensió del concert de rumba

es va fer animació infantil amb

fragments de diferents òperes

catalana, ha dit que s'estan fent

d'Amadeus Mozart. Hi van

assistir prop de 700 persones i

tràmits per solucionar la
suspensió del concert. És

va ser retransmès en directe per

provable que alguna de les

l'Emissora Municipal.

fer durant la Festa Major

es va celebrar un gran ball amb

d'hivern.
D'altra banda, i pel que fa a

els conjunts La Vella Dixieland
iFreak &Do.

Tot i l'èxit dels dies

la Festa del Càntir i a la Fira de
la Ceràmica i de la Terrissa,

anteriors, el divendres la festa

aquesta va resultar ser un gran

de la plaça es va haver de

èxit tant de públic com d'expo
sitors. Pel quefaal càntir escollit

suspendre per la pluja. Aquella

El director general d'artesania,
Josep Ferrer, conversant amb un terrisser.

actuacions suspeses es pugui

I finalment a les 12 de la nit

nit havia d'actuar Tomeu Penya,

per aquest any, els 7.500 exem

els Ai, Ai, Ai i el Yumitos.

plars del Càntir de Torre

La pluja va irrompre
després que es pogués celebrar

d'Alba de Tormes, Salamanca,

un sopar a la plaça Nova

posar-se a la venda.

organitzat per la Unió de
Botiguers d'Argentona.

es va esgotar al segon dia de
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Els accessos a la urbanització, principal escull
per l'Ajuntament

La Generalitat

La llei de cambres

haurà de decidir

agràries no resol

la viabilitat

el problema

de can Barrau

del patrimoni

Els promotors de la urbanització de can Barrau han
decidit demanar la subrogació de la Comissió d'Urbanisme
de la Generalitat perquè aprovi el projecte definitiu.
El divendres dia 17 de
setembre, l'Alcalde d'Argen
tona, Joaquim Casabella, va

que la situació de l'Ajuntament
és de col·lapse, especialment
en matèria urbanística.
Pel regidor d'Esquerra Re

El Parlament de Catalunya

agràries territorials a Barcelo

ha iniciat els tràmits per aprovar,
després de l'estiu, la llei de

na, Girona, Lleida i Tarragona,
definides com corporacions de

Cambres Agràries, una dispo

dret públic amb la funció prin

sició que obrirà la via per tal

cipal de servir d'òrgans
consultius.
El text reconeix que les

regidors per explicar-los que
els promotors de ia urbanització

publicana, Jordi Pinart, és

que el camp català celebri un
procés electoral que permeti

alarmant que es donin aquests

calibrar la representativitat dels

funcions de representació dels

de can Barrau havien presentat

tipus de situacions i que al

sindicats agraris. Aquestes

interessos dels agricultors no

el projecte a la Generalitat el

govern municipal se li escapin

eleccions es faran la primavera

correspon a les cambres sinó a

passat dia 2 de setembre.

de les mans afers tan importants

que ve. La llei servirà també

les organitzacions profes

Els promotors han pres

com el de la urbanització de

per començar a decidir el destí

aquesta iniciativa després que
s'hagi esgotat el termini per tal

can Barrau.
La regidora d'Iniciativa per

sionals.
Per la seva banda, el con
seller d'Agricultura, Xavier

que el projecte s'hagi aprovat

Catalunya, Concepció Sala, s'ha

del patrimoni que queda en po
der de les actuals cambres
agràries que ascendeix a varis

definitivament per l'Ajun

milers de milions de pessetes.

tament. Per això han demanat a

queixat que dos projectes de la
importància de can Barrau i de

El text aprovat pel govern,

tructura de cambres agràries

la Generalitat que sigui qui

Sant Jaume de Traià, hagin

que ha estat concertat amb

locals 0 comarcals. L'extinció

convocar d'urgència a tots els

Marimon, ha renunciat a la seva
pretensió de mantenir una es

decideixi finalment sobre la

acabat enmans de la Generalitat

diverses organitzacions agrà

d'aquestes comportarà una

possibilitat de tirar endavant

i que sigui el govern català el

ries, representa una notable

redistribució del seu patrimoni,
fet que el projecte no aborda

aquesta urbanització.
Durant la reunió, es va
acordar que l'Alcalde s'en

qui hagi de donar 0 denegar els

inflexió respecte a les iniciatives

permisos per tirar endavant

que fins el moment havia

directament i que queda per

aquests projectes. Sala ha

una negociació posterior entre

trevisti molt aviat amb el Di

demanat que el govern de

desenvolupat el Departament
d'Agricultura de la Generalitat,

rector General d'Urbanisme,
Joan Antoni Solans, per inten

Convergència defineixi la seva

que el 1985 sota la direcció de

afectades i de les organitzacions

Josep Miró Ardèvol, va elabo

sindicals.

tar que l'última decisió sobre

política urbanística.
Dies després de la reunió

rar una llei on conservava les

aquest afer la tingui l'Ajun

l'Alcalde, Joaquim Casabella,

cambres agràries com a

tament i no la Generalitat.

es va entrevistar amb respon

corporacions locals d'obligada

representants de les entitats

Ramon Vilalta, responsa

ble d'agricultura del grup
parlamentari del PSC, consi

sables de la comissió d'urba

afiliació. Aquella disposició va

dera que la major part del

Argentona i ex-regidor

nisme i va entrar un escrit de

suscitar un contenciós amb

patrimoni hauria de passar als

d'Urbanisme, Martí Riu, ha

l'Ajuntament on manifesta la

l'Estat que es va resoldre el 1989

ajuntaments i a entitats agràries,

assenyalat que es fa solidari

seva conformitat en fer la

amb una sentència del Tribunal

com cooperatives. La Unió de
Pagesos per la seva part, argu
menta que el patrimoni és dels

El regidor d'Agrupació

amb el resultat de la reunió i

urbanització, tal com preveu el

Constitucional que va invalidar

que el problema d'aquesta

pla general, però sempre i quan

l'afiliació obligatòria.

urbanització són els accessos.

pagesos i ha de tornar a ells

Per la seva banda el regidor
socialista Josep Clofent ha

quedin arranjats els accessos.
Uns accessos que garanteixin

parlamentàries i organitzacions

mitjançant les organitzacions

un trànsit fluït a l'entrada i a la

sindicals han expressat un acord

representatives que ells

acusat d'inoperància a l'actual

sortida de can Barrau.

bàsic amb la llei, que estableix

mateixos escullin.

equip de govern i ha assegurat

La major part de les forces

l'existència de 4 cambres
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L' 11 de setembre es va inaugurar

la plaça Pau Casals i el monòlit
a Rafel Casanova

fï*

\

^^FAEL

i^ry^r*^*^- ,jt

ESTEVE V.

CATALÀ
f

ASSEGURANCES

í.-r·{^Vv-L"\

La bandera que es va hissar el dia 12 al rocar.

Ofrena floral al monòlit el dia 11 de setembre.

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

Tel. 797 09 47
ARGENTONA
Públic assistent a la inauguració de la plaça Pau Casals.
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Reflexió sobre el pressupost

de 1994
S'han acabat les vacances, hem passat la Festa Major, que
per cert n'estic molt cofoi de tal i com ha anat, i ja comencem
a perfilar les portes d'un any nou.
Estem a octubre, hem començat la tardor i ens posem a
treballar en el pressupost del proper any.
Un pressupost que haurà de marcar l'austeritat si volem ser
conscients i coherents amb la situació actual, una situació de
crisi, que de moment no se li veu el seu final.
Hi ha unes despeses fixes que no les podem pas obviar,
bé sigui la despesa de personal i el funcionament normal de
la Vila, com són el manteniment d'edificis, instal·lacions,
reparacions, policia local, manteniment de jardins i places,
sanitat, amortitzacions de crèdits, i molts d'altres, però que
entre un i els altres s'emporten la part més gran del pressupost
de la vila d'Argentona.
Tenim moltes tasques començades i que cal que no es
deixin sense acabar, com poden ser les millores al camp de
futbol i al seu voltant, tota la zona escolar i esportiva iniciada
amb la urbanització dels Països Catalans, amb el canvi tan
important que representarà aquest sector de poble i les
millores a la zona esportiva que no fa gaires dies hem demanat
subvenció a la Diputació, i d'altres projectes més o menys
importants.
D'altra banda ens ficarem un xic amb els ingressos i direm
que si bé és cert que tindrem molta cura amb els impostos per
no carregar més la situació de crisi, també és cert que no
deixarem de treballar per recaptar més diners i per això
començarem amb el tema de l'IBI o com es coneix la
contribució urbana, tenimun equip de professionals contractats
que, donaran d'alta tant solars com edificacions que no
cotitzin, sigui per descuit o per error i així mateix es farà amb
el tema de l'IAE, l'antiga llicència fiscal, ja que sembla que
succeeix el mateix. Ja s'està fent amb el tema de les escombraries
i d'altres i seguiran tots els impostos d'Argentona, per això
sempre és millor que tothom que no ho estigui, intenti
regularitzar la seva situació.
El repartiment equitatiu de càrregues fiscals ha d'existir i
per tant se seguirà treballant en aquesta línia, intentar que
tothom pagui, per tal que es pagui menys.
Tenim dies per anar polint els pressupostos, hi ha d'altres
factors importants que tenen molt a veure abans de la seva
aprovació, com pot ser el polític, i no podem pas oblidar que
no tenim la majoria.
Esteve V. Català i Amatller
Regidor d'Hisenda

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS -

CALEFACCIÓ

LLUÍS SERRA
Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05

MATARÓ

Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21

ARGENTONA

Un Ple és una qüestió diferent
de l'Alcalde mut i els
Arran de l'escàndol que
micròfons de la ràdio oberts,
es va produir a la Sala de
convertint la Sala de Plens en
Plens de l'Ajuntament, una
un safareig.
vegada acabat el Ple del dia 3
Van ser llavors indignants
de setembre d'enguany, entre
les acusacions que allà es van
un convilatà i el Sr. Raimon
dir, són indignes d'una perso
Català, regidor de Cultura i
na pública, les mitges veritats,
Esports, Agrupació Argen
les sospites i les amenaces,
tona té el deure de fer algunes
però és realment degradant
consideracions.
per a tothom, gens democràtic
La nostra Agrupació vol
i símptoma d'èpoques pas
fer palès que no és partidària
sades, el to, el llenguatge i la
de resoldre els assumptes en
prepotència, per no parlar del
llocs públics i, encara menys,
despreci per l'altre amb que es
d'aprofitar els càrrecs públics
van dir aquestes veritats a
conscientment per fer valer
mitges. I això és el que
raons discutibles. Si amés els
realment volem denunciar,
arguments que s'aporten es
demanant una convivència
fan des del crit, la falta de
respectuosa i digna per a
respecte i la prepotència, no
tothom i envers tothom.
fan més que malmetre la
Si tenim present que en
dignitat que sempre s'ha de
un Ple d'abans de l'estiu el
mantenir a les persones i de
mateix Regidor amb una altra
les institucions.
ciutadana va reproduir la
Els fets, no explicitats pel
mateixa conducta que ara
Sr. Regidor, però que sembla
denunciem, que en tots dos
estan en l'origen de tot l'afer,
casos va utilitzar la seva
arrenca de l'estiu quan un
condició de Regidor i que la
treballador de la Piscina Mu
seva tribuna va ser l'estrat on
nicipal va acompanyar un
seu el Ple Corporatiu de
càmara de televisió que
l'Ajuntament, hem de pensar
filmava l'estat de l'aigua i els
que no ha estat una relliscada
mecanismes que l'haurien de
sinó una condició permanent
mantenir neta, indicant
en la forma de ser i en la
aquells aspectes noticiables
manera de tractar els
del tema, bombes d'aigua,
problemes per part del Sr.
cloració.etc. Assabentat el Sr.
Raimon Català.
Regidor va actuar pel dret
Volem deixar constància
increpant directament al
també que l'Alcalde com a
treballador provocant un
president del Ple i en la seva
aldarull que va acabar com el
condició de màxima autoritat
rosari de l'Aurora. Creiem que
en les qüestions del Ple i del
aquesta no és la manera
poble té una part important de
d'actuar. Hi ha una empresa
responsabilitat en tot el tema
concessionària amb un res
ja que no es va saber parar o
ponsable del servei al davant,
reconduir el tema, quan té
hi ha un despatx a l'Ajun
totes les facultats per fer-ho.
tament, un posat comprensiu,
Com a conseqüència del
dialogant i democràtic, hi ha
que hem dit fins ara,
unes maneres culturalment
Agrupació Argentona va
acceptades... El Sr. Regidor
demanar en el proppassat Ple
no ha actuat així i ho
del dia 1 d'octubre un vot de
lamentem.
censura per a l'actuació del
Aquests són els fets i
Sr. Raimon Català per la con
hagués estat un tema
ducta gens democràtica i re
desgraciat, però un més. La
petida, en la seva relació amb
qüestió és que un cop acabat
els ciutadans.
el Ple del dia 3 de setembre va
passar el mateix. Ara s'ha
Grup Municipal
tornat a reproduir la mateixa
d'Agrupació Argentona
conducta amb els mateixos
resultats, sempre amb la
circumstància de la presència

(AA)
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Una bona perspectiva

I els ajuntaments, què?
Mai un simple tant per cent
havia aixecat tanta polseguera.
Ens referim al debat sobre el
finançament autonòmic i la
cesió del 15% de l'IRPF, que
finalment s'ha aprovat Un debat
que per raons de conjuntura
política ha estat manipulat per

d'aquest debat els ajuntaments
en queden totalment al marge i
potser seria bo recordar que la
mateixa reivindicació que fa la
Generalitat respecte al Govern
Central, els ajuntaments també
tenen dret a fer-la respecte a la
Generalitat i els seus respectius

sectors sempre amatents a ex
plotar els ancestrals recels con

governs autonòmics.
En la situació actual els
municipis es veuen obligats a
mantenir els serveis públics que
el ciutadà es mereix a base
d'endeutar-se amb les entitats
bancàries, i tots sabem que els

tra Catalunya.
El cas és que aquest 15%
que CiU ha mantingut davant
l'electorat com a principal punt
d'enfrontament amb el govern
central no representa, en
principi, cap increment eco
nòmic en els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya. I
diem "en principi" perquè això
dependrà de l'eficàcia de la
Generalitat a l'hora de recaptar
impostos.
Tant per tant, vist l'enrenou
que ha generat l'exigua xifra,
hauria estat millor que la
Generalitat hagués deixat de
banda el famós 15% per recla
mar un concert econòmic com
el del País Basc. Almenys així
la magnitud de les crítiques que
ha rebut Catalunya hagués estat
en consonància amb el que es
reclamava. En aquest cas CiU
podria comptar amb el suport
d'IC, ja que des de sempre
aquest ha estat el nostre model
en matèria econòmica.
No obstant això, creiem que
en el fons de tot plegat hi ha la
discussió del model d'Estat. En
aquest sentit seria millor
aprofundir en la qüestió encara
pendent del desenvolupament
del títol VIU de la Constitució,
el qual podria derivar en una
organització federalista de
l'Estat que encaixaria perfec
tament amb el model de concert
econòmic que defensem i que
permetria l'equiparació de
despeses públiques per habitant
i la corresponsabilitatfiscal en
tre les diferents nacionalitats i
regions de l'Estat espanyol.
No oblidem, però, que

interessos que generen aquests
endeutaments tard o d'hora
recauran en el ciutadà.
Entenem que pel bé de la
democràcia no convé deixar els
ajuntaments desemparats
econòmicament, sobretot quan
són ells els que, moltes vegades,
fan de recaptadors i han de
donar la cara davant del ciutadà.
Recordem el cas de 1TAE.
D'aquest impost tan protestat
els ajuntaments només se'n
queden una petita part. I així
podríem anar analitzant molts
dels impostos i taxes muni
cipals.
Una conseqüència també
molt greu de l'endeutament que
sofreixen els ajuntaments (i en
aquest cas dels ajuntaments
amb governs de dretes) és la
venda de terrenys que formen
part del patrimoni municipal,
així com també el canvi de
qualificació de sòl per a per
metre urbanitzar grans zones
de bosc i poder generar les
corresponents llicències d'obra.
No cal ser grans entesos en
la matèria per comprendre que,
si aquesta situació es perllonga,
estarem assistint a una nova
etapa de disbauxa urbanística
semblant a la dels anys que
precediren l'arribada dels
ajuntaments democràtics.

Quan surti aquesta re
vista al carrer, possiblement
ja s'estarà treballant en la
urbanització i canalització
del torrent de l'Avinguda
dels Països Catalans,
dignificant tota la zona es
colar i esportiva. També
s'hauran començat les
millores en el camp de futbol
vell, la il·luminació i el
començament de les obres
de les casetes, igual que en
el veïnat del Cros, que tant
en un lloc com en l'altre
convenien prou, doncs en el
camp vell no s'hi havia fet

I és bo trobar-nos bé allà
on vivim, a Argentona, i per
tant creiem que no és bo per

cap restauració des de la seva
inauguració, i d'això ja fa un

del periodisme groc, que
malauradament tant es fa

grapat d'anys.
Vam inaugurar la plaça
de Pau Casals, es fan
periòdicament xerrades de
caire sanitari, es treballa en
el medi ambient a l'igual que
en el benestar social, esports,
mitjans de comunicació,
també ens arriba la Televisió
de Mataró amb informació
de la nostra vila, s'ha
incorporat el P-3 a l'en

servir avui dia.

senyament de la Vila, estem
actualitzant el cadastre per
la contribució urbana i també
ho farem amb l'IAE per tal
que tothom col·labori en ti
rar endavant el municipi. El
Patronat del Museu del
Càntir cada dia és més
important, les festes a la vila
no queden per res endarrera,
s'ha inaugurat una exposició
de l'artista Cuixart a la casa
de Cultura i tantes d'altres
coses en què s'està treballant
per millorar la sanitat,
l'urbanisme, la cultura,
l'ensenyament, la hisenda
local, el medi ambient, la
governació, els serveis, els
mitjans de comunicació, les
festes, el benestar social, el
comerç i els esports, només

la democràcia el menyspreu
a les institucions, fets com
el del dia 3 de setembre on
es va increpar a un regidor a
la sala noble de l'Ajuntament

Vell al finalitzar el Ple i do
nar la paraula al poble, i
tampoc és bo que algun gmp
polític recolzi aquests
plantejaments intentant
ridiculitzar les institucions
democràtiques i donant el
seu recolzament a fer dels
plens un espectacle digne

Cal que se sàpiga que
tenim obertes les oficines
municipals per tal d'atendre
qualsevol consulta 0 queixa,
sigui a l'Alcalde 0 als regi
dors que formem l'equip de
govern.
Estem acabantl'any iper
tant es finalitza el pacte
adoptat amb la companya
d'Iniciativa per Catalunya,
per tirar endavant els pres
supostos de l'any 1993. Un
acord en què l'equip de
govern es comprometia a
incloure en el pressupost
d'enguany diferents punts
pactats d'antuvi i signats per
tal que es desenvolupessin
en aquest any. Moltes coses
s'han fet i en d'altres s'hi està
treballant.
Comencem a treballar en
el pressupost del 1994, i a
ningú se li escapa que estem
en minoria i que les línies
polítiques del mateix no es
podran arrodonir si no
pactem la majoria.
Argentona, 30 de setem

bre de 1993

Grup Municipal

i exclusivament per tal que

Gmp Municipal de
Convergència i Unió

Iniciativa per Catalunya

tots ens trobem més a gust a

(CiU)

(IC)

la nostra vila.
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A propòsit dfun pacte
A prop de finalitzar l'exercici
pressupostari del 1993, aprovat
gràcies a un pacte entre IC i CiU,
voldríem fer un repàs de com ha
anat el compliment de l'acord
que es va sustentar en un
document de 14 punts que es va
fer públic, i del que n'analitzarem
la realització.
lr. a) ^'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'equippsicosocial que inclou un
centre infantil i juvenil.
c)Unprogramadetractament
i prevenció de la drogaaddicció.
d)Programa d'atenció a la
gent gran.
Els apartats a) i d), són per
començar; el b), segons ens va
informar el Sr. Antoni Julià,
sembla que es pot posar en
funcionament properament, si bé
no en la seva ubicació definitiva
i el c) deu voler dir una xerrada
que va tenir lloc sobre
l'alcoholisme.
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 brossa.
És de suposar que si aquest
estudi s'ha iniciat, a hores d'ara
ens en poden donar alguna
informació.
3r. Es voluntat d'ambdues

parts, fer tots els esforços que
calguin per tal que el solar
anomenat de can Cunill,
comprès entre eh carrers Dolors
Monserdà, delPuig iSantNarcís,
arribi a ser zona verda pública.
4t. Elaborar un programa de
joventut per l'any 1993 a partir
de les propostes de l'Assemblea
de Joves.
El programa de joventut
inclou genialitats com la revista
Clips, que a l'últim número no
informa del que hi ha a Ar
gentona, i sí, en canvi, del que es
fa a Cabrils i a Vilassar de Mar?
5è. S'acorda preveure una
partida pressupostària per
l'actualització del cadastre.
6è. S'estudiarà la supressió
de la taxa de la brossa per a la
seva incorporació a l'IBI (impost
de béns immobles).
7è. Es renegociarà tot el tema
de l'escorxador.
Segurament es farà, però a
hores d'ara, encara no sabem
quan.
8è. En referència a les ne
gociacions per la recuperació de
la Sala, que en cap cas es doni
una compensació que no sigui
l'import de les diferents contri
bucions especials que s'hagin
abonat per part de la cambra
agrària i de les despeses d'alguna
obra d'acondicionament que
s'hagi pogutfer, amb els corres
ponentsjustificants i que aquesta
sigui destinada a les orga
nitzacions depagesos subsistents.
Definitivament el tema torna
a estar encallat, sense via de
solució aparent, és a dir,
esperarem que la Sala caigui?

9è. S'acorda que les
subvencions que es donin en cap
casserveixinperfinançar entitats
amb afany de lucre (Unió de
Botiguers, Casino, etc.)
Aquest acord, pel que sembla,
no només no s'ha complert, sinó
que s'ha vulnerat, o en quina
quantitat ha col·laborat l'Ajun
tament a la I Fira Comercial i
Gastronòmica?
10è. Consensuar la utilització
dels espais públics municipals.
llè. És voluntat dels grups
signants el preservar la zona de
Sant Jaume de Treia i de la Font
Picant i el seu entorn. Enderrocar
els xalets que amenacen ruïna,
que sónperillosos i desmereixen
l'entorn.
12è. Propiciar el reciclatge
de laPoliciaMunicipal amb cur
sos deformació, tenint en compte
els problemes urgents que
requereixen especial dedicació,
la droga i les infraccions
mediambientals.
13è. Impulsar el desenvolupa
ment del PERI de Sant Sebastià,
amb la voluntat d'ambdós grups
depreservar la casa de canBoba,
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 duesvies de comunicacióprou
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.
De tots aquests punts, no hi ha
res fet, tot són voluntats, que no
es plasmen en realitats.
A la vista de l'estat en què es
troba la realització d'aquest pac
te, només se'ns acudeix pensar
que, en realitat, aquest acord no
va ser tal, sinó que més aviat es
va transformar en un acord de
conveniència que l'únic que
pretenia era que no se'n signés
cap altre.
A nosaltres ens fa mal pensar
el silenci d'ambdues parts
signants, aquest silenci ens fa
pensar que era prevista la poca o
nul.la realització dels acords
subscrits en el pacte. I demanem
responsabilitats a IC i a CiU per
l'incompliment dels seus com
promisos davant del poble.
Val a dir, que no és important
signar, sinó que el que signes
sigui possible, no es tracta només
de desbloquejar a qualsevol preu,
sinó de fer i deixar fer perquè el
poble tiri realment endavant, i
exigir el compliment dels com
promisos adquirits.
Argentona, 30 de setembre de

1993
Grup Municipal Socialista

(PSC)

En aquest número no apareix la coUaboració cTERC

perqu^ fesçrit no ha arribat a ia nostra redacci^,

VÍDEO - CLUB

I REGALS
ARGENTONA

Bar NÚRIA

Venda i lloguer SEGA - NINTENDO
S.S.JoanXXffl,2

Baró de Viver, 46

Tel. 797 04 05

ARGENTONA
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GISA informa sobre l'Autopista
Mataró-Granollers
pressuritzades que permeten el

Antecedents

refugi de persones.

El sistema de ventilació dels
túnels es farà per mitjà de 22

L'autopista Mataró-Grano
llers, està concebuda en el Pla
General de Carreteres com una
via d'unió entre els municipis

ventiladors d'eix horitzontal
tipus "jet" que entraran auto
màticament en funcio-nament
quan el nivell de concentració

més perifèrics de l'Àrea Metro
politana de Barcelona estruc
turant transversalment el
territori. Aquesta autopista for
ma part del quart cinturó que
enllaçarà el Maresme (A-19)
amb l'autopista A-2 (Martorell)

de monòxid de carbó, CO, i
l'opacitat existent ho reque
reixin.

Al llarg de tot el túnel es
disposaran cameres de televisió
i pals SOS per a emergències.
La il·luminació serà tipus va
por de sodi d'alta pressió.

passant per Terrassa.
Encara que no hi ha previsió
de quan es farà tot aquest
cinturó, és provable que en un

espai de 10 a 15 anys s'hagi
completat.
El punt de partida d'aquest
projecte neix del Pla General
de Carreteres de l'any 1988.

El traçat triat permet
connectar el Maresme i el
Vallès, passant per sota el
massís del Coll de Parpers, dins
de l'espai natural de la ConreriaSant Mateu-Coll de Parpers i

que ja han estat adjudicats. El
tram central està en construcció
des del mes de maig d'enguany.
Les obres van ser adjudicades a
Fomento de Construcciones y
Contratas per un import de

7.457 milions de pessetes i amb
un termini d'execució de 21
mesos. En l'actualitat ja es

seguint el traçat de la riera

porten executats prop del 50%

d'Argentona.
Aquesta via és la més curta
entre ambdues comarques i ja
va ser utilitzada pels romans tal
i com ho demostren els
assentaments trobats i la pròpia

dels treballs de moviment de

via romana que puja a Parpers,
a prop del traçat de l'autopista.

La principal dificultat a
l'hora d'escollir el traçat, ha estat
la de salvaguardar al màxim els
terrenys d'ús agrícola del costat
d'Argentona, on l'autopista
discorre al llarg de set
quilòmetres per terrenys de gran
interès agrícola.
La recuperació i la cana

lització de la riera d'Argentona,
permet apropar-la al màxim a
l'autopista i minimitzar

terres. La part que resta per
executar correspon al material
que proporciona el túnel per la
qual cosa aquesta activitat es
perllongarà aproximadament
fins a finals del pròxim estiu.
En aquest mateix tram
existeixen tres viaductes
importants: el d'Argentona amb
una longitud de 275 metres, el

viaducte de Pins amb 180

el mínim possible l'ocupació
de terrenys, ja que estruc
turalment la seva longitud
podria ser molt inferior.

Túnels
Per tal de travessar el Coll
de Parpers s'han dissenyat dos

túnels (un per cada sentit de la
circulació) amb una longitud
de 1.997 metres respec
tivament. Actualment ambdós
es troben en construcció.
L'execució es realitza des de
les dues bandes i es porten

realitzats 350 metres pel que fa
al túnel dret (sentit Mataró-

Granollers) i 190 metres pel
que fa al túnel esquerre.
L'execució dels túnels es

realitza mitjançant el Nou
Mètode Austríac (NMA),

mitjançant una llosa prefabri

a descomprimir completament.
Aquest revestiment és semi-

l'ocupació d'aquests terrenys.

Execució de les obres

biga única per tauler de 30
metres de longitud. El desnivell

La construcció de l'auto

tres responen al criteri d'afectar

metres i el de Guassachs amb
150 metres. Els viaductes
d'Argentona i Guassachs són
els que es troben en una fase
més avançada d'execució. El
viaducte d'Argentona es realitza
cada "in situ", mentre que Pins
i Guassachs s'executen amb

pista s'ha dividit en tres trams

El medi ambient

Col·locació de l'escollera concertada.

màxim el salva el viaducte
d'Argentona amb 18 metres
sobre el terreny natural. Tots

consistent a col·locar el sos
teniment del terreny imme
diatament després d'haver-lo
excavat, evitant així que s'arribi

rígid i està constituït per
ancoratges cosits al terreny que
formen una corona amb la roca
i una capa de formigó projectat.
Els túnels estan comunicats

mitjançant galeries de connexió

El projecte d'autopista té
cura especialment del medi
ambient destinant una gran part
del seu pressupost en l'adopció
de mesures per disminuir
l'impacte. Entre les més
significatives podem senyalar
l'extès de 600.000 m3 de terra
vegetal, 230.000 m2 d'hidrosembres i la plantació de
125.000 arbres. Les espècies
que serveixen per a les
plantacions d'hidrosembres
són, en gran part, autòctones.
Un aspecte significatiu de

la preocupació pel medi
ambient és la recuperació de

més de 1.400 arbres (alzines i
roures) per a la seva posterior
replantació en la zona afectada
per les obres.
En l'actualitat es pot apre
ciar el bon resultat de les
hidrosembres efectuades en
alguns desmunts i la seva
integració dins del paisatge.

Per tal de minimitzar
l'efecte del soroll motivat pel
trànsit, és prevista la instal·lació
de 1.500m2 de pantalles
antisoroll. A més el disseny de
l'autopista s'ha realitzat per tal

que la pròpia obra civil s'integri
al màxim dins el paisatge, raó
que ha portat a la incorporació
de varis viaductes i una longi-
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tud més gran dels túnels. Totes

Documents que es necessiten per inscriure

aquestes mesures suposen en
només aquest tram (des d'Ar
gentona a la carretera de Santa

un nen al Registre Civil

Agnès de Malanyanes) un 25%
del pressupost
L'execució de les obres
permetrà el condicionament de
la riera d'Argentona en 5
quilòmetres del seu recorregut
que actualment es troben en un
alt grau de degradació. Els
treballs que es realitzaran seran

establertes d'acord amb la

de guarnir la sala on es celebra

aquesta mateixa revista, ara s'ha

llengua pròpia de la nostra

el matrimoni amb catifes, flors,

disposat per llei que es poden

comunitat.
Pel que fa a les certifi

cadires..., 0 embellir l'acte amb

cacions, aquestes poden ésser

Com ja hem informat en

inscriure els naixements de
nadons en el municipi de

músics, cants, i la imaginació

residència dels pares, encara

expedides en català. Només cal

dels presents, totes les despeses
que això genera són a càrrec

que el fet hagi esdevingut en

demanar-ho a l'hora de

dels contraents 0 familiars, a

una altra població.

sol·licitar la certificació. De la

qui informo sempre degu
dament en les entrevistes

de canalització per mitjà

Per poder inscriure el

mateixa manera, els llibres de

d'escollera, anivellament de la
llera i plantació d'arbusts en els

naixement d'un nen no nascut a
Argentona, el pares poden fer-

família són bilingües des de ja

prèvies a la celebració del
matrimoni. Però, com tot això

marges.
L'activitat agrícola de la
zona es veurà limitada única
ment a la zona d'ocupació de la
pròpia autopista, gràcies als
camins de serveis laterals i als
passos transversals que els
uneixen.

ho directament al Registre Ci

fa quatre anys.
Ara bé, quant als assen
taments en els llibres de Regis

Els trams laterals
L'execució dels dos trams
contigus és a punt d'iniciar-se,
havent estat adjudicat a
Ferrovial per 1.129 milions de
pessetes i 12 mesos com a
termini d'execució, el tram
corresponent des de la carrete
ra N-II a Argentona i l'empresa

vil de la població, si estan
casats; en cas contrari, hauran
de comparèixer en primer lloc

tre Civil cal dir que el seu
Reglament encara considera un

és supletori a l'acte del
matrimoni i mai necessari en
cara que entranyable, per això
mateix cap parella ha deixat

Mataró per reconèixer la

defecte la utilització d'un idio
ma diferent del castellà, per la

mai de casar-se civilment a
Argentona per falta de

paternitat, i posteriorment es

qual cosa no poden satisfer a

possibilitats econòmiques.

podrà inscriure el naixement al

tots aquells que desitjarien

nostre Registre Civil.

veure les inscripcions que fan

mació 0 algun aclariment sobre

referència a un fet personal seu

els matrimonis civils a

davant el Registre Civil de

La documentació que s'ha
de presentar és:

en català. Però, temps al temps.. .

Tothom que vulgui infor

Argentona, no dubteu a adreçarvos a mi, que per això tinc

-Full de declaració del
naixement signat pels dos pa

Aclariments sobre

audiència pública tots els

res.

els casaments civils

dilluns de 2/4 de set a les vuit

-Butlletí estadístic.
-Certificació de l'hospital

a Argentona

del vespre, i resoldre algun
malentès si hagués existit

conforme no s'ha inscrit el
naixement en cap altre Regis

Com molts ja sabeu,
Argentona és una de les

OCP & PACS A el tram de Santa

tre Civil.

poblacions de la comarca que

Agnès de Malanyanes a l'au
topista A-7, per un import de

Aquesta documentació la

més matrimonis civils celebra.

Amb motiu que a fmals de

facilita el mateix centre

Això és així perquè he de

setembre finia el termini de

652 milions de pessetes i 9

hospitalari. Però a més a més

dir que m'agrada satisfer als

quatre anys pels que he estat

mesos com a termini d'exe

cal presentar:

nuvis, tant com m'és possible.

nomenat Jutge de Pau de la Vi

Nomenament

cució. Així la longitud total de

-Original i fotocòpia del

El Jutge de Pau no té cap

la, en sessió plenària del passat

l'autopista serà de 14 km.
Les obres dels tres trams és
previst que es concloguin a

DNI dels pares, per acreditar

obligació de casar a qualsevol

que la residència es té a
Argentona (si no ho indica així
el DNI cal certificats de re
sidència expedit per l'Ajun

hora, ni en dissabte; però si de

dia 3 de setembre, l'Ajuntament
va resoldre proposar-me la

comú acord amb els contraents

continuació en el càrrec. Enca

modifiquem aquest horari,

ra que el nomenament serà

sempre és perquè m'agrada tenir

tament).

la gentilesa de fer-ho. En defi

efectiu quan el Tribunal Supe
rior de Justícia de Catalunya ho

nitiva, poques vegades contrau

confirmi, voldria agrair al

matrimoni una persona -i per

Consistori d'Argentona la

molts el millor és fer-ho una

confiança dipositada.

principis de l'any 1995 i el
volum de trànsit previst serà
aproximadament de 16.000
vehicles/dia.

Direcció de les obres
L'execució d'aquestes obres
va ser encarregada a Gestió
d'Infrastructures, S.A. (GISA)

-Llibre de Família (si els
pares estan casats).

L'idioma en el Registre Civil

sola vegada-, i per tant consi

Durant els propers quatre

dero que no ha d'ésser una

anys, doncs, procuraré posar
tot el meu esforç al servei dels

Són molts els ciutadans que,

cerimònia freda, sinó a gust

per la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de

en instar una inscripció en els

d'aquells que han triat la nostra

convilatans, com fins ara he

llibres del Registre Civil,

vila com a testimoni d'un fet

procurat fer-ho.

Catalunya.

demanen que aquesta es faci en

tan important.

català, de la mateixa manera

Casar-se al Jutjat no costa

que, fins ara, es reclamava que

ni cinc cèntims, però com

les certificacions fossin

sempre es dóna la possibilitat

Jaume Arenas i Mauri
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Retorna el cinema al Centre Parroquial
El dissabte dia 9 d'octubre
es va reprendre la programació
setmanal de cinema a la sala del
Centre Parroquial. Com se sap,
aquesta és una iniciativa con
junta del Centre Parroquial,
Cine-club i l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament, que té com a
objectius oferir als argentonins
una programació estable basa
da en l'actualitat, qualitat i
comercialitat dels títols que es
presenten.
En la temporada 1993-94
tindrem diverses novetats:
s'incrementa el nombre de
sessions, oferint-se dos passis
els dissabtes i dos els
diumenges, el primer passi de
cada un dels dies estarà
especialment dedicat al públic
infantil, mentre que el segon
serà pels adults. Si la pel·lícula
programada no és apta per a
nens, es projectaran dos films,
l'un per adults i l'altre per a
infants. L'altra gran novetat
d'enguany és que es milloraran
les condicions de projecció: es
renovarà tot l'equip de so, amb
la qualitat Dolby Stereo i es
faran també diverses millores
en la qualitat de la imatge.
Aquesta inversió ha estat
possible mercès a una
subvenció de 750.000,- Ptes.
del Departament de Cultura
concedida al Centre Parroquial.
S'espera que a mitjans de
novembre aquestes millores
substancials ja estiguin en
funcionament.
A continuació avancem la
programació per als propers
mesos:

-ETERNAMENTE JO

VEN^ al 12 d'octubre.

-DONDE LOS ANGELES
NOSEAVENTURAN: 16 i 17
d'octubre.

-B AMBI i COMO AGUA
PARA CHOCOLATE: 23 i 24
d'octubre.

-DE VUELTA A CASA i
HERID A: 30 i 31 d'octubre i 1
de novembre.

-MONTURIOL: 6 i 7 de

-LA BELLA Y LA BÈS
TIA: 27 i 28 de novembre.

-SÚPER MARIO BROS i

SOMBRAS EN UNA BATA
LLA: 4 i 5 de desembre.

-LOS REBELDES DEL
SWTNG: 11 i 12 de desembre.
Sense confirmar data: EL

FUGITIVO, LOS VISITANTES, DANIEL EL TRAVIESO, UN LUGAR MUY LEJ ANO, MADE IN AMÈRICA, EL
ÀNODE LAS ARMAS,KIKA
(la nova de Pedró Almodóvar),

NIUNPAMDENET, BABAR
EN LA SELVA i FREDDYAGENT 007.
Exposicions a la Casa de
Cultura: Modest Cuixart i
la cultura tradicional en
Joan Miró
Dues exposicions de gran
qualitat es presenten a la Casa
de Cultura: Durant el mes
d'octubre tindrem l'obra recent
de l'artista Modest Cuixart,
donat a conèixer dins el grup
Dau al Set i des d'aleshores un
dels puntals de l'informalisme i
art abstracte a Catalunya.
Després d'un llarg període d'art
figuratiu ha retornat als seus
orígens, obra que es presenta
actualment a Argentona. Durant
el mes de novembre serà
l'exposició "Joan Miró: les
arrels i l'indret", sobre les arrels
tradicionals en l'art de
l'universal artista català,
muntada amb motiu del
centenari del seu naixement, la
que tindrem a la Sala
d'exposicions municipal.
Argentona serà el primer punt
on anirà aquesta important
exposició després de ser estre
nada a Barcelona. Després
d'Argentona serà a Montroig
del Camp, on Miró hi va viure
i es va inspirar per algunes de
les seves pintures (com La
Masia) i seguidament anirà a la
Fundació Miró de Palma de
Mallorca. O sia, tot un privilegi
pels argentonins.

novembre.

-LA FORÇA DEL VENT:
13 i 14 de novembre.

-SOMOSLOSMEJORES
i EL ABOGADO DEL DIABLO: 21 i 22 de novembre.

La Creu de Terme,
restaurada
En relació a una carta de la
Rosa Masó en el darrer número

de Cap de Creus, reclamant la
restauració de la Creu de Terme
de Sant Sebastià, obra d'Antoni
de Moragas i de Jaume Clavell,
que es trobava força malmesa
pel pas dels anys, volem mani
festar que el juliol del'any passat
es van iniciar les tasques de
restauració, les quals van
finalitzar el gener del present
any, coincidint amb la festivitat
de Sant Sebastià. Cal esmentar
i agrair aquells que han fet
possible la seva col·laboració
desinteressada en el procés de
restauració, i que són: en Jaume
Clavell, que va fer de nou les
dues figures dels sants que
mancaven; en Francesc
Massagué, que va restaurar la
part de fusta i en Joan Capdevila
que va refer la instal·lació
d'enllumenat. A tots ells, moltes
gràcies.

MUSEU DEL CÀNTIR
Balanç de la Festa del Càntir
i Fira de Terrissa 1993
L'edició d'enguany de la
Festa del Càntir ha estat un èxit
en tots els sentits: organitzatiu,

participació de públic i nivell
de vendes. Els actes es van ini
ciar el diumenge dia 1 d'agost
amb un homenatge als membres
d'Honor del Patronat del
Museu, acte emotiu que va
comptar amb la presència de
nombrosos amics i familiars
dels homenatjats i públic en
general. Es va inaugurar una
placa commemorativa i una
escultura del fundador del
Museu, en Jaume Clavell, obra
de l'escultor mataroní Manuel
Cusachs.
Les activitats de la Festa
del Càntir van ser a càrrec dels
Amics del Museu del Càntir,
que amb un impuls renovat van
organitzar els jocs i la gimcana
més espectaculars i amb millors
premis que mai, de nou en el
seu emplaçament originari de
la Plaça de l'Església. Cal dir
que el guanyador de l'aixecada
del càntir va ser, com quasi
sempre, l'incansable i invenci
ble Quico Vila, aconseguint
aixecar i beure d'un càntir de
cabuda superior als 200 litres.
Quant al Càntir 1993, el

barril de torre d'Alba de Tormes
(Salamanca), es van exhaurir
en un dia i mig tots els
exemplars posats a la venda,
amb un ritme de vendes molt
superior al d'anys precedents,
fruit de l'atractiu del model
d'enguany i al nombrós públic
que va visitar la fira, que va
superar de llarg el d'anys
anteriors. S'han encarregat
noves partides de càntirs que es
van servint a mesura que es fan.
Cal dir que la laboriositat del
càntir fa que el ritme de
fabricació (totalment manual)
sigui molt lent.
Pel que fa a la Fira de
Terrissa, novament s'han
superat totes les previsions
imaginables, amb un allau de
públic constant fins i tot els
dies feiners del mercat. Quatre
terrissers van haver de plegar
anticipadament degut a què van
exhaurir tot el material i els
demés, amb un nivell de ven
des extraordinari, van quedar
quasi a zero d'existències. Els
terrissers participants han
qualificat la Fira d'Argentona
com la més important de l'Estat
pel seu nivell de vendes, i això
s'ha aconseguit en només tres
anys d'obrir el mercat a
terrissers de tot el país. Es cal
cula que unes 7O.CH3O persones
van visitar la fira (només al
Museu del Càntir hi van passar
5.300 persones en els cinc dies
de durada de la fira). Cal
esmentar com a activitats
complementàries les demos
tracions de terrissa, el sector de
terrissa antiga i el taller infantil
de ceràmica. Per l'any vinent es
preparen novetats, com és ferla internacional i augmentar
l'oferta d'activitats que
complementin la fira.
Finalment, volem agrair als
més de vint comerços de la Vila
que van engalanar els seus
aparadors amb motius
relacionats amb el càntir i la
seva festa. El concurs va ser
guanyat, ex-eaquo, per la
peixateriaGubau i el restaurant
Sant Jaume.
Àrea de Cultura
de Ajuntament
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Avinguda dels Països Catalans:
comencen les obres

El Grup de Muntanya
assoleix els objectius
als Andes Peruans
Albert Cano i Artur Soria

del Grup de Muntanya
d'Argentona, conjuntament
amb dos muntanyistes més

delGrup Expedició Lleida han

NEVADO-HUASCARAN

aconseguit assolir el darrer
cim programat per aquesta
expedició als Andes peruans.
La notícia que va arribar
per fax el dia 6 d'agost,
asseg urava q ue l'exped ició va
aconseguir fer el cim del

SUD, el passat 25 de juliol.
L'expedició als Andes pe
ruans tenia també previst fer

ALPAMAYO de 5.947 metres
És imminent el començament de les obres de cobertura
del Torrent de Tossa i urbanització de l'Avinguda dels Països
Catalans. Ha arribat l'hora d'executar aquesta important obra
que ha de dotar a la nostra vila d'una espaiosa via que
estructuri la zona escolar-esportiva del nostre municipi.
Per qui no conegui la zona, cal dir que aquesta obra
consisteix en fer una canalització del Torrent de Tossa en el
tram comprès entre la carretera de Vilassar i el Torrent de
Cirés, a fi que les aigües passin pel seu interior i d'aquesta
manera poder disposar de més amplada per configurar i
urbanitzar un ampli carrer que anirà des de la carretera de
Vilassar fins més avall de les piscines municipals. El carrer té
una llargada d'uns 315 m., una amplada de 7 m. de calçada,
una vorera de 2 m. d'amplada a la banda del camp de futbolescola-piscines, i zones pavimentades per aparcament d'uns
20 vehicles a la banda oposada. Un cop acabada aquesta obra
es preveu construir un carril-bici pavimentat sobre la
canalització del torrent i a tota la llargada del vial, segons
projecte apart.
Aquesta actuació és la culminació d'un seguit de gestions
realitzades per anteriors consistoris que des de principis dels
anys 80 han considerat aquesta avinguda com l'element
estructural fonamental de la gran zona escolar, esportiva i
d'esbarjo que, amb l'esforç de tot el nostre poble, s'ha anat
assolint i equipant.
Les obres d'urbanització ja han estat adjudicades per
l'Ajuntament, mitjançant subhasta pública, a l'empresa JINA
S.A. de Terrassa que és la que va presentar l'oferta més baixa
de totes les que hi van participar. Els treballs han de començar
abans del lr. d'octubre.
Pel que fa a les obres d'infrastructura hidràulica (cobertura
del torrent), correspon a la Junta d'Aigües de la Generalitat
efectuar l'adjudicació, mitjançant concurs, de les mateixes. En
aquests moments ja s'ha fet l'estudi tècnic per seleccionar les
empreses i s'està enllestint l'estudi econòmic de les ofertes
presentades. Som a punt de rebre les dades de l'empresa a la
qual s'ha adjudicat aquesta obra i és imminent el començament
dels treballs.
Començarà per fi aquesta important obra que ha estat
causa comú de diversos equips de Govern Municipal que han
coincidit en considerar que l'Avinguda dels Països Catalans és
fonamental pel desenvolupament urbanístic de la nostra vila.
Regidoria d'Urbanisme

coronar els cims, tret d'algu
nes petites cremades pro
duïdes pel sol, a l'hora d'es
calar el penúltim cim, el

d'alçada, dos dies abans, el
dia4d'agostales11 del matí,
seguint la via FERRARI.
Els membres de l'expedi
ció després de fer el cim
d'aquesta muntanya van des
cansar uns dies a HUARAZ i
van visitar CUZCO per, des
prés, arribar el dia 16 a Mataró.
Recordem que el passat

dia 25 de juliol l'expedició va
assolir elcim més altdel Perú,

el NEVADO-HUASCARAN
SUD de 6.768 metres, per la
via normal. Laf ita es va produir
a la 1 del migdia hora local a
Lima, Perú, i a les 8 de la tarda
hora d'Argentona.
Prèviament el grup va

assolir el dia 15 de juliol el cim
del NEVADO PISCO de 5.700
metres, i el dia 19 de juliol l'ex

pedició a la cordillera Blanca
dels Andes Peruans, va esca
lar amb èxit, el cim de gel del
PASTORI de 5.200 metres.
L'expedició no va tenir
problemes de salut i no han
tingut problemes a l'hora de

el cim del NEVADO KITARAJU de 6.090 metres d'alça
da, que finalment no es va fer
tal com estava programat.
Tot i això aquesta expe
riència ha estat un repte pel
Grup de Muntanya d'Argen
tona ja que en menys d'un
mes han assolit 4 cims de
gairebé 6.000 metres cada un.
D'altra banda l'expedició
argentonina al mont Kenya a
Àfrica va assolir el cim
d'aquesta muntanya també
aquest estiu, després d'un
vivaç a 5.150 m. d'alçada i
amb 102 sota zero de tempe
ratura.
L'expedició argentonina
està formada per Domingo
Nieto, Albert Burguera, Joan
Lladó i Antoni Salmeron.
L'arribada al cim s'ha fet
mitjançant la via d'escalada
anomenada Ice-Window 0
finestra de gel. Aquesta via té
un desnivell aproximat d'uns
mil metres amb un recorregut
mixte de gel i roca, i a més
recorre paral·lelament a la fa
mosa Couloirdel Diamant,
temuda pels seus desnivells
de gel desplomat.

FARMÀCIA
M. Núria Martí i Garcés

Núria Guillén i Vidal
llicenciades

d Gran, 22 08310 A rgentona
Telf. 797 12 62
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Manel Valls 9è. als Campionats
del Món de Ciclisme
El ciclista argentoní Manel Valls ha quedat novè del món
en la prova de persecució olímpica dels Campionats Júnior
del món que es van celebrar a Perth, Austràlia.

Manel Valls juntament amb Gàlvez, Sànchez i
Capdeferro, els altres corredors de la prova de persecució
olímpica, han ocupat la nova plaça del rànking mundial Tot
i no passar de les eliminatòries, el resultat ha estat favorable,
ja que l'equip arribava a Austràlia amb tota la temporada a
l'esquena. D'altra banda recordem que Manel Valls va

aconseguir el juliol passat la medalla d'or d'aquesta
especialitat en els campionats d'Espanya.

Guerrero ha estat l'únic component de la selecció que
ha aconseguit un bon paper en els mundials. Guerrero, va

aconseguir la medalla de plata en l'especialitat de
contrarellotge.

El nou curs s'ha obert amb la
novetat de P-3 a l'escola
Francesc Burniol

Important participació en
l'homenatge a la vellesa
Unes 600 persones van
assistirà l'acte d'homenatge

a la Vellesa que es va fer a
Argentona el diumenge dia
19 de setembre. Els actes

d'aquest tradicional ho
menatge que es fa a la Vila
van començar a dos quarts

de nou del matí amb una
cercavila a càrrec dels
gegants i nans de la po

Tot seguit, des del tem
ple parroquial, els avis
homenatjats i els seus
acompanyants van anar cap
al restaurant Sant Jaume
d'Argentona on van fer un
esmorzar. Durant l'acte

públic d'homenatge a la
Vellesa realitzat a la Sala
d'Argentona, es va fer la

proclamació de l'ancianitat

blació.
Durant l'acte d'home

a càrrec d'un representant
del Patronat. L'acte es va

natge a la Vellesa es va fer
laconcentració a la Plaça de
l'Església dels avis home
natjats per tal d'assistir
conjuntament amb els pa
drins, els regidors de CiU i
del PSC, els membres del
Patronat Local de la Vellesa
i els representants de les

tancar amb la intervenció del
President del Patronat i Al
calde de la població, Joa

Caixes d'Estalvis, a la Santa

d'Artesania de la gent gran.

quim Casabella.

D'altra banda, del 17 al
30 de setembre, a la sala
d'exposicions de la Caixa
Laietana d'Argentona es va

fer una exposició de treballs

A les nou del matí del dia
15 de setembre vacomençar
de forma oficial el nou curs

Roser Ortega, ha dit que hi
ha un professor nou de P3
degut a lacreaciód'una aula

Missa.

escolar 93-94, que aquest

per a nens de tres anys.

any introdueix algunes no

Recordem que pares i
mestres van fer ja fa uns
aulade P3, demandaque va

Han estripat la bandera
catalana hissada
al Rocar d'en Serra

incorporat a les classes 798
nois i noies de la població.

arribar fins al consellerd'EnsenyamentdelaGeneralitat,
Joan Maria Pujals, en una

tarda, uns desconeguts van

La nota dominant d'aquest

visita que aquest va fer a la

primer dia de classe va ser
la normalitat als tres centres
públics d'Argentona, tot i que
l'escola del veïnat del Cros
farà horari intensiu fins a fi

nostra vila. D'altra banda, la

vetats, com ara l'ensenya
ment d'un idioma estranger,
a partir dels nou anys. Pel
que fa a Argentona, s'han

nal de setembre, concreta

mesos la demanda d'una

estripar la bandera catalana
que set dies abans s'havia
hissat a lazona del Rocar d'en

directora de l'escola Bernat
de Riudemeia, Araceli Fer

Serra i la van convertir en una

rer, ha destacat la contrac

bandera espanyola.

tació per part de l'APA de

La senyera es va instal·lar
el dia 12 de setembre, en
commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya i era
intenció del consistori que

dos professors de música.

ment de 9 a 1 del migdia,

Ala resta de Catalunya i

mentre que les altres dues
escoles faran horari normal,

només aprimaria, han tornat
a clase 592.000 nens, uns
26.000 menys que l'any

és a dir de nou a dotze del
migdia i de tres a cinc de la

El dia 19 de setembre, a la

passat, reducció que és la

tarda. En aquest sentit la
directora de l'escola del

menor dels darrers anys. En
els tres cursos anteriors, la

Cros, Lurdes Gil, ha dit que
no hi ha hagut cap incidència
important i que el tècnic
d'esports de l'Ajuntament
d'Argentona, Raúl Paloma,

reducció havia estat de
41.000, 38.000 i 39.000
alumnes, degut a la reducció
demogràfica que es viu a
Catalunya. En educació in

continuarà essent l'encar

fantil, en canvi, segueix

regat de donar l'assignatura

augmentant el nombre de

d'educació física.

nens escolaritzars, ja que

Pel que fa a la directora
del col·legi Francesc Burniol,

creix el de nens de tres anys
que ingressen a l'escola.

estigués hissada permanentment. D'altra banda, l'Alcalde
d'Argentona, Joaquim Casabella, va desmentir

categòricament que la matinada del 9 al 10 de setembre
uns desconeguts s'enduguessin la bandera espanyola de
l'Ajuntament. Recordem que ara fa dos anys també uns
desconeguts van fer desaparèixer la bandera espanyola
de l'Ajuntament.

Per la seva banda fonts pròximes al cercles
independentistes locals han assegurat que la bandera va
desaparèixer entre les dotze i les dues de la matinada.
Tot i això, a primera hora del dia 10 de setembre, la
bandera espanyola onejava a l'Ajuntament al costat de la
bandera catalana i l'europea.
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Coses de la Vila

S'ha enderrocat Can Doro
El divendres dia 16 de

Can Doro degut al mal estat

juliol va començar l'ender
rocament de la masia de
Can Doro de la nostra vila.
Les obres es va acabar
abans de l'inici de la Festa

en què es trobava aquest
edifici, amb perill d'enruna-

Major de Sant Domingo i en

diferents entitats culturals
argentonines així com el
centre de reunió per la
preparació de l'antic sopar
del carrer Gran i actualment

aquest espai s'hi ha fet un

petit parc amb bancs i jardí.
Fa uns quatre mesos la
comissió de Govern de
l'Ajuntament d'Argentona va
decidir l'enderrocament de

ment.
Recordem que aquest

edifici va ser la seu de

s'utilitzava com a magatzem
dels serveis municipals.

L'arxiu municipal traslladat
a la Casa de Cultura
Durant el mes d'agost
s'ha fet el trasllat de l'arxiu

històric municipal d'Argen
tona des de l'Ajuntament
vell, on hi havia l'arxiu, fins a

la Casa de Cultura de la

segle XIV fins aquests
moments.
El canvi d'ubicació de
l'arxiu municipal és degut a
la manca de seguretat i a
les males condicions medi

nostra vila. El trasllat va

ambientals de l'ajuntament

començar el dilluns dia 9 al

vell.

matí i va acabar al cap de

La humitat i les elevades

dos dies.
L'arxiu històric municipal

temperatures del primer pis
d'aquest edifici, on es tro
bava instal·lat l'arxiu muni

consta de 150 capses
arxivadores i 15 prestatges

i armaris metàl·lics amb
arxius que es remunten del

La Volta, amb Indurain,
va passar pel carrer Gran
Al voltant de les 14.45,
amb mitja hora de retard so
bre l'horari previst, el
divendres dia 10 de setembre
va passar pel carrer Gran de
la nostra vila la Volta Ciclista
de Catalunya. La circulació
va estar tallada durant un
quart d'hora, fet que va pro
vocar petites retencions a
l'entrada de la nostra vila.
L'organització va desig
nar Argentona per col.locar-hi
una meta volant, concre
tament al davant mateix de la
Font de la plaça Nova.
Aquesta meta corresponia
només a un premi especial
que es dóna al primer corre
dor que hi passa. El gua

nyador d'aquest premi va ser
el basc Asier Goenechea,
amb 5 punts. Mikel Indurain
va ser un dels últims corredors
que va passar per aquesta
meta.
L'alemany Marcel Wust,
de l'equip francès Novemail
Histor, va ser el guanyador
de la segona etapa de la Volta
a Catalunya, que havia passat
per Argentona. Una etapa
disputada entre la localitat
gironina de Sant Feliu de
Guíxols i la barcelonina
d'Hospitalet, de 181 quilò
metres. Indurain, un dels
màxims favorits d'aquesta
prova, va quedar per darrera
les espectatives.

cipal, hanfetquees traslladi
l'arxiu fins a la segona planta
de la Casa de Cultura.

Programació Ràdio Argentona
12
13

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

COMARCAL COMARCAL COMARCAL

14
15

RAC 105

16

SÓC LA C A R M E

17

Dissabte

10

MAGAZINE

11

FEM
DISSABTE

12

RAC 105

14

20
21
22
23
24
01

13

15

18
19

9

SARDANES

NOVEL·LA NOVEL·LA NOVEL·LA
MAGAZINE MAGAZINE MAGAZINE MAGAZINE MAGAZINE
ELTRAMVIA ELTRAMVIA ELTRAMVIA ELTRAMVIA
INFORMATIU INFORMATIU INFORMATIU INFORMATIU
TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP
ESGLÉSIA
CÒMICS I CIA.
EL RISTU
EVANGELISTA
ANIMALS DE
COMPANYIA

LA PRIMERA
PEDRA

CONVERSES
AMB Ml MATEIX

DRAMÀTIC

16

HIGHWAY
HIGHWAY

17

TOT
CINEMA

19

RAC 105

18

20
21
11

