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SERVEIS
Policia Local

Guàrdia Civil
Bombers de Mataró

Parròquia Sant Julià
Taxis
Ambulància Creu Roja
Mataró
(Laborables i nocturns)

797 1313
797 13 53
79610 80
797 01 59
7991414
79814 33

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

Empresa Casas S.A
Companyia
Mataró-Argentona

ARGENTONA
c/ Dr. Samsó, 48 baixos

MEDICINA GENERAL
Dr. Martí: De dilluns a dissabte de 10
a 2 del matí (excepte dijous)
Dra. Homs: Dilluns, dimecres i
divendres d'l 1 a 12 del matí.

PEDIATRIA

.796 02 00

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

.79616 45

ATS

79017 70
Catalana de Gas
Electricitat

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

.796 03 54

796 05 04
79811 00
79804 40

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 07 11

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).

MOBLES VELLS
RECOLLIDA
Teniu mobles? Matalassos?
Estris domèstics que
ja no us serveixen?
En resum: "trastos"?
L'Ajuntament, en un intent de
donar-vos un bon servei, us ho
soluciona, truqueu al

797 02 52
qualsevol matí de 8 a 2 i us
explicarem què heu de fer.
L'objectiu és tenir el poble net i
ben cuidat.
Entre tots ho aconseguirem.
Hi viurem més a gust.

LLEVADORA
Ajuntament

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

d'Argentona
Regidoria de Serveis

Serveis d'Urbanisme797 02 52

Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia797 09 56
Col.legi Públic
Francesc Burniol797 16 01

Emissora Municipal797 15 50
756 06 24
Casa de Cultura756 05 22
Equip
Psicopedagògic797 04 86
Escorxador756 05 53

Museu del Càntir797 21 52
Jutjat de Pau79717 03
Aigües d'Argentona797 06 03

Dispensari79719 01
A. Castillo López797 07 06

ARGENTONA
Sant Miquel del Cros

CAP DE CREUS

MEDICINA GENERAL
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.

Telèfons

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

(Practicant)

Farmàcia Guillen79712 62
Farmàcia Sindreu797 14 00

vy

Despatx al públic
Dilluns - dimarts
dimecres - divendres

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

Dilluns de 7 a 8 del vespre
Telèfon 79717 03

Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament
Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Regidor de Serveis Delegats
d'altres Administracions Públiques
Santiago Mora i Carmany
Regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis Públics
Municipals
Raimon Català i Casas: Regidor de Cultura i Esports
Esteve V. Català i Amatller: Regidor d'Hisenda
Antoni Julià i Valls
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient
Marcel Lladó i Badosa
Regidor de Joventut, Festes, Comerç Interior i Indúst.
i Activitats Classificades
Montse Brugal i Pinol
Regidora de Mitjans de Comunicació i Ensenyament
Josep Clofent i Rosique
Regidor de Policia Local i Recursos Aliens

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

Horaris dels tècnics municipals

CCEPTEM ARTICLE

NSALflUDEGEN

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 o tècnics cal trucar al 797 07 11
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Editorial

Pel pacte de l'estabilitat
CAP DE CREUS
Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona
Número 11

El 29 d'octubre va veure la llum un nou acord
de govern, el quart d'aquesta legislatura,
en aquest cas entre els sis regidors que

Desembre 1993
3.000 exemplars

conformen el grup de Convergència i Unió
i els dos que integren el grup del
Partit dels Socialistes de Catalunya.
Com tots recordareu, queden ja en el camí els
tres governs que s'havien format fins ara en

aquesta legislatura, el primer presidit per Jordi
Suari i format per AA, PSC, ERC i IC; el segon
també presidit per Suari però format per AA i
CiU; i el tercer format en solitari pels regidors de
la coalició nacionalista presidits per l'actual
Alcalde, Joaquim Casabella.
Precisament aquest últim és qui, al capdavant
del seu grup, ha aconseguit tancar un acord amb

els socialistes encapçalats per Josep Clofent.
Direcció, redacció, adminis
tració, publicitat i distribució:
Plaça de l'Església, núm. 9
Argentona

D'una banda aquest acord permet que el
consistori es doti d'una majoria estable, per
governar sense ensurts i poder tirar endavant

Edita:
Ajuntament d'Argentona.
Regidoria de Mitjans de
Comunicació
President: Montse Brugal

sense problemes els afers que es portin al Ple.
Aquesta majoria també quedava garantida en els
dos primers governs d'aquesta legislatura, però
diferents friccions internes entre els socis els van

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

fer fracassar. I la mostra és que van quedar

dissolts. També els diferents governs anteriors
han tingut objectius pel que fa a prioritats
d'execucions d'obres, projectes pel demà de la
nostra població, i intents de transparència i
participació davant els conciutadans.

Fotografies: Miquel Benítez i
Pep Padrós

Però tot i això, el que ha fet fracassar els dos
Fotomecànica: Sorrosal.
Barcelona

governs pluripartits durant aquesta
legislatura ha sigut el malentès entre els

Impressió: L'Aixernador, S L
Argentona
Dipòsit Legal: B-44.775-91

diferents components dels executius.

Portada: Premi especial carrilbici del 2n. Concurs Popular
de Fotografia de Muntanya.
Foto: Joan Lladó

Cal forçar una reflexió sobre aquest punt,
per intentar donar a Argentona una estabilitat
governamental perduda, i ara possiblement
recuperada, en nom del respecte als
conciutadans.

Cap de Creus - desembre 1993

Cartes dels lector

Tindrem
carril-bici a
Argentona?,
o quin carril-bici

tindrem?
En el transcurs del Ple de
novembre, es va aprovar la
construcció d'un carril-bici a
l'Avinguda dels Països Catalans.
El que hauria d'ésser motiu de
joia pels usuaris, no ho és tant, si
llegim la lletra menuda: ens fan
un carril-bici, arran dels cotxes,
en un sol costat de l'Avda., amb
una amplada màximad'un metre
i vint centímetres i amb una paret
que el delimita en bona part del
seu traçat.
L'Equip de Govern, va donar
entre d'altres respostes que és
tot l'espai que hi ha disponible.
O Que en països amb molta
tradició de ciclistes hi ha carrils
de 80 i 90 cm.
Volem aclarir que aquests

països, fa molts anys que tenen
aquests vials i que n'hi ha de molt
moderns i de molt antics, que
estan ubicats a banda i banda de
la carretera, sovint separats per
una mitjana de jardí 0 parterre i
segur que no hi ha cap mur de
torrent que els canalitzi.
Nosaltres tenim més coses a
dir, però volem fer reflexionar
sobre aquestes mides, jaqué, per
exemple el codi de circulació
mana deixar 1,50 metres de
separació a l'hora de fer un
avançament a una bicicleta.
Tenint en compte, que per ge
neral, una persona fa d'espatlles
uns 50 cms, i que la bicicleta
durant el seu desplaçament és del
tot inestable i incapaç de fer un
traçat completament recte, és fàcil
desviar-se un pam (25 cm.) a la
dreta o esquerra, pel que ja tenim
un metre, que amb els trenta
centímetres de seguretat per
banda, tenim les mides que per
nosaltres són mínimes i impres
cindibles: dos metres i seixanta

Restaurant

Graons

Esmorzars
Dinars
Sopars

BROTXES
FONDITS
FUSTES
RACLETS

Dr. Farrera. 2 - Tel. 756 06 70 -ARGENTONA

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

Qü?iAC

centímetres per un carril-bici
per circular en els dos sentits
de marxa.
Tampoc cal anar a Bèlgica ni
Àustria, aquí mateix n'hi ha
d'aquests accessos i segur que de
totes menes, llocs com Barcelo
na, Banyoles 0 Sant Cugat, on
l'Ajuntament s'hi ha esmerçat de
valent i que nosaltres suggerim a
l'Ajuntament que es posi en
contacte amb aquell consistori.
Tampoc ho han fet.
Aquesta Entitat, des del
començament d'aquesta legisla
tura, ha anat adreçant dossiers,
cartes, instàncies, s'ha integrat al
Consell Municipal de Medi
Ambient d'una manera pacient,
cívica i participativa, per
col. laborar i a voltes impulsar la
bicicleta com a mitjà de transport.
Ja des del primer dia, hem vist
la necessitat que aquesta
avinguda compti amb uns bons
accessos per anar a peu i amb
bicicleta, i així ho hem demanat
moltes vegades, perquè s'inclogui

en el projecte d'urbanització.
no com un'afegitó. El 7/X/91
vam adreçar un dossier a cada

grup polític. El 23/XII/91 ens
entrevistem amb el regidor
d'Urbanisme i li lliurem una car
ta on li adjuntem un dossier tècnic
amb mides d'amplada, desni
vells, radis de gir, reixes de
clavegueres, etc.
Hem insistit el 19/XII/92,quan
surt publicat al Cap de Creus
núm. 6 i veiem que no fa cap
referència al carril-bici, llavors
adrecem una altra carta al Batlle
de la Vila, on hi remarquem una
vegada més la necessitat d'aquest
vial i que es tingui en compte en
altres projectes d'urbanització,
com pot ser el de Sant Sebastià i
el de les futures rondes de
circumval·lació, entre d'altres,
(també se'n va parlar en un Ple,
d'això).
LT1 de març d'enguany,
després de veure el projecte
annex, ens tomem a adreçar al
regidor d'Urbanisme per tal de

Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona

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

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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Cartes dels lectors
comunicar-li que el carril fa 1
metre i escaig, i li demanem que
es facin les esmenes adients, tot
remarcant que al ser el primer
vial de la comarca, cal que sigui
una mostra d'una obra ben pla
nificada i ben resolta.
Tot això només és una petita
mostra de les moltes vegades que
ens hem interessat per aquest
projecte, hem col·laborat aportant
informació quan se'ns ha dema
nat, i que molt sovint ens han
obviat.
Ignorem la raó de destinar 7 m.
de l'Avinguda als cotxes, en
detriment dels vianants i dels
ciclistes, però estem convençuts
que el temps ens donarà la raó i
que a la fi, el caliu humà i esportiu
envairà aquesta Avinguda per
anar a l'escola, institut, zona
esportiva, piscina o perquè no,
tot passejant-hi només pel goig
de fer-ho.
Grup de Muntanya d'Argentona
Secció de Cicloturisme

La meva

immersió
lingüística al
castellà
Llegint a la premsa les protes
tes exagerades, per no dir
malintencionades, d'alguns
castellanoparlants pel fet que a
Catalunya s'intenti ensenyar als
seus fillets l'idioma del país on
viuen, considerant-ho com una
violació dels drets humans, m'ha

fet recordar la meva immersió
lingüística en l'idioma castellà
als anys vint, en temps del rei
Alfons XIII i de la dictadura del
general Primo de Rivera.
Entre els quatre i cinc anys
(d'això ja en fa més de 70), vaig
entrar a la Escuela Nacional
sense saber una paraula de
castellà, perquè en aquells anys
no existia la ràdio, ni la televisió,
ni el cinema parlat, ni res que
m'hagués pogut iniciar en el
coneixement de la llengua d'en
Cervantes.
Certament que el mestre era
català; però, per imperatiu de la
llei, a l'entrar dins d'aquell edifici
s'havia de transformar en un
castellà pur i intransigent. És a
dir: tenia la missió absoluta de
parlar i fer parlar en l'idioma ofi
cial de l'Estat, obligatòriament, a
tots els alumnes de totes les edats,
des dels quatre fins als catorze
anys, castigant als insubmissos 0
distrets amb les penes físiques
que creies oportú. Si no ho hagués
fet tal com dic, podia ser
desposseït del seu càrrec 0
traslladat (llegiu deportat) a
algun poblet de mala mort de
Castella.
Modèstia a part, com que jo he
estat sempre un xicot bastant
espavilat, no recordo que això
m'hagués preocupat gaire;
limitant-me a fer el pagès, i
parlant un castellà horrorós quan
haviade parlar ambel Sr. Mestre.
I parlant com si res, en català,
entre nosaltres, això sí, sense
aixecar gaire la veu.
D'aquesta manera la meva

immersió lingüística no em va
costar gaires mastegots ni cops
de canya americana. Però recordo
que algun company va rebre de
debò per tossut 0 poc aplicat. Els
més dignes de llàstima eren els
pobrets menuts, massa mimats a
casa seva que no s'explicaven on
havien anat a parar i que es
passaven la primera setmana de
classe plorant, desvalguts i
abandonats, la seva desgràcia
d'haver nascut catalans.
Més tard, també reien de gust
com els altres, en sentir les
paraules estrafetes, inventades
pels novells al voler-se expressar
en castellà quan s'havien de diri
gir al Sr. Mestre. Llavors es podia
sentir a parlar de "cigrons" per
garbanzos, "cotón flojo" per algodón, "graciosa" per gaseosa,
"mitxonos" per calcetines, "cielo" per suelo, "fregido" per/rito,
"foco" perfuego, etc.
Al Mestre més d'una vegada se
li havia quasi escapat el riure;
però fent un gran esforç, s'havia
dominat a temps, perquè no se li
esvalotés el galliner de més de
cent galifardeus, que domes
ticava tots a l'hora. Semblava com
si j a hagués pres part en el modern
concurs de la televisió titulat No
te nas, que es peon>.
Argentona, novembre del 1993

Alfons Güell

El meu gran desig
En aquesta nit tan memorable
que estem aquí reunits,

que l'harmonia, l'estimació,
i la salut per a tots
és el meu gran desig.
No voldria pas dir-vos,
un altre desig, desitj at per a tothom,
que pel cap m'està ballant.
El món que està tan desgavellat,
tan incoherent, i tan poc humà,
i, amb el permís de vosaltres,
una modesta poesia li vull dedicar.
Mireu, tant em fa, que siguin de
dretes;
tant em fa, que siguin d'esquerres,
tant em fa, que siguin del centre;
Homes, dones, per què matar-nos?
No som tots fills de la terra?
No és millor estimar-nos?
Per què tant odi?
Per què tant desgavell?
No és millor la pau,
la llibertat tan estimada,
i quan un mori, que mori de vell?
Amb aquest pas que anem,
aviat no hi haurà prou sang,
perquè pugui bategar el cor;
mal averany tenim arreu del món,
si es sembra tant de dolor.
Les pistoles, no ho oblideu,
totes vomiten sang,
els carrers semblen cementiris,
i ens anem poc a poc enfangant,
i jo em pregunto;
tan poc sensibles som als martiris?
Massa eines es fan per matar,
molts són els que les fabriquen.
Jo, voldria que les fessin per
treballar
que a l'home el dignifica;
que el treball, fa honradesa,
llibertat i amor.
Voldria que capgiressin al món;
que la violència i l'odi,
ho desgavella tot, i em fa molta por
el plom.

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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Cartes dels lectors
Que totes les eines que maten,
que les llencin totes a la fundició;
mentre les que treballen.... que
treballin;
aquesta és la meva il·lusió.
No volem més pistoles!
No volem més sang!
No volem més guerres!
Volem viure sense por!
Ja hi ha prou sang llençada,
ja hi ha massa gemecs.
Sentim-nos més humans,
i no estiguem tan secs.
Ja és hora de consultar la
consciència;
ja és hora que diguem... PROU!

El Jutge de Pau,
Jaume Arenas,
exerceix el dret

de rectificació
A tots els convilatans d'Ar
gentona:
Degut a les greus acusacions
vessades contra la meva persona
en l'exercici del meu càrrec de
Jutge de Pau, i fent ús del Dret de
Rectificació a què la Llei
m'empara, he de fer saber, per
públic coneixement de tots els
qui llegiu aquesta revista, que els
fets esmentats a l'escrit publicat
dins la secció "Cartes dels lectors"
d'aquesta revista, són totalment
incerts i carregats d'un transfons

El món del treball crida:

NO VIOLÈNCIA!
Lluitem tots plegats per la PAU.
Perdoneu que us hagi recordat
tristeses,
que l'alegria, la joia, l'estimació,
el plaer i la convivència,
i moltes coses més,
us desitjo de tot cor, i per
molts anys FELICITATS per l'any
1994.
Tarío Rubio

i d'unes intencions que potser per
la majoria dels lectors són
desconeguts. Les intencions que
han induït als signants d'aquella
carta, no és aquest el mitjà per
anomenar-les, però tinc l'espe
rança i la certesa que la veritat
veurà la llum ben aviat. I d'això

QUEVIURES
CANSALADERIA
EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIES
Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DESDE 1892
Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

ARFLA. S.L.

•Oficina 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 paliers
-Tornejats i fresats de tot tipus

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

se n'ocuparan els Tribunals de
Justícia. Crec que seria més noble
per part dels firmants de la carta
haver-se entrevistat amb mi
personalment si existia algun
malentès; però llurs intencions
expliquen sens dubte la seva for
ma de procedir.
En cap cas, exercitant les
funcions de Jutge de Pau, he
portat a terme els actes il·lícits
dels que se m'acusa i, només amb
la bona voluntat de col·laborar i
ajudar als contraents del matri
moni, m'he limitat a fer en alguns
casos de simple recader de la
comanda d'engalanament de la
Sala a on es celebren els casa
ments, perquè el Sr. X i la Sra. X
així ho havien sol·licitat, sense

que en cap cas hagi pretès ni
aconseguit' un enriquiment
personal per aquest fet.
En definitiva tracto de donar
facilitats a la gent, per tal que
puguin celebrar com ells desitgen
un acte tan trascendent com és el
matrimoni, sense mirar ni dies ni
hores per complaure als nuvis.
Sóc dels que crec que els pobles
es fan gràcies a la gent que hi
treballa de ferm per donar un
servei a la col·lectivitat.
Amb aquesta carta tanco tota
polèmica pública per la meva
part.
Jaume Arenas i Mauri,
Jutge de Pau
Argentona, 2 de novembre 1993

Ajuntament
d'Argentona
L'Ajuntament d'Argentona, llevat els Grups
Municipals d'ERC i IC, vol manifestar a la població el
següent:
El Jutge de Pau d'Argentona, senyor Jaume Arenas
i Mauri, en reunió mantinguda el passat dia 12 de
novembre, ha posat a la nostra disposició el seu càrrec.
Moltes i recents informacions han posat en dubte la
honorabilitat del nostre Jutge insinuant i en alguns
casos acusant-lo de cobrar irregularment uns diners en
concepte de realitzar els casaments civils.
Que la Vila d'Argentona ha assolit la popularitat i el
renom que es mereix, en relació a la celebració de
casaments civils de la resta dels Registres Civils de la
nostra terra per la dedicació i afany del nostre Jutge Sr.
Arenas, i les proves són el nombre de centenars i
centenars de matrimonis d'arreu de tot el país que han
decidit celebrar la diada del seu enllaç a casa nostra,
agraint i elogiant la col·laboració sempre desinteressada
del Jutge de Pau.
En conseqüència, hem decidit no acceptar la dimissió
del Sr. Jaume Arenas i Mauri, Jutge de Pau d'Argentona
tot i encoratjant-lo a continuar amb la seva tasca que
valorem com a molt positiva per Argentona, i prova
d'això l'elecció i proposta de nomenament com a Jutge
de Pau de la Vila pel Ple Corporatiu del passat 3 de
setembre, amb els vots favorables dels grups polítics de
CiU, AA, PSC-PSOE i ERC, i el vot en contra d'IC, essent
ferm dit nomenament segons acord adoptat en sessió
del dia 19 d'octubre de 1993 de la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Argentona, 1 de desembre de 1993

Les cartes han de tenir una extensió màxima d'un foli a doble espai. La
redacció es veu amb eldret defer extractes de les cartes, cas que l'extensió sigui
superior.
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Carta de 1/alcalde -

El perquè d'un pacte

CAP 1, arranjament de

A les portes de les

passat des de l'últim

municipal entre CiU

la mina del carrer

festes de Nadal i cap

butlletí i cal tenir en

i el partit dels

d'any, des del Consistori

compte el seu

Socialistes de

Gran i Puig i
Cadafalch,

contingut.

Catalunya

remodelació dels

unes festes plenes de

baixos de l'Ajuntament,

joia, esperant que els

Reis Mags de l'Orient

JT ets importants han

us desitgem passeu

En primer lloc, el dia 4

Conscients de

enllumenat sala dels

d'octubre vam rebre

diferents situacions

Plens, projecte bàsic

per l'any 1994 siguin

un comunicat de la

incòmodes viscudes,

d'enllumenat públic de

benèvols amb totes les

Conselleria

hem cregut convenient

la zona comercial del

il·lusions que tenim

d'Ensenyament de la

formar un govern

carrer Gran, Plaça de

posades i les puguem
veure realitzades.

Generalitat de

majoritari estable,

Vendre, Torres i

Catalunya, el qual ens

transparent, valent i

Bages, Joan XXIII,

comunicava la

amb força, que amb

Plaça Nova, i d'altres,

Aquest any, a part de

proposta del mapa

il·lusió treballi per

totes aquestes gestions

la crisi que patim i de

escolar elaborada pel

Argentona, i que

fetes esperem que

la forta recessió

departament

unides les dues forces

siguin acceptades amb

econòmica que

d'Ensenyament.

polítiques serveixin

les seves subvencions

comporta unes xifres

Aquest mapa escolar

per desencallar temes

corresponents.

importants d'atur i un

horitzó no gaire clar

contempla la futura

pendents i

construcció d'un

suficientment

És bo veure i esperem

-això no vol dir que

centre d'ensenyament

importants per la

que així la història ho

amb aquestes paraules

secundari a Argentona.

nostra vila.

jutgi que dos partits

meves tingui la

polítics, històricament

intenció d'amargar-vos

S'ha creat una nova

sempre un enfront de

les festes sinó tot el

centre es decidirà de

regidoria que és la de

l'altre es posin d'acord

contrari-, us vull

les previsions

Captació de Recursos,

entre tots fem una

El termini de
construcció d'aquest

encoratjar perquè

contingudes al mapa

i en el temps que

i tinguin un mateix
horitzó: que és la Vila

escolar definitiu que

portem s'han portat a

d'Argentona, crec que

pinya i puguem

ha de quedar enllestit

terme diferents

és molt important

superar aquesta situació.

abans d'acabar l'any.

entrevistes a la

veure aquest fet,

A tots Bones Festes i

Aquest comunicat

Diputació, Generalitat,

ajuntar totes les forces

Bona Festa Major.

anava signat pel

Governació, etc.

per treballar junts,

conseller

referents a alguns

demostrant una realitat

d'Ensenyament,

projectes com poden

democràtica pel bon

Joaquim Casabella

Joan M. Pujals.

ser el cementiri nou,

futur d'Argentona.

Alcalde
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Amb una important aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Han començat les obres
de l'Avinguda dels Països Catalans
El dilluns, dia 22 de novembre, van començar les obres

Aquestes obres són especialment esperades pels

d'urbanització de l'Avinguda dels Països Catalans i la

col·lectius de mestres i pares de l'escola Francesc Burniol i

cobertura del tram final del Torrent de Tossa.

també pels usuaris de la zona esportiva.

Les obres van començar
amb l'adequació dels accessos
a les escoles i a la zona espor
tiva.
A aquests nous accessos s'hi
arriba per la porta del camp de
futbol que és al davant de la
carretera de Vilassar, va pel
costat de la paret del camp,
paral·lela a l'Avinguda dels
Països Catalans, per anar a pa
rar a la zona que s'utilitza
habitualment d'aparcament
entre aquest espai esportiu i
l'escola Francesc Burniol. La
regidoria d'Ensenyament ha

Les obres de la canalització del Torrent de Tossa.

Una perspectiva del torrent que ja no tornarem a veure.

demanat a pares i mestres de

que fa a la urbanització deha pogut rebaixar un 30%,

l'escola que s'abstinguin

l'Avinguda dels Països Cata-aproximadament. Aquesta obra

les obres és l'últim dia de l'any

d'entrar amb cotxe a aquests

lans, l'obra tenia un pressupostestà subvencionada al 50%
d'uns 45 milions de pessetes,mitjançant el Pla Únic d'Obres

1994.

accessos.
L'actuació en aquesta zona

però l'empresa contractada hoi Serveis de Catalunya, de la

de l'Avinguda dels Països
Catalans consisteix en fer una
canalització del Torrent de
Tossa en el tram comprès entre
la carretera de Vilassar i el
Torrent de Cirés. Això permetrà
configurar un carrer ampli d'una
llargada de 315 metres, una
amplada de 7 metres, una vorera
de 2 metres al costat del camp
de futbol, de l'escola i de la
piscina. També s'hi farà un
carri 1-bici just a sobre de l'actual
traçat del Torrent de Tossa i un
aparcament per uns 20 vehicles.
L'empresa que farà les obres
és la constructora JIMA, S.A.
de Terrassa, que és la que va
presentar l'oferta més baixa de
totes les que es van presentar.
El pressupost de la cober
tura del Torrent de Tossa és de
gairebé 60 milions de pessetes,
subvencionat en un 75% per la
Generalitat de Catalunya. Pel

Projecte de l'Avinguda dels Països Catalans.

Generalitat. El límit per acabar

Cap de Creus - desembre 1993
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GISA assegura que les obres
de l'Autopista continuen a bon ritme
Les obres de l'Autopista Argentona-La Roca continuen

d'Argentona, Santi Mora, Antoni Julià i Josep Clofent, que

a bon ritme, segons van poder comprovar el passat més

van fer una primera visita a les construccions d'aquesta

d'octubre, sobre el terrenys, tres regidors de l'Ajuntament

nova via.

D'altra banda, els tècnics

El responsable de Medi
Ambient, Antoni Julià, va des

de GISA han explicat la

tacar l'esforç que s'està fent per

construcció dels dos túnels que

no agredir la zona de la

travessaran Parpers. Per fer-los

construcció des del punt de vista

s'hauran d'extreure mig milió

medi ambiental.

de metres cúbics de terra, i

La visita va començat a les

actualment s'han perforat 450

dotze del matí, del dia 21

metres del túnel dret i 300 de

d'octubre, a les oficines que té

l'esquerre. En la perforació

l'empresa GISA a l'en

d'aquest túnel s'hi treballa dia i

creuament amb les carreteres

nit, utilitzant-se una tècnica

de Dosrius i Granollers.

austríaca que fa que el sostre
del túnel quedi ancorat uns

En primer lloc els tècnics

metres endins de la roca.

van explicar com s'ha anat
desenvolupant l'obra des del seu

La visita dels tres regidors

inici, fent especial incidència

de l'Ajuntament d'Argentona a

en els aspectes medi ambientals.

les obres d'aquesta autopista es

Segons s'ha informat,

va haver de suspendre al voltant

durant els últims mesos s'han

d'un quart de dues de la tarda,

traslladat uns 2.000 arbres joves

quan va començar a caure so
bre la Vila una important

que se situaran als vials i

tempesta.
La visita es podria reprendre

talussos. Aquests arbres tenen
un índex de mortalitat d'un 5%.

en els pròxims dies, tot i que no

Durant tot el desenvo
lupament de l'obra dos tècnics

hi ha data fixada.
De moment, ni el regidor

de medi ambient fan un
seguiment detallat de les

d'Urbanisme, Santi Mora, ni el

construccions. El regidor de
Medi Ambient, Antoni Julià,

regidor sociali sta Josep Clofent
han volgut manifestar-se fins

ha valorat molt positivament

no completar la visita a les obres

aquest esforç per la preservació

de l'Autopista d'Argentona a

medi ambiental de la zona.

La Roca.

Centre de Massatge

VENDA I REPARACIÓ
DE MOTOS I BICICLETES

•Massatge:
Terapèutic, antiestries, esporti
•Solàrium
(amb llum facial i ventilació)
•Estètica:
Tractaments corporals i facial
Depilació: elèctrica, cera calenta i freda.
Manicura i pedicura.
c/ Doctor Samsó, 1, baix
08310 Argentona

Tels. 756 06 91

TALLERS QUINTANA
c/ Gran, 87 - Tel. 797 17 54 - 08310 ARGENTONA
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Les pistes de muntanya permetran
redescobrir el nostre espai natural
Unes 200 persones van assistir, el diumenge 21 de

va destacar que aquestes pistes de muntanya serviran als

novembre, a la inauguració de les pistes de muntanya

argentonins per conèixer diversos paratges del terme muni

d'Argentona que es va fer a la font Picant d'aquesta localitat.

cipal de la nostra població, que fins ara els eren desconeguts.

L'alcalde d'Argentona, el convergent Joaquim Casabella,
La inauguració de les pistes
de muntanya, que es va fer a la
font Picant d'Argentona, va
aplegar a la majoria de regidors
de l'equip de govern, a banda
d'unes dues-centes persones
aproximadament i als corredors
inscrits en les dues proves que
s'hi van celebrar. Durant l'acte
d'inauguració de les pistes de
muntanya, que transcorren per
tot el terme municipal de la
població, l'alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, va asse
nyalar que amb la posada en
marxa d'aquestes pistes les
persones que facin aquests
recorreguts descobriran parat
ges que hi ha al terme munici
pal d'Argentona.
Per la seva banda, el regidor

L'alcalde, Joaquim Casabella, inaugurant les pistes.

d'Esports de l'Ajuntament
en tots dos casos són reco

d'Argentona, Raimon Català,

part, va destacar l'èxit pel que

conèixer una sèrie de recor

va manifestar que aquestes

fa al nombre d'assistents a la

reguts, repartits en 6 pistes de

manades per a gent entrenada.

diferent grau de dificultat. Un
triangle és la marca per seguir

Tots els recorreguts s'inicien a
la font Picant d'Argentona i

pistes s'han pogut inaugurar

inauguració i a les mesures de

gràcies a un equip de persones

seguretat i ajut que es van

encapçalades pel Tècnic

el recorregut, aquest triangle té

passen per diversos llocs de la

d'Esports de l'Ajuntament, Raúl

instal·lar per aquest acte.
Aquesta idea portada a

sis colors per definir el grau.

població i de les seves rodalies.

Paloma, que han anat marcant

terme per la regidoria d'Esports

Les pistes més forçades són la

les diferents pistes.

de l'Ajuntament d'Argentona es

vermella 0 la negra de 8 i 23

veieu pàgina 24 d'aquest nú

basa en marcar i donar a

quilòmetres respectivament, i

mero de Cap de Creus).

Raúl Paloma, per la seva

(Si voleu més informació

FORN DE PA

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

I
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El recàrrec municipal de l'IAE queda en 1,25 i l·IBI en 0,65.

El Ple va decidir congelar
els impostos municipals de cara al 1994
Amb els vots favorables de Convergència i Unió, el
Partit dels Socialistes de Catalunya i Agrupació Argentona,

va aprovar, el dia 18 de novembre, l'augment d'un 10% de

i les abstencions d'Esquerra Republicana de Catalunya i

banda, l'IBI l'IAE i l'impost de circulació queden congelats

Iniciativa per Catalunya, el Ple de l'Ajuntament d'Argentona

de cara a l'any que ve.

la taxa de recollida d'escombraries per l'any que ve. D'altra

El regidor d'Hisenda,

coalició entre CiU i PSC, va

Esquerra Republicana cal que

justificats els barems que

Esteve Català, ja va anunciar al

explicar que cal ajustar el cost

la taxa d'escombraries vagi re

començament del Ple la

real del servei amb el padró.

lacionada amb l'Impost de Béns

s'apliquen a la taxa d'escom
braries i per això va demanar la

intenció de no augmentar els

Durant aquest any la desviació

Immobles perquè, segons va

redacció d'una nova taula de

impostos locals de cara a l'any

entre el cost i el padró ha sigut

dir, no és just que habitatges

barems més equitativa.

1994, degut a la situació de

de 7 mi lions de pessetes, mentre

amb una situació diferent i amb

Durant aquest Ple no van

crisi que es viu en aquests

que l'any que ve aquesta xifra

diferents metres quadrats

ferús de la paraula ni la regidora

moments. Això vol dir que de

es podrà rebaixar en un milió.

paguin el mateix. Per la seva

del PSC Montse Brugal, ni el

banda, Pinart va assegurar que

portaveu d'Agrupació Argen

l'Impost de Béns Immobles

tona Jordi Suari.

cara al 1994 l'impost d'activitats
econòmiques, l'impost de béns

L'oposició

d'Argentona és un dels més

immobles i l'impost de cir
Per la se va banda, el regidor

exactament el mateix que els

d'Esquerra Republicana, Jordi

ha costat durant aquest any.

Pinart, va argumentar que li

tiva per Catalunya, va defensar

semblava il·lògic portar al Ple

que cal fer pressupostos i

d'escombraries, el responsable

abans l'augment de taxes que el

previsió de taxes de manera

d'Hisenda del govern de

pressupost municipal. Per

paral·lela. Sala no va trobar

Pel que fa a la taxa

El Ple es va celebrar amb
l'única absència del primer

baixos del Maresme.

culació costarà als contribuents

Concepció Sala, d'Inicia

Tinent d'Alcalde i Regidor so
cialista, Josep Clofent.

TAXA D'ESCOMBRARIES
TARIFES
1.Per cada habitatge particular
9.818
2.Entitats associatives sense
ànim de lucre
11.550
3.Despatxos professionals
12.705
4.Oficines, bancs, comerços (menys
els de queviures) i indústries
(menys les de queviures i les tèxtils), fins:
25 m2
12.705
De més de 25 fins a 40 m2
14.784
De més de 40 m2 fins a 60 m2
17.325
De més de 60 m2 fins a 150 m2
20.790
De més de 150 m2 fins a 400 m2
25.410
De més de 400 m2
30.030
5.Hotels, pensions, bars, sales de joc i
residències de la 3a. edat
Fins a 150 m2
31.185
De més de 150 m2
41.580
6.Acadèmies, col·legis, guarderies, llars
d'infants
Fins a 250 m2 edificats
(no inclòs pati)
13.860
De més de 250 m2 fins a 500 m2
(no inclòs pati)
20.790
7.Indústries tèxtils, fins:
40 m2
17.325
De més de 40 m2 fins a 60 m2
22.985
De més de 60 m2 fins a 150 m2
24.833
De més de 150 m2 fins a 400 m2
28.875

De més de 400 m2
8. Indústries i comerços de queviures,
supermercats, etc, fins:
25 m2
De més de 25 m2 fins a 40 m2
De més de 40 m2 fins a 60 m2
De més de 60 m2 fins a 150 m2
De més de 150 m2 fins a 400 m2
De més de 400 m2
9. Recollida d'escombraries a locals
de petites indústries tèxtils i
tallers artesans
Fins a 20 m2
Magatzems

33.495

12.705
17.325
22.985
26.565
31.185
35.805

10.395
9.818

EXEMPCIONS
Es podrà concedir la dispensa o bonificació
del pagament de la taxa d'escombraries per al
present exercici, a tots aquells pensionistes, jubilats
i persones en atur forçós d'escassa capacitat
econòmica.
A l'efecte i per determinar quines persones
tenen dret a gaudir de la bonificació o exempció,
s'estableix un sistema de puntuació quins barems
són els següents:
1) Ingressos
Es considerarà l'import de les diverses pensions
que tingui la unitat familiar i dividir-ho pel nom

bre de membres que la formen, per obtenir així la
renda familiar.
-Renda familiar inferior
a la pensió mínima
8 punts
-Renda familiar superior a la pensió
mínima, però inferior al S.M.1
4 punts
-Renda familiar superior al S.M.1
2 punts
2)Convivència
-Viure sol
6 punts
-Viure únicament amb la parella
3 punts
-Viure amb fills o altres
1 punt
3)Familiars
-No tenir familiars de lr. grau
4 punts
-Tenir familiars de lr. grau
fora del municipi
2 punts
-Tenir familiars de lr. grau
en el mateix municipi
1 punt
4)Vivenda
-No posseir béns immobles
2 punts
-Posseir la vivenda on es resideix
1 punt
-Posseir més béns immobles
0 punts
-Puntuació màxima que es pot obtenir
20 punts
Les sol·licituds a què es refereix aquest apartat
seran informades per la regidoria de Serveis Socials,
així com aquells casos excepcionals que no estiguin
previstos en aquesta Ordenança a efecte de resoldre.
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Es el quart govern d'aquesta legislatura.

CiU i PSC aconsegueixen un acord

de govern que els dóna la majoria al Ple
Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de
Catalunya a Argentona han arribat a un acord per la

formacions es va tancar el divendres dia 29 d'octubre i està
basat en quatre punts.

formació d'un nou govern municipal. L'acord entre les dues
Aquests punts són dotar
d'estabilitat el govern munici
pal, el compromís de definir
amb la resta de forces polítiques
de l'Ajuntament el projecte de
futur de la nostra vila, dotar a
l'administració local dels
mecanismes necessaris per
garantir la transparència i la
participació de tots els
ciutadans, i per últim acon
seguir solucions definitives per
la construcció d'un Institut de
secundària, l'Àrea Bàsica de
Salut, el Casal de Joventut i
també la reubicació del Casal
dels Avis.
El nou repartiment de
carteres
Fruit d'aquest acord entre
Convergència i el partit Socia
lista és la remodelació del

El primer Ple on hi va comparèixer el nou govern va ser el del mes de novembre. A la dreta de l'alcalde, Joaquim
Casabella, el nou primer tinent d'alcalde, Josep Clofent.

govern municipal. Mentre
l'alcaldia continua en mans de

mans de regidors convergents.

d'Ensenyament i Mitjans de

i que s'encarregarà d'estudiar

l'actual batlle Joaquim

Per la seva banda, el regidor

Comunicació. Això vol dir que

els afers d'aquesta matèria

Casabella, de Convergència i

socialista Josep Clofent

l'actual alcalde perd les

abans que passin al Ple. L'acord

Unió, el nou primer Tinent

gestionarà les carteres de

d'Alcalde és el regidor socialista

Policia Local i de Captació de

competències d'Ensenyament,
i una part de la cartera de Go

entre socialistes i convergents
recull també el compromís de

Josep Clofent, i la resta de les

Recursos Aliens, i la regidora

vernació, que és la de policia.

redacció i posada en funcio

tinences d'alcaldia queden en

socialista Montse Brugal les

Per la seva banda el regidor

nament del Reglament Orgànic

de Convergència i Unió Raimon
de Comunicació i es crea una

Municipal.
Aquesta comissió es va
crear oficialment durant la

nova regidoria, la de Captació

celebració del Ple ordinari del

Català perd la cartera de Mitjans

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS -

CALEFACCIÓ

LLUÍS SERRA

de Recursos Aliens.

mes d'octubre, comptant amb
els vots favorables de totes les

Creació d'una comissió

forces polítiques representades

informativa d'urbanisme

al consistori.

L'acord signat entre aques
tes dues formacions polítiques

L'oposició creu que
s'afavorirà la governabilitat

contempla també la creació
Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05

MATARÓ

Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21

ARGENTONA

d'una comissió informativa

Les reaccions d'Agrupació

d'urbanisme, formada per tots
els grups presents al consistori,

d'Argentona, ERC i IC han estat
unànimes al considerar positiu
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Document del pacte
municipal entre
aquest pacte perquè poden
garantir la governabilitat.
Jordi Suari, ex-alcalde i

Social, Medi Ambienti Sanitat,
a més d'enllaç entre CDC i el
grup municipal, Antoni Julià,

portaveu d'Agrupació d'Argen

va dir que el resultat de

tona, va considerar molt positiu

l'assemblea va ser satisfactori.

el pacte de govern entre els dos

L'enllaç entre el grup mu

partits manifestant que aquest

nicipal de Convergència i Unió

fet ajudarà que la política del

i l'agrupació local de CDC,

poble no sigui tan crispada, a la

Antoni Julià, i el regidor

vegada que va assegurar que es

d'Hisenda, Esteve Català, van

podran realitzar molts projectes

confirmar que l'assemblea de

que ara es troben aparcats.

militants del seu partit va
mostrar la seva satisfacció pel

El regidor del grup d'ERC,
Jordi Pinart, no va mostrar sor
presa davant aquest anunci ja

recent acord de govern amb els

que els regidors socialistes,

socialistes locals.
A la reunió hi van assistir

segons va manifestar Pinart,

tots els membres de l'equip de

sempre han estat predisposats a

govern que pertanyen a la

fer un pacte d'aquest tipus amb

coalició Convergència i Unió,

l'equip de govern.
El regidor d'Esquerra Re

inclosos els dos regidors del

publicana va manifestar que

Antoni Duran i Lleida, concre
tament Raimon Català i Marcel

espera que aquest pacte faci
tirar endavant a CiU i doni tran
quil·litat dins d'aquest equip.
Concepció Sala, regidora

partit que encapçala Josep

Lladó.
A l'assemblea hi van assistir
uns 25 militants.

del grup municipal d'IC, a l'igual
que el regidor d'ERC, no va
agafar amb sorpresa la signatura
d'aquest pacte ja que coneixia
l'existència d'aquestes nego
ciacions. Sala va anunciar que
treballaran i col·laboraran en el
que sigui possible amb el nou
equip de govern.
La regidora d'IC, com la
resta dels grups de l'oposició,
va relacionar aquest fet amb el
pacte signat entre el PSOE i
CiU a nivell estatal.
Joaquim Casabella i Josep
Clofent van considerar posi

BELLESA
TERESA
VILA

tives aquestes reaccions jaqué,
segons van dir, per aquest
projecte de poble es necessita
la col·laboració de tot el
consistori.

També dies després de la
signatura del pacte, el dia 11 de
novembre, tot el grup munici

Manicura
Ungles de porcellana
Pedicura
Depilacions
Tractaments
anticel.Mítics

pal de CiU va fer una assemblea
amb els seus militants per tal de
fer una primera valoració de
l'acord de govern. Després de
la reunió el regidor de Benestar

Sant Narcís, 1

Convergència i Unió
i el Partit dels Socialistes
de Catalunya
Els grups municipals de Convergència i Unió (CiU)
i del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), hem
analitzat conjuntament tots els aspectes relacionats amb
la governabilitat, estabilitat, eficàcia, transparència i
participació que concorren en el nostre Ajuntament.
De tot l'exposat, acordem signar un pacte per formar
un govern de coalició amb els següents compromisos:
1.- Dotar el govern municipal d'Argentona de
l'estabilitat necessària per portar endavant amb agilitat
i eficàcia totes les tasques pròpies del govern municipal.
2.- El compromís de definir amb la resta de forces
polítiques i socials el projecte d'Argentona del futur.
3.- Dotar el govern municipal d'Argentona de tots els
mecanismes convenients que en garanteixin la
transparència i la participació de tots els ciutadans que
així ho desitgin.
4.- En el marc dels dos exercicis pressupostaris fins
al final de la present legislatura, prioritzar les actuacions
necessàries per tal d'aconseguir les solucions definitives
que ens permetin disposar de l'Àrea Bàsica de Salut,
l'Institut d'Ensenyament Secundari, el Casal de Joventut
i una reubicació adequada del Casal dels Avis.
Per tal de donar compliment a aquests compromisos
el govern municipal quedarà format per:
Alcalde: Joaquim Casabella i Castells, CiU
Primer Tinent d'Alcalde: Josep Clofent i Rosique, PSC
Segon Tinent d'Alcalde: Santiago Mora i Carmany, CiU
Tercer Tinent d'Alcalde: Raimon Català i Casas, CiU
Quart Tinent d'Alcalde: Esteve-V. Català i Amatller, CiU
Regidor: Antoni Julià i Valls, CiU
Regidor: Marcel Lladó i Badosa, CiU
Regidora: Montserrat Brugal i Pinol, PSC
Les regidories seran com segueixen:
Joaquim Casabella i Castells:
Alcalde-President
Josep Clofent i Rosique:
Policia Local - Captació de Recursos
Santiago Mora i Carmany:
Urbanisme, Obres i Serveis
Raimon Català i Casas:
Cultura i Esports
Esteve-V. Català i Amatller:
Hisenda
Antoni Julià i Valls:
Medi Ambient, Sanitat i Benestar Social
Marcel Lladó i Badosa:
Joventut, Festes, Comerç i Act. Classificades
Montserrat Brugal i Pinol:
Ensenyament i Mitjans de Comunicació
El compromís ens porta també a què per Decret
d'Alcaldia es constitueixi la Comissió Informativa
d'Urbanisme amb la presència de tots els grups polítics
i el compromís de la redacció i posada en marxa
immediata del R.O.M. (Reglament Orgànic Municipal).
Així ho signem.

Tel. 756 00 40

08310 ARGENTONA

Text íntegre de l'acord CiU-PSC.

14 Cap de Creus - desembre 1993

Comunicat del PSC
als ciutadans d'Argentona
L'Agrupació i el Grup Municipal Socialista
d'Argentona, fem pública la nostra explicació del pacte
amb Convergència i Unió.
La nostra voluntat de contribuir a la governabilitat
d'Argentona, en el seu progrés, en la realització d'un
projecte de poble, amb un model de govern transparent
i participatiu, ja va ser el compromís que vam prendre
durant la campanya electoral de les darreres eleccions
municipals.
Fruit d'aquestes consideracions, signàrem l'acord
que va possibilitar el primer govern de l'actual legisla
tura.
En coherència amb aquest propòsit, davant de les
posicions irreconciliables que van. mantenir A.A. per
una banda, i IC i ERC per l'altra, respecte a donar entrada
a CiU en el govern municipal, i que van conduir al
trencament del pacte, ens van portar a no acceptar
governar en minoria i a reclamar que ostentés la
responsabilitat de govern la força més votada.
Aquesta línia d'actuació ens va obligar a formular
públicament una proposta d'acord en el moment de la
presa de possessió de l'actual alcalde.
En definitiva, són aquestes mateixes consideracions
les que ens han conduït a contestar afirmativament a les
propostes que ens ha formulat CiU.
Manifestem amb il·lusió, però també amb
preocupació, la nostra voluntat de col·laborar a formar
un nou govern per Argentona, que s'ha de sustentar en
els següents principis:
lr.- Que el poble d'Argentona disposi d'un govern
efectiu i estable.
2n.- Que el poble d'Argentona disposi d'un govern
que amb la participació de la resta de forces polítiques
i socials, formulin una proposta per l'Argentona del
2000.
3r.- Que el poble d'Argentona disposi d'un govern
presidit per la transparència i la participació.
4t.- Que el poble d'Argentona disposi d'un govern
que prioritzi aquelles actuacions històricament
reivindicades i que són absolutament imprescindibles.
Els socialistes d'Argentona volem adreçar-nos molt
especialment a tots aquells convilatans i convilatanes
que habitualment ens feu la confiança amb el vostre vot,
per fer-vos les següents consideracions:
Acceptant l'acord de govern que ens proposa CiU,
sabem que assumim responsabilitats i riscos, preveiem
que el nivell de crítica al que estem sotmesos
previsiblement augmentarà, però sabem que a vosaltres
no us agrada la imatge que darrerament, massa sovint
ha donat el nostre Ajuntament.
Els socialistes hem acceptat tasques de govern en un
moment difícil. La crisi que pateix el país, en bona
mesura afecta també al nostre Ajuntament. Aquest serà
un inconvenient a l'hora de poder aplicar molts dels
aspectes que contenia el nostre programa.
L'Agrupació Socialista d'Argentona, creiem que tots
vosaltres, argentonins, el que espereu dels vostres
representants a l'Ajuntament és la disponibilitat, dedicació
i empenta per aconseguir un govern eficaç i estable per
un poble millor.
Argentona, 29 d'octubre del 1993

Pacte polític
CONVERGÈNCIA I UNIÓ i el seu GRUP MUNICI
PAL, sensibles al fet de donar un fort impuls a la vila
d'Argentona, i veient les necessitats d'avançar en diferents
aspectes, tant urbanístics com socials.
Conscients de diferents situacions incòmodes
viscudes en algun dels plens de l'últim any, amb l'únic
i exclusiu motiu de no poder disposar de la majoria en
el govern, bo i tenint un pacte per a l'aprovació dels
pressupostos d'enguany amb Iniciativa per a Catalunya,
i el fet de valorar com perjudicaria a la vila un bloqueig
sistemàtic de les decisions polítiques per la majoria a
l'oposició.
Se'ns presenta l'important responsabilitat de creure
que per a la bona governabilitat de l'Ajuntament cal un
equip compacte i majoritari, i que ens cal establir un
pacte que conformi un govern suficient per tal
d'aconseguir un equip fort, estable, valent i amb força.
Que amb il·lusió treballi per a Argentona, perquè la seva
totalitat col·labori en les tasques de govern i si cal, tots
a una, facin tots els esforços per a desencallar temes
pendents i suficientment importants per a la nostra vila.
Coneixedors d'aquesta realitat política, i de l'important
responsabilitat que tenim enfront de tots els argentonins,
i que ens cal com a primer pas aprovar els pressupostos
pel proper any 1994, hem arribat a un acord amb el grup
municipal del partit dels Socialistes de Catalunya, per tal
de complir amb aquestes fites i les que en comú ens
proposem.
Un acord, un bon acord, conscient i amb il·lusió de
treballar junts per tal de multiplicar esforços i realitzacions.
És bo veure, i esperem que així la història ens ho
jutgi, dos partits polítics, històricament sempre un
enfront de l'altre que es posin d'acord i tinguin un
mateix horitzó, que és la vila d'Argentona. És important
veure aquest fet de juntar totes les forces per a treballar
tal com una realitat democràtica.
Convergència i Unió

Aquests són els dos
comunicats dels
firmants del
pacte de govern.

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 797 04 11
Avda. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA
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Hem perdut un any...

rera l'altre
Normalment les apor

Creiem de debò que llavors

Primer Madrid,
després Argentona

tacions que hem volgut fer des

es va perdre l'oportunitat de

d'A.A. han estat positives, de

tancar un pacte ample, estable i

sumar, de construir; de vegades,

amb perspectives de futur, i

crítiques però sempre amb

que, el PSC ho hagués pogut

Lapolítica són una sèrie

dins d'un marc ideològic i

l'objectiu clar de millora amb

d'accions que afecten a les

de l'ideal que a cadascú ens

allò que és important per

fer des de dins, sense tren
caments i, com a mínim,

relacions de persones d'un

marca la consciència.

damunt de les petites estratègies

haguessin guanyat dos anys en

col·lectiu o entre col·lec

del moment. Ara també con

profit del poble. El PSC va

tinuem en la mateixa línia.

deixar passar l'oportunitat. S'ho

Primer van ser uns mesos

van pensar quinze dies, però

fins que CiU es va adonar que
calien els vots per aprovar els

van deixar passar l'oportunitat.

pressupostos. Semblava que
despertessin d'un malson. A la

esmenaro redreçar la relliscada.
Potser sí. Malgrat el que això

fi, sense canvis substantius,
després d'un acord, que no d'un
pacte, els van treure amb el
suport del vot d'IC. Com que

Ara sembla que s'intenta

El pacte a Madrid entre

tivitats. Generalment a-

socialistes i nacionalistes

questes accions es basen

(regionalistes seria la

en una relació de poder, i

paraula) catalans traeix

aquest és el que marca les

l'anterior en dos aspectes.

pautes a seguir.

El primer que la força

La llàstima de la nostra

"d'esquerres" amb una

pugui tenir de positiu, no és el

societat actual és que per

majoria no busqui a una

mateix, i sembla que té totes les

aconseguir aquest Poder

força d'un marc ideològic

característiques d'un acord so

s'han de sacrificar ideals i

similar per pactar. Com la

bre la marxa, a veure què passa,

actituds, cosa que mai

seva política a l'Estat

s'hauria de fer.

espanyol cada vegada més

sembla que els acords no van

sense gaire futur ni confiança,

ser prou satisfactoris, ara sí,

per apedaçar el que resta de

A Argentona s'han

saben ja que calen els vots per

legislatura i, en tot cas, res a

realitzat quatre pactes per

salvatge que Maastrich vol
imposar a Europa, ha trobat

s'acosta a la del capitalisme

tirar coses endavant ha estat

veure amb un projecte de poble,

governar l'Ajuntament. El

necessari un altre any per

tal com demostren les línies

primer d'ells, l'únic en el

un aliat en CiU per

arreplegar voluntats, aquesta
vegada la del PSC, i van dos.

pres-supostàries dibuixades

que ERC participà, res

continuar al poder amb

fins ara. En definitiva, falten

ponia a un acord progra

garanties de governabilitat.

Està per veure si parlem de pac

les condicions mínimes, fites,

màtic de quatre forces

El segon és que quan CiU

tes o d'acords concrets. Entre

projectes, recursos i clima

(PSC-PSOE, ERC, IC-

es ven a Madrid i no intenta

tant hem sumat dos anys de

totes tres, teòricament,

crear una força d'oposició,

tanteigs i provisionalitat que

adequats per concloure que
d'aquesta situació pugui deri

d'esquerres- i AA -una

els Països Catalans resten

donen com a resultat un balanç

var-se quelcom més que acords

barrejaheterogèniad'inde-

immersos dins d'aquesta

molt pobre quant a realit

d'estratègies concretes per su

pendents-) que van elabo-

dinàmica de poders geo-

zacions. Sembla que per aquest

perar problemes cojunturals.
Malgrat això, des de la

rarunes bases pertreballar.

econòmics i polítics que

La fi: aconseguir canviar

cada vegada són més

la trista política de CiU

llunyans ala nostra realitat

que ens abocava a l'abisme.

quotidiana.

camí hem perdut.
A la primavera de 1992,

nostra Agrupació continuem

any olímpic, el PSC formava

pensant, que la política és pac

part del govern. Vist el panora

te, que per fer coses cal sumar

ma municipal, i amb el que

voluntats, que cele-brem els

costa de fer un equip, i el teníem,

acords i que mantindrem una

amb un dens i possible progra

Aquest pacte era lògic. Hi

I nosaltres ens pregun

havia grans discrepàncies

tem: val la pena trair-se a

postura de col·laboració que, a

en els continguts progra

un mateix i, potser al qui et

ma de poble, amb bona capacitat

banda del respecte per les per

màtics amb CiU, espe

va votar, pel Poder, i més

de gestió i amb una digna cuota

sones i els grups, estigui en

cialment dels partits d'es

quan aquest és més fictici

d'eficàcia, el PSC es va des

sintonia amb els interessos del

querres. Sempre hem

que real?

vincular de l'equip, ara es veu
que amb raons sense gaire

poble, de tot el poble. Ho

defensat que s'ha de sacri

celebrem, però els ha costat un

ficar l'ideal polític que

fonament, al.legantallò tan rodó

any... rera l'altre.

desitgem pels Països Ca

Republicana

Grup Municipal

fer funcionar el que tens

de Catalunya

d'Agrupació Argentona

més a prop, en aquest cas

(ERC)

però no era legítim. Ens tornem
a preguntar ara, un altre cop,

(AA)

la teva vila, però sempre

aquestes paraules del PSC.

d'Esquerra

talans quan el que convé és

però tan feble pel que es veu
que un pacte ample era legal,

quin significat tenien i tenen

Grup Municipal
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Expliquem el pacte
Quan estareu llegint aques

Parlem-ne

CONVERGÈNCIA

I UNIÓ

psc-psoc
poble mésjust, on els drets dels

tes línies, ja haurem signat un

argentonins a uns serveis mu

acord de govern amb Conver

Ja comencem a tenir a

ment hem afluixat, tot el

gència Democràtica de Cata

nicipals de qualitat, a uns
serveis educatius, sanitaris,

prop el nou any, un any

contrari, j a que les diferents

lunya i amb Unió Democràtica

culturals, esportius, socials, etc.

1994 que vindrà marcat per

regidories del nostre Ajun

de Catalunya.

la moderació, per l'atenció

tament no han deixat de

i un control exhaustiu de la

barrinar per tal de fer coses

sita, hi hem anat insistint, d'un

Amb el pacte volem una

despesa. Un any 1994 que

útils per Argentona, entre

govern estable que dissenyi un

Argentona pels argentonins, on

obrirà les portes a les

d'altres podem anomenar

projecte de poble per l'any 2000.

amb facilitat ens reconeguem

properes eleccions muni

les reparacions dels carrers

Un projecte, que tingui en

com a poble, on tots els veïns

cipals i que, bo i aquesta

de la Vila, l'enllumenat, el

compte tots aquells aspectes

que així ho desitgin, puguin

premissa no hem tingut cap

començament de les obres

que defineixen un poble, per tal

mena de recel a no aug

dels vestuaris del camp de

que Argentona avanci en el seu

conviure i compartir costums,
festes, paisatges, maneres de

mentar els impostos i en

futbol, l'obertura del nou

nivell d'equipaments i serveis,

fer i de ser, on ens sentim poble,

centre d'atenció infantil i

avanci en mesures que ob

ens sentim una gran comunitat

juvenil al veïnat del Cros,

tinguin progrés per a tots, però

diferent a altres, però junt amb

la canalització del torrent i

reforçant els trets diferencia

la urbanització de l'avin

dors del que és ser Argentona.

els altres.
Hem firmat un pacte amb la

conseqüència mantenir un
pressupost semblant al de
l'any 1993.
Som conscients de la

siguin cada vegada millors i

El poble d'Argentona neces

Amb el pacte que hem

pera tothom.

voluntat que al final de la legis

situació de crisi genera

guda dels Països Catalans,

litzada que hi ha en aquest

la regulació de les orde

signat, volem obtenir per a tots

moment i per tant hem

els argentonins un poble més

i també tots els altres, consi

volgut obrar en conseqüèn-

nances del mercat setma
nal a la plaça de Vendre i el

pròsper, volem aplicar políti

derin que hem contribuït a fer

cia, així també ho van

de temporades del solar de

ques que permetin i ajudin al

una Argentona millor per a tots.

Can Doro, i en moltes

nostre desenvolupament eco

d'altres que s'hi està tre
ballant, un munt de potser

nòmic.
Amb el pacte volem obtenir

de 1993.
Grup Municipal Socialista

petites coses, que no de

per a tots els argentonins un

(PSC)

entendre els nostres com
panys de govern, el grup
municipal del PSC.
Iniciarem un nou exer
cici pressupostari amb una

grans catedrals, però que

majoria de govern forma

van fent poc a poc més

da per CiU i PSC, suficient

agradable el viure i el

per donar una estabilitat de

conviure de la nostra gent

govern pel que fa a la gestió,
que és el que podia haver

a Argentona.
Us desitgem unes

frenat la marxa dels capí

bones festes de Nadal i un

tols d'inversions a la nostra

bon any 1994.

Vila, amb independència
de les qüestions polítiques.

Grup Municipal

El fet de no tenir en

de Convergència i Unió

aquest any 1993 la majoria

(CiU)

latura, tots els nostres voltants,

Argentona, 30 de novembre

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
Posem piles al moment

no val a dir que en cap moCarrer Gran. 51 - Tel. 797 16 23 - ARGENTONA

mjmj

SERRA-PINEDA

BAR • RESTAURANT

"LES GINESTERES"
TAPISSERS

Cuina Catalana
ARGENTONA

C/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Urbanització Les Ginesteres
Telèfon 797 02 55
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HO VEIG AIXÍ

r

Els d'Iniciativa

Mateu Pinol i Carrió

som uns babaus
Mirant-ho amb perspecti

personalitats, o els seus im

d'Iniciativa som ben especials.

mediats col·laboradors, no te
nen temps de formar míni

Vam tenir l'oportunitat de fer

mament la seva militància?

va, hem d'admetre que els

Anem per feina!
Tenim un nou Govern municipal: es

un pacte amb CiU i no se'ns

No. La cosa no va per aquí.

ocorre res més que fer una llista

Ja ens equivocàvem una altra

tracta, com ja sabeu tots, d'una coalició CiU-

dels problemes que Argentona

vegada; els d'Iniciativa no te

PSC, coalició que, penso, era totalment

necessita solucionar urgent

nim remei. Sempre volem em

necessària per donar estabilitat a l'Equip de

ment. Ah, però no penseu pas

prendre els assumptes de forma

Govern, la qual cosa ha de repercutir en el

que és una llista feta a corre-

racional i metòdica, i això no es

poble en fets concrets que millorin la nostra

cuita, no. La vam fer a cons

deu fer pas així. Els problemes,

ciència, estudiant fil per randa

pel que estem veient, no s'han

el que era més urgent de

de resoldre; s'han d'ignorar,

resoldre. Mira que en som de

s'han d'eludir. Perquè es veu
que els problemes són de tal

babaus!
L'acord amb CiU -que en

qualitat de vida a la vila d'Argentona. I és que
hi ha molta feina a fer. Jo mateix des
d'aquesta columna he comentat moltes coses
i he denunciat fets que havien d'estar

naturalesa que, si no se'ls fa

solucionats i encara segueixen de la mateixa

aquells moments estaven tan
sols que semblaven la tieta
desemparada de la cançó d'en

cas, se'n van; desapareixen.

manera: la brossa, la senyalització... etc. I

Aquesta deu ser, doncs, la

vull dir quelcom que m'agradaria que quedés

Serrat- va resoldre el seu gran

Ves per on, som nosaltres

tàctica d'Unió i Convergència.

clar: les coses poden fer-se o no. Però, el que

fóra aconsellable, és explicar al poble com

problema d'aprovar els pres

els que estem aprenent coses

supostos. Pera nosaltres no vam
demanar res: ni carteres, ni

noves. Però espereu-vos.
La lliçó més important és la

tinences d'alcaldia... Tot per a
la Vila, solucions per als seus
greus problemes després de

que ens han donat els socialistes
en entrar a formar part del

manera d'actuar obriria, si més no, un diàleg

govern municipal.
Amb els socialistes ens hem

se així aquest divorci permanent que sembla
els vilatans. I, ara que amb seguretat el

Hem d'admetre que ja ens

de treure el barret. Aquesta gent
sí que en saben de fer pactes.
Llegiu-vos sinó els punts del

ensumàvem que, dels punts

pacte i ja em direu qui és el

d'aquell pacte, pocs se'n

valent que, quan sigui l'hora de

teniu el dret i l'obligació de governar pel

mesos d'inactivitat absoluta i
de desconcert total del govern
d'Unió i Convergència.

es pensen tirar endavant o quina és la raó per
la qual la seva realització és inviable. Aquesta

que qualificaria de molt important, evitant-

que ha d'existir entre les classes polítiques i
govern sortirà reforçat amb aquesta coalició,
voldria demanar a tots vosaltres, als que

resoldrien. La il·lusió que

fer balanç, potdir-nos si aquests

teníem era que, de retruc, els

punts s'han complert o no. El

poble, que expliquéssiu clarament quines
són les fites immediates i les més llunyanes

membres del govern copsessin

cas és que els socialistes ja te

de cara a aconseguir fer d'aquesta vila un

un dels mecanismes més bàsics

nen la primera tinença d'alcal
dia i algunes regidories en el

lloc millor i més habitable cada dia.

de governar, és a dir, redactar
un esquema de treball amb una

Per la meva banda i des d'aquesta

anàlisi de la situació, una

seu poder. Això és el que comp
ta i no aquelles beneiteries de si

avaluació de les pròpies pos

Argentona necessita zones ver

sibilitats, i unes intencions a

des, programes d'atenció a la

com d'altres vegades he fet, de les inquietuds

curt i a llarg termini.
Res, ni una cosa ni l'altra:
no han fet pràcticament res i

gent gran, consells de sanitat,

del poble.

etc, etc.
... Ja ho hauríem d'haver vist

feina a fer. Tots esperem molt d'aquest Pacte

segueixen sense tenir la més

que amb això no es va enlloc.

i d'aquest Govern. Estudiem el present amb

remota idea del que és governar.
Però quina mena de partits
són aquests? És que potser en

Quan n'aprendrem?
Grup Municipal

Pujol, en Duran Lleida, en Roca,

d'Iniciativa per Catalunya

en Cullell, la Concepció Ferrer

dC)

i tota aquesta llista de grans

columna, seguiré denunciant el que cregui
que no funciona com cal, i fent-me ressò,

Posem-hi, doncs, el coll. Hi ha molta

l'experiència del passat i fixant els objectius
del futur; analitzem els problemes, establim
un ordre de prioritats, busquem solucions
allà on poguem i, en fi... anem per feina!
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• Jutjat de Pau

La legalització dels llibres d^actes i de comerç
Són moltes les entitats
que s'adrecen al Jutjat de Pau

nombroses parelles a qui he

les vegades, no és un tècnic en

diferents poders democràtics
han de controlar-se mútua

ment. Això és lloable i fona

casat que m'han fet arribar la

matèria legal, ni ha estat pre

amb l'objecte de legalitzar els

seva adhesió. Això em dóna

parat ni conscienciejat per

seus llibres de comerç o

força i coratge per continuar

exerciries seves funcions amb

menta l'estat democràtic de

d'actes. Aquests llibres fins fa

endavant, com fins ara he fet,

la perícia que les responsa

dret; però aquest control

uns anys es legalitzaven en

amb l'única intenció de donar

bilitats del seu càrrec exi

sempre s'hauria d'exercitar a

un servei al poble.

geixen.

un nivell d'igualtat per tal que

els Jutjats de Primera Instància
i allà on no n'hi havia, en els

Malgrat les meves inten

La vinculació directa amb

fos just.

Jutjats de Pau.

cions, cal dir que no sempre

l'esfera política sempre pot

Amb les últimes refor
mes del Reglament del Re

les circumstàncies que en

ocasionar desequilibris amb

cances que origina la pròpia

volten la Justícia de Pau són

el bon trenar de la Justícia

regulació legal referent a

gistre Mercantil i altres

les idònies. No existeix una

municipal. Per això conside

l'anomenament dels Jutges de

disposicions legals, actual

llei perfecta ni vivim en una

rem que, qui veritablement

Pau, i tots els problemes que

Malgrat aquestes man

ment EN CAP CAS el Jutge

societat perfecta, i això és una

estima i defensa la democrà

pot comportar, el vostre Jutge

de Pau és competent per

cosa amb la que tots hem

cia, mai no utilitzarà el poder

de Pau dóna les gràcies, una

aquest tràmit.

d'aprendre a conviure amb

amb el que el poble l'ha investit

vegada més, a tots els qui heu

paciència i bona voluntat.

per posar la Justícia en mans

expressat tantes mostres
d'afecte i amistat.

Els òrgans competents

per la legalització de llibres,
són:

En aquest sentit, creiem
que és convenient fer algunes
reflexions sobre la Justícia de

-En el cas dels llibres de

La Constitució espanyola,

Associacions: el Registre

que es basa en la clàssica

-En el cas de llibres
d'actes de les Comunitats de

Propietaris: el Registre de la
Propietat.

d'actes d'altres entitats (com

principi d'independència dels
Jutges. Aquest punt es
compleix amb més o menys
carrera judicial. Ells entren a

Associacions de pares de les

formar part del Poder Judi
cial mitjançant proves objec

escoles, entitats esportives

tives (oposicions), exercitant

sense afany de lucre, etc): els

després llurs funcions amb la

Notaris.

independència que els garan

teix la Llei fonamental de
l'Estat.

Breus consideracions
sobre la Justícia de Pau

Però, què passa amb els

Jutges de Pau? Ells no
pertanyen a la Carrera Judi

El passat dia 19 d'octubre
el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va

Evidentment que els

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

separació de poders montesquiana, estableix el

encert amb els membres de la
-En el cas dels llibres

política.

Pau.

Comerç de Societats o
Mercantil.

d'una determinada ideologia

cial. Són gent del poble que,
si més no teòricament, per la
seva equanimitat i bon seny,

anomenar als Jutges de Pau

són proposats per les forces

que han d'exercir aquest càrrec

polítiques que en un moment

a Catalunya durant els pro

donat encapçalen els respec

pers quatre anys. Entre ells,

tius Ajuntaments.

també m'hi trobo jo, per haver

Aquest procediment, tan

estat proposat pel consistori

criticat per molts juristes, no

de l'actual Ajuntament.

Voldria donar les gràcies

garanteix la total indepen
dència del Jutge de Pau. I més

a totes les persones i a les

perquè aquest, la majoria de

Regidoria de Sanitat
S'ha portat a terme la campanya de cens de gossos
durant el mes de juliol, amb una participació mínima
de 70 gossos censats. S'està adequant quatre llocs, per
tal que els propietaris dels gossos els portin a fer les
seves necessitats i poder tenir la vila més neta.
Llocs: Torrent de Tossa a l'altura de la PI. Montserrat,
PI. Papasseit, PI. Nova, c/ Josep Soler cant. c/ Canigó
i c/ Pau Casals.
-S'ha fet un curs de reflexoteràpia durant el mes
d'octubre, per a totes les edats, amb un màxim de 12
persones, de 7 a 10 del vespre, a la Sala d'Actes de
l'Ajuntament.
-Es va fer el dia 28 d'octubre una xerrada, per tal
de saber què és l'homeopatia amb el Dr. Francesc Palau
del Mas, amb èxit.
-Es va fer el dia 25 de novembre una xerrada sobre
els factors de risc cardiovasculars, a càrrec del Dr.
Antoni Caralps, també amb èxit.
-Es farà una xerrada el proper 16 de desembre, del
tema: "L'Adolescència" a càrrec del Dr. Joan Corbella.
-El 18 de desembre es farà la campanya de donació
de sang.
-A mitjans del mes de setembre ha començat en el
Cros una consulta d'Assistència mèdica a la població
infantil a càrrec de la metgesa Dra. Ribes. Horari:
dilluns i dijous de 3 a 4 de la tarda.
-Incorporació en breu del Dr. Joaquim Carabias,
metge que portarà a tenne l'assistència ginecològica a
la dona.

Cap de Creus - desembre 1993 19

Es una de les compensacions pel pas de la B-40.

Ja es coneix

CLIPSServei d'informació juvenil -

Regidoria de Joventut
Des del mes de gener d'enguany, quan va obrir

el projecte

les portes CLIPS Servei d'Informació Juvenil, han
estat força els argentonins que han passat per aquí
per a sol·licitar informació del caire més divers.
Uns han demanat adreces i telèfons d'entitats de

de la nova

lleure, altres han preguntat on estudiar art o fer un
curset de teatre; preocupats per la situació d'atur

carretera del Cros

han passat per CLIPS a informar-se sobre cursos de
formació ocupacional o empreses de contractació,
se'ls ha ajudat a fer un currículum o se'ls han donat
pautes de projectes d'autoocupació. Alguns volien
anar de viatge i han marxat del Servei amb adreces

L'Ajuntament d'Argentona ja ha rebut el projecte de la
nova carretera cap a Sant Miquel del Cros, que és una de les

compensacions pel pas de l'Autopista de la Roca del Vallès.

i idees útils a l'hora d'emprendre el seu viatge de
vacances a Londres, Hongria o els Estats Units. Els
que es volien quedar més a prop també han vingut
a consultar guies de càmpings o hotels, s'han
assessorat de les festes i festivals que podrien veure

El projecte contempla una

Cros va ser una de les com

via d'uns 2 quilòmetres i 200

pensacions considerades im

metres, que va des de les

prescindibles per l'Ajuntament

vivendes del MOPT, a la zona

pel pas dins del nostre terme de

del Pi Gros d'Argentona, fins a

l'Autopista Argentona-La

l'alçada del carrer Ramon
Berenguer, de Mataró. Re

Roca.
Concretament, quan el

cordem que en aquest carrer és

Consistori el presidia Jordi

on hi ha la caserna de bombers

Suari, es van fer diferents

els objectors de consciència d'Argentona: els terminis

de Mataró.
Aquesta carretera va pel

reunions amb responsables de

de presentació de la paperassa, els tràmits a seguir,

marge dret de la Riera. Aquesta
nova via té dos ponts per

la Generalitat per demanar-los
aquestes compensacions.

El dia 22 de gener de 1992

als llocs on anaven. Algun "estudiós" ha cercat
informació pels treballs de classe (treballs sobre
altres països, dades estadístiques del jovent de
Catalunya, la Sida...). També n'hi ha hagut molts
que han buscat beques i ajuts per a continuar
estudiant.
D'altra banda la Regidoria de Joventut assessora

les places on fer la prestació social substitutória... i
coordina les places que té l'Ajuntament d'Argentona
distribuïdes per les regidories de Serveis Socials,

enllaçar amb l'altra banda de la

l'aleshores alcalde, Jordi Suari,

Medi Ambient i Joventut.. Treballant conjuntament

Riera, el primer estarà apro
ximadament a la zona de la

i els membres del seu govern,

amb COCA (Col·lectiu Objectors de Consciència
d'Argentona) es pretén que el màxim nombre

Facina, l'altre a l'alçada del

van reunir amb el que era

carrer Ramon Berenguer. Tot i

Josep Clofent i Martí Riu, es

això, la situació d'aquest segon

Conseller de PolíticaTerritorial
i Obres Públiques, Joaquim

pont podria variar si hi ha una

Molins, per sol·licitar aquesta

entesa entre els Ajuntaments
de Mataró, Cabrera de Mar i

nova via de circulació amb el

Argentona.
La nova carretera de Sant

Cros.
Poc temps després, a
primers del mes de març

Miquel del Cros tindrà un carril

d'aquell any, es va fer una nova

en cada sentit, pels vehicles amb

reunió entre Suari, Clofent i

motor, i un carril-bici amb una

Riu, amb el Director General

amplada de més de dos metres.

de Carreteres, Jaume Amat, per

El projecte l'ha fet l'empresa

insistir sobre la necessitat

pública de la Generalitat GIS A,
que és la mateixa encarregada

d'aquesta carretera.
També dins les al·legacions

de l'Autopista Argentona-La

presentades per l'Ajuntament a

Roca, i de moment no hi data

l'Autopista Argentona-La Roca

per l'inici de les obres.

hi havia recollida la construcció

Aquesta nova carretera del

de la carretera del Cros.

d'objectors del poble que ho desitgin puguin fer la
seva prestació a casa.
Mensualment s'edita un butlletí amb les regidories
de Joventut dels Ajuntaments de Cabrils i Vilassar de
Mar. Aquesta revista jove té la finalitat de fer arribar
a tots els joves, entre 14 i 25 anys, tota aquella
informació que arriba al Servei i pot interessar
(agenda d'activitats, cursos, temes de fons, concur
sos...). La revista CLIPS vol també ser una eina per
als grups de joves i associacions que tinguin alguna
cosa a dir i ho vulguin fer saber a tots els seus
convilatans, així com fer-los participar de les activitats
i actes que organitzin.
Esperem aviat fer el primer any i que sigui el
primer d'una recula d'anys servint als joves
d'Argentona.
Ens podeu trobar a la Plaça de l'Església, 9- Tel.

756 05 22.
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Vicenç Esteve, medalla als

Forjadors de l'Esport Català
Vicenç Esteve i Albert, ex-president dels Amics del
Ciclisme d'Argentona, va ser un dels 83 guardonats el

passat 18 d'octubre amb la medalla als Forjadors de
l'Esport Català. Vicenç Esteve, tot i que va néixer a Mataró,
passa llargues temporades a Argentona.

Vicenç Esteve i Albert, ex-president dels Amics del
Ciclisme d'Argentona, va rebre el guardó als Forjadors de

l'Esport Català en una cerimònia que es va fer al Saló Sant
Jordi, del Palau de la Generalitat, en un acte al qual hi van
assistir entre d'altres personalitats el president de la
Generalitat, Jordi Pujol, que també va rebre aquest guardó
per la seva tasca en favor de l'esport català.

Pel que fa a Vicenç Esteve i Albert aquest va ser un dels
impulsors del velòdrom de Mataró, a mitjans dels anys 40.
L'entitat argentonina que Esteve i Albert presidia, va

organitzar dues edicions del Campionat de Ciclisme de
Catalunya de Muntanya per a veterans i dues més de la
Volta Ciclista al Maresme per a juvenils, amb tres etapes i
un pròleg contrarellotge, la darrera internacional.

Argentona acollirà dos àmbits
del Congrés de Cultura
del Maresme
Argentona acollirà l'àmbit
de Mitjans de Comunicació,
Entitats i Institucions Cultu
rals, del Congrés de Cultura

prepara un cens
d'activitats industrials
Antoni Julià, regidor de
Serveis Socials i Medi
Ambient de l'Ajuntament

les possibles indústries

d'Argentona, ha anunciat
l'elaboració d'un cens

dins d'aquestes empreses
s'hi trobés algun escorxa
dor. D'altra banda, Jordi
Indiano, tècnic de l'empresa

d'activitats industrials per
conèixer les indústries del
nostre municipi que conta
minen el medi ambient.
L'empresa encarregada
de fer aquest cens és l'em
presa NEDREC. L'elabo
ració d'aquest cens està

promogut per la Generalitat
de Catalunya, que el fa a

àmbit nacional, i el Consell
Comarcal del Maresme.

contaminants, tot i que va

apuntar la possibilitat que

grés que es començarà a
celebrar a partir del 29 de
gener de l'any que ve. El

Director d'aquest Congrés

del Maresme, segons ha
confirmat en una entrevista

va assenyalar que aquest

a Ràdio Argentona el seu

es fa per tal que els habitants

director, Manel Cuyàs.

del Maresme coneguin més
quines són les prestacions
culturals que té la comarca.

El Congrés que es farà a
partirdel29degener, pretén
propagar la idea que al
Maresme no li convé ser una
comarca dormitori i de la
necessitat d'incrementar la
consciència de comarca des
del punt de vista cultural.

Segons va declarar el
Director del Congrés Cultu
ral del Maresme, Manel

La regidoria de Medi Ambient

Culturals de l'esmentat Con

Cuyàs, Argentona acollirà
l'àmbit de Mitjans de Comu
nicació, Entitats i Institucions

A més Cuyàs va dir que la
mateixa comunicació inte
rior del Maresme és la que a
vegades la separa, i d'e
xemple va posar el tren, ja

que segons Cuyàs, tot i que
és una I ínia important només
passa per les ciutats prope
res a la mar. Les jornades
d'aquest Congrés que es
faran a Argentona se cele
braran el dia 12 de març.

Els convilatans hem pogut
contemplar durant un mes l'obra
recent de Modest Cuixart

NEDREC, ha afirmat que es

Unes 60 persones van assistir a la inauguració oficial de
l'exposició que l'artista Modest Cuixart va presentar a la
planta baixa de la Casa de Cultura. Aquest acte inaugural

tracta d'un estudi sistemàtic

es va fer el dia 2 d'octubre passat. A la inauguració hi va

dirigit a la protecció am

participar la Coordinadora Territorial a Barcelona del
Departament de Cultura de la Generalitat, Guiomar Amell;

biental. El tècnic de l'em
presa NEDREC, encarre

gada de l'elaboració del
cens, va parlar sobre les
mesures que es podrien
imposar a les empreses que
contaminen el medi ambient

l'historiador de l'art, Sebastià Goday; i l'Alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, entre d'altres. Les obres que s'hi van
exposar durant tres setmanes formen part de la seva obra

més recent i s'ha fet possible gràcies a una iniciativa del
Departament de Cultura de la Generalitat i l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament d'Argentona.

amb tot tipus de residus tant
líquids com sòlids. Les pe

L'Alcalde de la Vila, Joaquim Casabella, va explicar a
Ràdio Argentona la importància que suposa per Argentona
acollir una exposició d'aquestes dimensions.
Per la seva part, l'aleshores regidor de Mitjans de

pagarà només 2 milions,

nes imposades, tant econò
miques com penals, poden
tenir la categoria de lleus,

gràcies a les subvencions.

poc lleus 0 greus.

El regidor ha anunciat
que l'elaboració del cens

puja a3 milions de pessetes,
de les quals l'Ajuntament en

Julià ha demanat l'ajuda de

Segons Jordi Indiano, si

tots els empresaris per tal

es troben residus conta
minants en algunes de les
indústries, aquestss'han de

que facilitin la tasca de
l'empresa NEDREC, encar
regada de fer aquest estudi.

El regidor de l'Ajunta
ment va negar que cone
gués el nom d'algunes de

tractar i el propietari té
l'obligació de fer una de
claració sobre la trobada
dels residus.

Comunicació, Esport i Cultura, Raimon Català, va veure
amb bons ulls aquesta exposició, ja que les grans
dimensions d'una exposició d'aquestes característiques fa

pujar el llistó per pròximes exposicions.
Sebastià Goday va assenyalar la importància d'aquesta
darrera exposició de Modest Cuixart, anomenada
genèricament Obra Recent. Així mateix, Guiomar Amell va
explicar la importància que suposa pels pobles on s'exposa,
aquesta darrera obra itinerant de Cuixart.
Aquesta exposició es va clausurar el dia 31 d'octubre.
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Carta al Regidor de Sanitat
Argentona, 1 de novembre de 1993
Antoni Julià i Valls
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient

Txema Montero, Magda
Oranich i J. LI. Carod-Rovira
van ser presents a la
8a. Botifarrada
pública, va ser el motiu pel

Sr. Regidor,
Amb aquest escrit i perquè així consti, us faig arribar la
meva queixa -que és la de molts convilatans- a fi que poseu
tot l'interès que calgui per dominar el tema que exposo i el
prengueu molt seriosament per acabar-lo ràpida i

qual no es va fer aquest acte

reivindicatiu al lloc inicial,
segons va dir el mateix dia
de la Botifarrada, el regidor
a l'oposició per Esquerra
Republicana de Catalunya,

dràsticament.
gossos
1)Manades de gossos: no es pot tolerar més veure les
manades de gossos abandonats per tot el poble.
2)Cagarades: no hi ha dret a tenir les voreres fetes una
"merda". Si no vols relliscar, has de caminar tot fent una
cursa d'obstacles, o potser t'hagis de canviar les sabates.
3)Pol·lució: si no has tingut "el gust" d'haver-les netejat,
tranquils, que les cagarades es van eliminant per elles
soles, entre el vent i les trepitjades van desapareixent, tot
anant-les respirant: deu ser molt sa, oi, això?
4)Jardins: val a dir que mai els havíem vist tan ben portats
i polits, però ai filleta! que poc duren!. Als gossos els va
més que bé per a fer-hi les feines, sols o el que és pitjor,
amb els seus amos. Malaguanyat pressupost que hi
gastem! Cal posar-hi els rètols de "prohibit..." i espero
que els amos sàpiguen llegir i entenguin que els nens hi
han de poder jugar i en bones condicions.
5)Bordar: hores i hores es passen bordant, arribant a posar
nerviós a qualsevol. No cal dir quan és la nit o la matinada
que per la manera de bordar semblen talment llops.
6)Control: s'alimenten dels voltants dels contenidors de
brossa. El control sanitari de vacunes i altres malalties,
com queden?
Sr. Regidor: per tot el que he exposat i pel nostre
benestar demano que feu les gestions oportunes amb la
Diputació de Barcelona per tal que periòdicament vinguin a
solucionar el problema. Servirà d'escarment pels veïns
propietaris que haurien d'haver pres el compromís de tenirne cura a canvi de gaudir de la seva companyia.
Atentament,
Isabel Vergés i Botey

Jordi Pinart.

Zí CATALANA
OCCIDENT
Txema Montero en el moment de la
seva intervenció.
Unes 500 persones van
assistir a la 8a. Botifarrada a

la Hispanitat, que es va fer
dilluns dia 11 d'octubre al
vespre, a la plaça de Vendre
d'Argentona. En aquest acte
reivindicatiu va intervenir,
entre d'altres, l'advocat i
ex-membre de la Mesa Na
cional d'Herri Batasuna
Txema Montero, que va
assenyalar que catalans i
bascos han d'unir esforços

ESTEVE V.

CATALÀ
ASSEGURANCES

per aconseguir la indepen
dència de totes dues comu
nitats.

A més, a la Botifarrada hi
van assistir Josep Lluís
Carod-Rovira, diputat d'Es

querra Republicana de
Catalunya; Magda Oranich,
diputada per Iniciativa per
Catalunya; i Jaume Soler,

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

alcalde d'Arbúcies.
Aquesta 8a. Botifarrada
Aquesta carta és un fidel reflexe del que pensen
molts argentonins, problema amb el que jo mateix
em sento identificat.
Així doncs, com a responsable de la regidoria de
Sanitat i per tal de solucionar el problema, estem
adequant uns llocs on tot propietari de qualsevol
animal de companyia podrà portar-lo a fer les seves
necessitats, i d'aquesta manera intentar fer de la
nostra vila, una vila neta, agraint la col·laboració de
tots.
El regidor de Sanitat,
Antoni Julià i Valls

es va celebrar a la plaça de
Vendre d'Argentona, des

prés de la polèmica sorgida
quan la Delegada Territorial
d'Ensenyament de la Gene

ralitat de Catalunya, Mercè
Tarradellas, va denegar el

permís per celebrar aquest
acte als patis de l'escola
Bernat de Riudemeia. La
temença d'aquest departa

ment de fer aquesta cele
bració als patis d'una escola

Tel. 797 09 47
ARGENTONA
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La UBA ha rebut un guardó
per la promoció del comerç
durant l'any 1992
L'ABC, Agrupament de Botiguers de Catalunya, va
atorgar el 27 de novembre a Barcelona una menció hono

rífica a la Unió de Botiguers d'Argentona, per la promoció
del comerç a la nostra vila durant l'any passat.
L'acte es va fer a l'Hotel Rey Joan Carles I de Barcelona,
on se celebrava la primera Nit del Comerç de Catalunya.
Durant l'acte organitzat per l'ABC, es va fer el lliurament de
premis, diplomes i mencions honorífiques a diverses entitats
del món del comerç. La Unió de Botiguers d'Argentona va

rebre de mans del president de la Generalitat, Jordi Pujol,
una menció honorífica per la tasca desenvolupada en el
comerç a la nostra vila l'any passat. El mateix president de
la Unió de Botiguers d'Argentona, Josep Castahé, que va
ser present al lliurament de premis, va expressar la seva
satisfacció als esforços que van fer els comerciants de la
vila durant l'any passat.
Aquesta menció és la primera d'aquestes carac

terístiques que rep la Unió de Botiguers.

La veïna del Cros,
Yara da Costa, ha estat
operada amb èxit en la seva
primera intervenció quirúrgica
El passat 18 de novem
bre al matí va ser operada
Yara da Costa, la nena

que es farà el 12 de de
sembre comptarà amb la
participació d'artistes de la

brasilera que pateix una
malformació vascular facial
i que viu al veïnat del Cros

comarca, com ara diversos
quadres flamencs de les

d'Argentona.

que hi ha a Mataró.

El resultat de l'operació
va ser satisfactori tot i que
aquesta ha estat només la
primera intervenció quirúr

Els veïns del Cros han
fet diversos actes per recollir

gica de Yara da Costa. Yara

da Costa va entrar al quiròfan
al voltant de les 10 del matí

diferents cases regionals

fons per Yara da Costa, entre

els quals es va fer un partit
de futbol entre dones ca
sades i solteres del veïnat

per ser operada, mitjançant

del Cros.
De moment s'han recollit

la tècnica del làser, de la
malformació vascular facial

unes 950.000 pessetes per
poder operar a Yara. D'altra

que pateix actualment.
L'operació, que es va fer

Costa van aconseguir un

banda els pares de Yara da

a la clínica privada Tres

permís de residència per

Torres de Barcelona, va
durar dues hores i quaranta

poder continuar al nostre

minuts i va ser qualificada

Yara da Costa, Hilberto, va

de satisfactòria. L'endemà

tornar al Brasil on té tres fills

al vespre la nena brasilera ja

més i s'espera que torni el
mes vinent. Recordem que

era a casa seva, al veïnat
del Cros.
Recordem que els veïns

país, tot i això el pare de

els pares de Yara que són

del Cros d'Argentona han

músics, gravaran alguns te
mes nous a un estudi de

organitzat un concert al tea
tre Monumental de Mataró,

gravació de Barcelona de
forma gratuïta i que inclou

per tal de recollir fons per

una tirada de cassettes.

Yara da Costa. El concert
Josep Castahé rebent el guardó de mans de Jordi Pujol.

Comença a funcionar

el Centre Juvenil del Cros
Regidoria de Medi Ambient

A primers de novembre es va obrir al barri del Cros un
Centre Juvenil per atendre als joves. Aquest centre està

- En el mes de juliol es va fer un estudi dels
abocadors incontrolats de residus sòlids industrials i

dirigit per la psicòloga de Serveis Socials de l'Ajuntament

mixtos dispersos a les vores dels vials de comunicació,
als erms, a les rieres i al propi medi agrícola i natural,
per tal que es procedeixi a la neteja i restauració de

El Centre de moment és provisional, està impulsat per la
regidoria de Benestar Social, i va dirigit als infants fora d'ho

l'àrea degradada d'aquests abocadors incontrolats, que
ho farà el Consell Comarcal amb el suport del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
-En el mes de novembre s'ha començat el cens

d'Argentona Maria Rimbau.

res d'escola. Aquest Centre Juvenil pretén donar atenció i
ajut als nens que tinguin problemes d'habituament, d'in

tegració social o bé familiar, tal com ha explicat la psicòloga
i tècnica de Serveis Socials de l'Ajuntament de la Vila, Maria
Rimbau.
D'altra banda, aquest Centre provisional s'instal.larà

d'activitats de les indústries.
-S'estan fent xerrades radiofòniques periòdiques
referents a temes de Medi Ambient. Es pretén fer cada

d'aquí a uns mesos a les escoles velles del Cros. Segons

dimecres de 9 a 10 del vespre.

destinarà una partida pressupostària d'uns tres milions i
mig per instal·lar aquest Centre Juvenil a les escoles velles.

ha dit el regidor de Benestar Social, Antoni Julià, l'Ajuntament
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Una plaga d'insectes
ha afectat un bon nombre
de conreus de la Vila
del Maresme-Nord, també

400 agricultors del Maresme.
Segons ha explicat Joan
Grau, la plaga que afecta a

ha fet mal entre un 50 i un
60% dels conreus d'Argen

diverses zones de la co
marca del Maresme és

tona, segons ha explicat el

d'insectes que transmeten
un virus innocu per a l'home,
però que ataca les plantes.
En aquest sentit, l'efecte que

La plaga d'insectes que
ha afectat diversos cultius

delegat de ia Unió de Page
sos d'aquesta localitat, Joan
Grau. Els cultius més afec
tats són, bàsicament, els
enciams i els tomàquets.

Aquestes pèrdues podrien
superar els mil milions de

dita plaga produeix en les
plantes, és com si hagués
caigut un llamp i quedessin
completament cremades.

Regidoria de Serveis Socials
Per tal de poder oferir un millor servei i garantir una
adequada atenció a les persones que acudeixen als
Serveis Socials d'Argentona, s'han efectuat canvis en
els horaris, restant com es detallen a continuació:
•Les persones que no s'han dirigit mai als Serveis
Socials seran ateses per l'assistent social, els dilluns de

2/4 de 9 a 2/4 de 3•Tots aquells que ja han anat en alguna ocasió als
Serveis Socials, seran atesos per l'assistent social, els
dimecres de 2/4 de 9 a 2/4 de 3 i per les psicòlogues
segons hores concertades.
•Visites al Cros: els dimarts d'H a 1, al pis mostra.
Per evitar esperes innecessàries i per poder oferir

pessetes i han afectat a uns

Josep Pannon, nou president

una millor atenció personal, es recomana demanar
hora prèviament, personalment al c/ Dr. Samsó, 48 o al
tel. 797 04 86.

del Grup de Muntanya
El passat 5 de novembre

visuals sobre les seves

es va fer una assemblea del

expedicions. El dia 29

Grup de Muntanya per tal
de renovar la Junta. En un

d'octubre va passar l'àudio-visual de l'expedició a

principi només hi havia un

Kenya al Centre Parroquial i

candidat a la presidència,
l'actual vocal Pep Pannon
que substitueix en el càrrec
a Jordi Torres.
D'altra banda, el Grup

de Muntanya ha organitzat
últimament dos àudio-

el mes de novembre es va

fer la projecció de l'expe
dició a Perú.
Recordem que el Grup
de Muntanya d'Argentona

té 170 socis, d'entre 18 i 60
anys.

-En el mes de setembre la Sra. Carolina Tapies ha
organitzat unes sessions especials de Ioga per a persones
de la 3a. edat, les quals es fan en el Centre de Ioga del
c/ les Parres, amb un màxim de 20 persones. Aquestes
sessions les ha subvencionat l'Ajuntament.
-En el mes d'octubre s'ha fet un curset de tall i
confecció, totalment gratuït, per a totes les edats, amb
un màxim de 25 persones, a la sala d'actes de l'Ajuntament
i fins a mitjans de novembre, organitzat per la Regidoria
de Benestar Social amb el suport de la direcció General
d'Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya.
-El dia 16 d'octubre es va fer la III trobada "VOLS

La Diputació ha atorgat
una subvenció a l'Ajuntament

destinada a Salut

CONÈIXER CATALUNYA?" a l'Estadi Olímpic de
Montjuïc, a nivell d'escoles. Es va posar un autobús per
cada col·legi. També organitzat per la regidoria de
Benestar Social de l'Ajuntament d'Argentona amb el
suport de la Direcció General d'Acció Cívica de la
Generalitat.

El servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de
Barcelona ha atorgat una subvenció de 125.000 pessetes a
l'Ajuntament d'Argentona. Aquesta subvenció està destinada

a activitats de consum i control higiènico-sanitari entre d'al
tres conceptes.

D'altra banda, tretze poblacions més de la comarca del
Maresme també han rebut subvencions pel finançament
d'aquests tipus d'actuacions. Aquests Ajuntaments són
Argentona, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d'Estrac,
Calella, Canet de Mar, El Masnou, Montgat, Palafolls,

Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant Vicenç de Montalt i
Vilassar de Dalt. La Diputació ha atorgat un total de més de
30 milions de pessetes a un conjunt de 135 ens locals.
Mataró figura en el setè lloc quant a quantitat rebuda per
darrera de Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet, Terrassa, El Prat de Llobregat i Sant
Boi de Llobregat. El municipi que més diners ha rebut ha
estat Badalona amb dos milions i mig de pessetes.

El Celler
d^Argentona

RESTAURANT
Dirección: Hnos. Lara

Bernat de Riudemeia, 6 - Tel. 797 02 69

ARGENTONA

