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SERVEIS
Policia Local
Guàrdia Civil
Bombers de Mataró

7971313
79713 53
79610 80

Parròquia Sant Julià

797 01 59

Taxis

7991414

Ambulància Creu Roja
Mataró

79814 33

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS
ARGENTONA
d Dr. Samsó, 48 baixos

MEDICINA GENERAL

(Laborables i nocturns)

Dr. Martí: De dilluns a dissabte de

Ambulància Creu Roja

10a 2 del migdia (excepte dijous)

Argentona (24 hores)

79716 56

Hidroelèctrica Catalunya
796 02 00
Fuerzas Eléctricas
de Catalunya

79616 45
79017 70

Catalana de Gas

Electricitat

Dra. Ribes: Dilluns, dimecres i
divendres d'l 1.30 a 1 del migdia.

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

796 03 54
796 05 04
79811 00

ATS

798 04 40

Dissabtes, diumenges i festius de 10 a

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines
797 0711
Serveis d'Urbanisme
797 02 52
Col·legi Públic Cros
799 39 51
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia
797 09 56
Col·legi Públic
Francesc Burniol
79716 01
Emissora Municipal
79715 50
756 06 24
Casa de Cultura
756 05 22
Equip
797 04 86
Psicopedagògic
Escorxador
756 05 53
Museu del Càntir
797 21 52
Jutjat de Pau
79717 03
Aigües d'Argentona
797 06 03
Dispensari
79719 01
A. Castillo López
797 07 06

Lídia Solanellas: De dilluns a

Empresa Casas S.A.
Companyia
Mataró-Argentona

Montserrat Aragonès: De dilluns a
divendres de 3 a 5 de la tarda.
11del matí.

(Practicant)

Farmàcia Guillen
Farmàcia Sindreu

divendres de 8 a 9 del matí (extraccions
de sang).

ARGENTONA
Sant Miquel del Cros

MOBLES VELLS
RECOLLIDA

797 02 52
^^
^^^^^^

SERVEI D'ATENCIÓ
A LA DONA
Dilluns:
9 a 9.301 _
...
.
_
12 a 13 30-1 Servei llevadora Cros
9.45 a 11 Gimnàstica maternal
Argentona - Aj. Vell.
11 a 12 Gimnàstica a partir dels
45 anys.
Dimarts:
9 a 13 Visita llevadora Argentona.
Dijous:
Visita com a suport amb el Dr. Carabias.
8.30 al
Divendres:
(matins) Visites puerperals a domicili
3 a 5 Visita llevadora Argentona
* Visites programades, cal demanar dia i
hora.

CAP DE CREUS

MEDICINA GENERAL
Dra. Ribes:

De dilluns a divendres de 9 a 10 del

Telèfons

matí.

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

VJ

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

79712 62
79714 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 797 17 03

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

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10.00 a 13.00
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 d'l 1.00 a 13.00 / Divendres de 13.00 a 14.00
Hores convingudes
Hores convingudes

Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteJaume SolerDimarts i dijous de 12.00 a 13.30
AparelladorVicenç CiscarDimecres i divendres d' 11.30 a 13.30
EnginyerJosep M. Borrell
Dimarts i dissabte de 12.00 a 13.30
\?er demanar hora per entrevistar-se amb els regidors o tècnics cal trucar al 797 0711
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Editorial-^

No totes les medecines
són dolces

CAP DE CREUS
Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona
Número 13

Maig 1994

L estudi de comerç que recentment ha presentat a
Argentona l'empresa Europa Consulting és un
diagnòstic sobre la situació actual en què es troba
aquest sector, el primer en generar llocs de treball i el
segon en volum econòmic de la vila.

3.000 exemplars
Aquest estudi constata la difícil situació actual del
comerç a Argentona i la necessitat d'impulsar mesures
innovadores entre els sectors implicats per tal d'evitar la
mort d'aquesta activitat.
No és que la gent no vulgui comprar a Argentona, és
que els comerciants no els volen vendre. Són paraules
d'Esteve Serra, el tècnic de l'empresa encarregada de fer
l'estudi, pronunciades la nit que es va presentar als
comerciants.

Direcció, redacció, adminis
tració, publicitat i distribució:
Plaça de l'Església, núm. 9
Argentona
Edita:
Ajuntament d'Argentona.
Regidoria de Mitjans de
Comunicació
Presidenta: Montse Brugal

Per aquest i altres motius, segons s'assegura, marxen
cada any d'Argentona 1.850 milions de pessetes cap a
comerços de poblacions veïnes migrant, poc a poc,
l'escassa estructura comercial de la vila.
L'estudi assenyala la necessitat urgent d'un canvi
d'actitud per part dels comerciants pel que fa a la
política de preus, horaris, formació, tècniques de
màrqueting, atenció al públic, etc. que han d'anar
secundades, cal insistir en la paraula secundades
segons els autors de l'estudi, per una política
d'infrastructures que afavoreixin l'activitat comercial.

Director: Rafael Bigorra
Consell de redacció: X. Bravo,
S. Calafell, E. Català i R. Masó.
Tots els grups amb representació
al Ple poden participar al Consell
de redacció.
Col·laboradors: Grups Mu
nicipals d'AA, CiU, IC i Jaume
Arenas.

Algunes veus autoritzades dins el comerç local ja estan
desautoritzant algunes solucions proposades, tot dient
que l'estudi no diu que s'han de baixar preus, que no
cal la implantació d'un supermercat i d'altres mesures
que poden semblar traumàtiques pel comerç local,
però que segons els especialistes són imprescindibles
perquè el sector tiri endavant.
Ara ens trobem que alguna d'aquestes veus autoritzades

Rúbriques: Ferran Catà, Lluís
S. Morgan i Mateu Pinol.

que va demanar al metge que ell mateix va elegir un
diagnòstic sobre el seu estat, no està d'acord amb la

Fotografies: Marc Duran i Pep
Padrós.

medecina i el tractament per guarir la malaltia tot i que
encara no s'ha començat a dubtar si el doctor té el títol

Fotomecànica: Sorrosal.
Barcelona

per exercir. Tot apunta que aquest moment és pròxim.
Quan això passa hi ha dues alternatives:
la primera, és demanar a un altre metge, el que voldria

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

dir fer elaborar un altre estudi a una altra empresa, a
veure si és del grat del pacient i li recomana algun
xarop dolç; la segona, és esperar a veure què passa i
que sigui el metge forense qui s'encarregui d'explicar

Portada: Forn romà de can
Notxa.

de què ha mort el pacient.

Foto: Pep Padrós.
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Carta oberta

a l'amic Alfred
Rodríguez Picó
Observant el temps és el títol
del teu llibre recentment publicat;
jo també observo el temps des de
fa 70 anys, iniciat en aquest món
fascinant de la meteorologia, als
8 anys, per l'admirat mestre
d'escola el Sr. Francesc Burniol.
Matèria que no constava en el
programa d'ensenyament, però
que ell, generosament, ens
impartia. Tu ho fas amb tots els
mitjans de la tècnica moderna, i
jo quasi sense res.
Fa, però, 15 anys que amb
quatre trastos dels més senzills
faig una mena de Servei
Meteorològic d'Argentona, par
ticular; i tinc uns gràfics, fets a la
meva manera, on conservo les
anotacions diàries fetes a les 9
del matí de cada dia, i prou.
Però el veritable motiu
d'aquesta carta no és el d'explicar
això, sinó el següent: a la pàgina
62 del teu llibre, parles de "pluja
de granotes". Doncs bé, jo vaig
ser-ne apedregat i testimoni un
dia de l'any 1941 Just a la cruïlla
de la riera d'Argentona, que ve de
Dosrius-Canyamars, amb la de
Pins, que procedeix d'Òrrius i de

colom, orquestrat, tot, amb
llamps i trons que feien feredat.
Sort que portava un gros barret
de palla que em va protegir la
testa, junt amb un feix de canyes
que vaig fer servir d'escut; perquè
tanta pedra en tan pocs minuts,
rebotent-me per la closca, potser
m'haurien fet mal de debò.
Després del fenomen, la terra
era coberta de pedres de gel i
granotes a milers, que saltaven,
com boges, en un espai de poc
més de 1.000 metres quadrats.
Animalets que, al cap de poques
hores, moriren secs i cremats pel
sol de juny.
Mai ningú del poble s'ha
cregut del tot la meva història,
perquè estava sol; i per això t'ho
escric a tu que ho entendràs, i en
saps la causa. La certesa, per mi
d'aquest fenomen tan estrany, la
vaig tenir al cap d'un temps al
visitar el massís del Montseny i
veure el llac del darrera de l'hotel
ple de granotetes, idèntiques a
les que van caure a Argentona
aquell dia. Segurament que
procedien d'allí.
Atentament,
A. Güell

Tornem-hi amb

les muntanyes de Céllecs. Allí,

la Sala

dins d'un petit camp, em va
sorprendre una furiosa tempesta
procedent del Montseny; i milers
de granotes negres, que no sabia
d'on podien haver pogut sortir,
em van caure al cap, barrejades
amb pedres del tamany d'ous de

Reflexions entorn al tema de
la Sala Argentona que ja ve de
lluny... Ala revista Cap de Creus
núm. 1 (desembre 1991),
l'Ajuntament d'Argentona i la
Cambra Agrària local no es
posaven d'acord sobre les

valoracions econòmiques.
Es parlava de la remodelació
de la Sala. Segons un estudi i
maquetació l'arranjament de la
Sala costava 312 milions, que
semblava que havia de subven
cionar el Govern central.
El consistori que en aquell
moment estava presidit pel Sr.
Esteve Canal, va encarregar una
taxació del local. Aquesta taxació
la va fer l'arquitecte municipal i
l'Ajuntament oferia a la Cambra
Agrària 11.800.000 ptes. a canvi
de la propietat del local. Això
succeïa l'octubre de 1991. Ja es
deia llavors que la Sala
necessitava a més de la
remodelació un seguit de refor
mes. L'any 1989 els tècnics
municipals van fer un informe on
reclamaven un pla d'emergència,
que calia fer una sèrie de
reparacions tant a nivell
d'estructura de l'edifici com el
refer totalment la part elèctrica.
Al Cap de Creus núm. 2 es
deia: Segons consta en
escriptures, l'Ajuntament d'Ar
gentona va fer cessió gratuïta
ment a la llavors "Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos"(any 1948) de 1.489 m2 de
superfície per a construir un
Teatre-Sala. Per tant el solar és
municipal. La cessió d'aquest
terreny comportava unes
condicions. (Veure escrit P.S.C.
/ Cap de Creus núm. 2, pàg. 15,
febrer 1992).
Tal com ja deia al
començament d'aquest escrit
l'Ajuntament en feia una
valoració de quasi 12 milions,
més tard la Cambra Agrària en va
fer una valoració d'aproxi
madament 63 milions. El tema
continuava...
Cap de Creus núm. 8: El

QUEVIURES
CANSALADERIA

Govern central ja ha traspassat
les Cambres Agràries. Aquest

traspàs implicava l'adopció per
part de la Generalitat de les
funcions i serveis de les Cambres
Agràries, així com els béns, drets,
obligacions...

Ja llavors (maig del 1993) jo
em feia una reflexió. Com
quedava tota la qüestió de la Sala
Argentona?
Podia ser un bon moment per
tomar a parlar del paper de les
Cambres Agràries, dels diferents
punts de vista a nivell econòmic
i social, ja que l'Ajuntament en
feia una valoració, la Cambra en
feia una altra, i mentre nosaltres
els vilatans no hi tenim res a dir:
Hi ha molta gent que hi té
quelcom a dir i quan demanem
que algú ens informi del tema,
tampoc ningú diu res.
I ara, potser fa un parell de
mesos que passejant pel carrer
Gran, allà on hi havia la Cambra
Agrària, llegeixo "Agropecuària
d'ArgentonaS. COOPC. LTDA."
i immediatament em ve al cap tot
l'afer de la Sala Argentona.
El traspàs de les Cambres
Agràries a la Generalitat podia
facilitar la recuperació de la Sala
i em consta, segons escrits
publicats a la premsa, que
l'alcalde d'Argentona, Sr.
Joaquim Casabella, es va entre
vistar amb el conseller
d'Agricultura, Sr. Marimon,
(maig del 1993) per tal d'intentar
resoldre el conflicte d'una part
del patrimoni de la Cambra
Agrària, la Sala. Ara resulta que
no és la Cambra Agrària.
Ara es diuen "Agropecuària
d'Argentona S. COOP C. LTDA."
i jo em torno a preguntar, el
conflicte sobre el patrimoni de la
Cambra Agrària, com queda?
Crec que és un deure informar
a tot el poble!
M. Rosa Masó Nogueras

EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIES

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DESDE 1892
Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

Les cartes han de tenir una extensió màxima d'un foli a doble espai. La
redacció es veu amb eldretdefer extractes de les cartes, cas que l'extensió sigui
superior.
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^!ARTA DE VALCALDE^

JL/esprés de la diada de Sant Jordi, vull fer pública

Cal remarcar també l'objectiu de posar en marxa

la felicitació en nom propi i del consistori al senyor

l'Estudi Comercial d'Argentona, sol·licitat per la

Jaume Clavell i Nogueras, Membre d'Honor del

Unió de Botiguers de la vila, i poder gaudir ben

Patronat Municipal del Museu del Càntir, per haver
assolit la Creu de Sant Jordi, atorgada per la

aviat d'un mercat els caps de setmana i arribar a

Generalitat de Catalunya, i a l'escriptor local senyor

Argentona.

unes conclusions de futur sobre el comerç a

Joaquim Ripoll i Casals per presentar el seu llibre
anomenat La Fura, el passat dia 23 d'abril, diada

L'ampliació del Museu del Càntir en tres fases

del llibre. Són fets dels que els argentonins ens

diferents és un tema de transcendent importància

sentim orgullosos i per tant cal remarcar-ho.

per a tots els argentonins. Crear una visita obligada

L'equip de govern, dins l'àmbit de compromís i

d'Espanya, d'aquí les entrevistes amb el departament

amb la finalitat de millorar-ne l'eficàcia i la qualitat

de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

al primer Museu del Càntir arreu de Catalunya i

dels serveis que es presten als ciutadans, vol deixar
palesa la necessitat de millorar i consolidar el

Les gestions en matèria urbanística i de serveis: els

sistema d'organització, acceptant totes aquelles

habitatges socials a Sant Sebastià, seguiment dels

suggerències que al respecte es puguin formular

tràmits oportuns per aconseguir la seva construcció

amb l'objectiu de donar un bon servei a la

subvencionada.

col·lectivitat. No cal dir que sense la col·laboració i
l'interès dels companys de l'equip de govern, fóra

Canvi d'ubicació del "pont de l'Avinguda Ramon

impossible aconseguir els reptes de futur que

Berenguer" al "Camí del Mig". Actualment s'estan

s'estan gestionant des de les diferents regidories de

confeccionant diferents propostes pels ajuntaments

l'Ajuntament, i encara que sigui reiteratiu són
suficientment importants per Argentona i cal
ressenyar-los:

implicats per presentar-les als veïns de Sant Miquel
del Cros, buscant alternatives per tal de no
malmetre la zona verda existent.

lucre sinó per donar-li la utilitat que cal per tots els

Els tràmits per haver aconseguit connexions i
obtenir aigua procedent del Ter, des de la regidoria

argentonins: entitats, col·lectius, joventut... Arran

i la companyia d'Aigües, etc.

La Sala d'Argentona. Aconseguir la Sala, no per

d'un programa de l'emissora municipal s'ha
aconseguit convocar, per primera vegada, a les
entitats culturals i esportives de la vila per tractar el
tema i informar de les negociacions portades a
terme pels diferents grups de govern des de l'any
1979 fins ara, un cop constituïda la
cooperativa i aprovat el traspàs de competències al
departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en

Aquesta alcaldia, com a òrgan coordinador i
impulsor de les regidories, ha cregut convenient
optar per la seva dedicació exclusiva, amb
l'aprovació dels grups polítics de govern, amb la
finalitat de millorar i aconseguir els projectes
esmentats i els contemplats com són: Centre
d'Atenció Primària (CAP-1), vestuaris de les zones

matèria de Cambres Agràries, esperant poder portar

esportives del Cros i zona escolar, Institut

a terme una convocatòria general i oberta a la

d'Ensenyament Secundari, etc.

població envers el tema i arribar a un acord
favorable amb els membres de la cooperativa pel
bé d'Argentona.

Joaquim Casabella
Alcalde
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Després que ha arribat una ordre dels tribunals que ha obligat al consistori a prendre aquesta mesura.

L'Ajuntament ha donat llicències
per construir en la zona verda

del centre de la vila
per construir 17 cases a la zona compresa entre els carrers

Aquesta decisió arriba després que fa uns 15 dies la
comissió de Govern va decidir acceptar un requeriment del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per concedir

Dolors Monserdà, Sant Narcís, del Puig i Ramon Par.

aquestes llicències de construcció de 17 cases.

La comissió de Govern de l'Ajuntament d'Argentona
va acceptar a mitjans del mes de març concedir llicències

i actuaran en conseqüència.

propietaris per tal de fer una per

Recordem que el passat dia

ral. El pla general contemplava

28 de gener el Tribunal Superior

aquest terreny com a zona verda,

de Justícia de Catalunya va en

però els propietaris van presen

que abans que arribés aquest

muta de terrenys, però que aquest
últim requerimentvaacabar amb

viar a l'Ajuntament d'Argentona

tar un recurs al Tribunal Suprem

requeriment judicial havien

aquests contactes.

un requeriment per donar im

que han guanyat.

mantingut negociacions amb els

Esteve Català va assegurar

La regidora de Mitjans de

mediatament llicència per

Ara el Tribunal Superior de

Comunicació i Ensenyament,

urbanitzar la zona qualificada

Justícia de Catalunya ha requerit

Montse Brugal, va lamentar la

de verda al pla general que està

a l'Ajuntament l'acompliment

decisió del tribunal però va as

entre el carrers Sant Narcís, del

de la sentència, i cas que no es

senyalar que ara el procés era

Puig, Dolors Monserdà i Ramon

faci se'n podrien derivar ac

Par. Els propietaris de la zona

tuacions penals contra els mem

irreversible.
Per la seva banda, el regidor

tenen previst fer-hi 17 vi vendes

bres del consistori que evitin

d'Agrupació Argentona, Martí

unifamiliars.

l'execució de sentència i dene

Riu, es va manifestar contrari al

guin permisos per edificar en

sentit del requeriment dels tri

aquest espai.

bunals però completament par
tidari de la seva execució im

reunió de la comissió d'Urba

Acatament, però no

nisme del dia 28 de gener va

conformitat

mediata.
Tant Iniciativa per Cata

De no complir-se aquest
requeriment se'n podrien deri
var conseqüències penals. La

lunya com Esquerra Republica

estudiar aquest requeriment i la
Aquest afer es remunta a
l'època en què l'alcalde era el

cipal de Convergència i Unió,

na s'han oposat a donar aquestes
llicències, demanant que es de

Esteve Català, va manifestar a

clari no executable la sentència

Sr. Josep Maria Gallifa, que va

aquesta emissora que no estan

del Tribunal Superior de Justícia

denegar una llicència d'obres en
previsió de declarar aquest espai

d'acord amb la constmcció de

de Catalunya.

necessitat de donar-hi tràmit.

zona verda en el futur pla gene

El portaveu del grup muni

17 vi vendes en aquesta zona,
però que acataran el requeriment

Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona

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

La part del terreny que és al carrer
Dolors Monserdà.

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
PoMm pila al moment

Carrer Gran. 51 -Tel. 797 16 23 - ARGENTONA
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El MOPTMA s'ha compromès
formalment a cedir els terrenys
per fer-hi un institut de secundària
EI delegat territorial del Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient, Jordi Prat, va confirmar, el
passat dia 11 de març, a l'Ajuntament d'Argentona, la
voluntat del seu departament de cedir els terrenys de la

zona de les vi vendes de la MOP per fer-hi l'institut de
secundària. L'acord es plasmarà en les pròximes setmanes
en un document i la cessió definitiva es farà abans de l'estiu.

Argentona tot venint de la va

L'alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, el primer

riant de la Nacional 2, durant el

tinent d'alcalde, Josep Clofent,

període que no estigui acabada

i la regidora d'Ensenyament,

l'autopista a La Roca. Segons

Montse Brugal, van estar reu

Jordi Prat el Ministeri s'ha

nits durant una hora amb Jordi

compromès a tractar amb la

Prat per tractar la cessió d'a

concessionària de l'autopista,

quests terrenys i també d'altres

ACESA, aquesta petició. Una

afers locals relacionats amb el

demanda que ja havia fet l'A

Ministeri d'Obres Públiques.

juntament d'Argentona davant
la concessionària.
Aquest accés provisional

Pel que fa a la cessió dels
terrenys, el delegat del Minis
teri, Jordi Prat, va assegurar en

del Ministeri de Josep Borrell

una roda de premsa el compro

en la cessió dels terrenys.

mís per cedir els terrenys i la

Recordem que fins al mes

Òrrius i Dosrius.

estarà en funcionament uns sis

D'altra banda, l'anunci del

mesos, des de la inauguració de

MOPTMA arriba setmanes

la variant de la Nacional 2,

seguretat que abans de l'estiu

de juny, la conselleria d'En

després que l'Ajuntament en

aquest mes de juny, fins a

aquest solar serà de propietat

senyament de la Generalitat no

primers de l'any que ve, data

municipal.
El primer tinent d'alcalde,

farà públic el mapa escolar on

Ple es comprometés a acon
seguir els terrenys per fer-hi un

hi podria estar inclosa la cons

institut de secundària.

l'autopista d'Argentona a la

Els accessos a la A-19

Roca.
Durant la roda de premsa es
va confirmar que la variant de

Josep Clofent, va assegurar que
aviat es farà un document del

trucció de l'institut de secun

Ministeri on es digui que l'acord

dària.
Tot i això, i en la seva última

és ferm per enviar-lo a la Ge

visita a Argentona, el conseller

neralitat i guanyar temps.
En acabar la reunió, la regidorad'Ensenyament, Montse
Brugal, va mostrar la seva sa
tisfacció pel compromís ferm

D'altra banda, els membres

prevista per la inauguració de

la Nacional 2 no tindrà un accés
directe a Argentona, sinó que

d'Ensenyament, Joan Maria

de l'equip de govern de l'A

Pujals, va mostrar la prioritat

juntament i el delegat del Mi

s'hi haurà d'accedir per l'au

de la construcció d'aquest cen
tre per les nodrides necessitats

nisteri d'Obres Públiques, Jordi
Prat, van parlar sobre la ne

topista d'Argentona a La Roca,
que sí té previstos accessos a la

dels ajuntaments d'Argentona,

cessitat de fer un accés cap

nostra vila.

AUTO - TALLER

MALTAS

VENTA DE
AUTOMÓVILES

Bar NÚRIA
—Citaaiçggi_24j Q)

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL
Baró de Viver, 46
Carreras Candi, 24 - Tel. 797 22 38 - 08310 ARGENTONA

Tel. 797 04 05

ARGENTONA
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Pocs mesos després d'haver estat nomenat Membre d'Honor del Patronat del Museu

La Generalitat atorga

la Creu de Sant Jordi a Jaume Clavell
La Generalitat ha atorgat la Creu de Sant Jordi a

Encara no s'ha concretat la data del lliurament oficial

l'escultor argentoní i impulsor de diferents actuacions

d'aquest guardó. El govern català va decidir donar aquest

culturals a la nostra vila, Jaume Clavell i Nogueras.

guardó durant la sessió que va celebrar a primers d'abril.

El govern de la Generalitat

ser visitada per més de 5.000

en aquesta reunió, va aprovar la

persones en només 15 dies, amb

concessió de les creus de Sant

gran ressò a la premsa de l'època.

Jordi corresponents a 1994. Entre

Però és sobretot per ser l'ànima

les personalitats que rebran aquest guardó es troba l'argentoní

i impulsor del Museu del Càntir
que la seva actuació a la nostra

Jaume Clavell, a més d'altres,

vila ha tingut gran transcen

com Josep Maria Bricall, ex-

dència a nivell nacional.

rector de la Universitat de

Mercès a les seves gestions,

Barcelona, que tradicionalment

va ser possible portar a l'Arxiu

ha tingut unes relacions difícils

Històric d'Argentona tots els per

amb Jordi Pujol, l'arquitecte

gamins dels antics senyors de

Santiago Calatrava, els empre

Burriac, documents fonamentals

saris Llorenç Gascón i Carles

per a la comprensió de la història

Güell de Sentmenat, els actors

medieval i moderna, que han

Rosa M. Sardà i Albert Closas, i

estat l'origen de nombrosos estu

el periodista Salvador Escamilla.

dis de destacats medievalistes.
S'ha distingit també com a

Aquest és el guardó més im
portant que atorga el govern de
la Generalitat a personalitats i a
entitats com les premiades aquest

Jaume Clavell en I'acte d'homenatge que se li va fer al Museu del Càntir,
l'agost de l'any passat.

gran col·leccionista de terrissa i
obres d'art religiós. És, sens
dubte, la persona en vida que
més sap de la ceràmica catalana,

any: el Casino l'Aliança del
Poblenou, el Centre Moral i Ins

Després de la Guerra Civil va

sèrie d'obres per al monestir de

tructiu de Gràcia, la Colla Jove

traslladar la seva residència a

Montserrat, on encara es poden

per molts museus i col·lec

Xiquets de Tarragona, el Col. legi

Barcelona, oncontactà amb bona

contemplar. A Argentona, a part

cionistes d'arreu d'Europa per

per la qual cosa ha estat cridat

Oficial de Metges de Barcelona,

part de la intel·lectualitat de la

de l'esmentada Creu de Terme

documentar els seus fons cata

el Grup Excursionista i Esportiu

ciutat. Són especialment impor

de Sant Sebastià, les seves obres

lans i espanyols.

Gironí, el Secretariat de Corals

tants els seus estudis sobre la

són: monument d'homenatge al

Infantils de Catalunya i el Taller

terrissa popular, fins aleshores

poeta Maragall, a la plaça de

L'any 1991 va ser nomenat
Membre d'Honor del Museu del

Escola Barceloneta.
El mateix conseller de Cul

poc estudiada i totalment des

Vendre; l'escultura de la Santa

coneguda.

Missió, a la terrassa de l'església;

tura, Joan Guitart, va anunciar

Càntir i l'any passat se li va retre
un homenatge públic al mateix

Gràcies a la seva feina de

i la figura de Sant Pere, a l'ermita

fuster, va poder iniciar-se en

Xarbotada, on explica els orí

museu.
L'any 1975 va publicar La

cessió del guardó. Jaume Clavell

l'escultura sense gaires dificul

de Clara.
En Jaume Clavell va ser

va declarar, visiblement emo

tats. La seva primera obra, les

l'ànima dels Amics d'Argentona,

gens de l'actual Festa del Càntir,

cionat, a Ràdio Argentona, que

escultures dels sants de la Creu

que als darrers anys quaranta i

a més d'altres temes de caire

considerava exagerada la con

de Terme d'Argentona, la va fer

primers cinquanta van tenir

local. El 1990 es publicava el

cessió de la Creu de Sant Jordi.

l'any 1952, amb un disseny de

destacades actuacions de caire

seu llibre Argentona. Història i

l'arquitecte Antoni de Moragas.

cultural i religiós, com la revi-

Records, recull d'articles seus

El seu estil s'inicia amb un ex

talització de l'Aplec de Sant

apareguts a diverses revistes de

pressionisme que reviu el romà

Jaume, al veïnat de Traià; la res

la vila sobre història i memòries

Jaume Clavell i Nogueras

nic i ha evolucionat cap a una

tauració de l'Aplec de Sant

vanéixeraArgentonal'any 1914.

depuració quasi abstracta, que
recorda Brancusi, però de rigo

Domingo amb l'inici de la Festa

de fets viscuts.
Actualment té 80 anys i re

del Càntir; la revitalització de

sideix, juntament amb la seva

l'arqueologia, essent el seu mes

rosa actualitat. Degut a la seva

les catifes de flors en la festa del

filla, a Begur, localitat on hi ha

tre l'arquitecte, polític i estudiós

íntima amistat amb l'abat Es-

Corpus; un concurs de rosaris; i

estiuejat durant molts anys.

de l'art Josep Puig i Cadafalch.

carré, començà a fer una llarga

l'exposició de llits antics, que va

telefònicament a Clavell la con

Una llarga trajectòria

De ben petit es va afeccionar a
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El forn romà de Can Notxa
peça única a la comarca del Maresme
A la zona de Can Notxa s'han trobat les restes d'un forn

d'origen romà, del segle tercer després de Crist. Aquest
jaciment arqueològic és el segon que es troba dins les obres
de construcció de l'autopista Argentona a La Roca. 1
Un forn del segle tercer

- Mataró, s'hi han pogut trobar

després de Crist, és segons els

àmfores, llànties de producció

tècnics encarregats de les tasques

local senceres, algunes monedes,

de neteja, la data en què es va

i fragments d'una petita colum

deixar d'utilitzar aquest segon

na de marbre.

jaciment arqueològic que s'ha

cions, conjuntament amb l'al

trucció de l'autopista B-40.

calde d'Argentona, es van des-

Recordem que el primer jaci

plaçaralazonaper visitar aques

ment es va descobrir l'any passat

tes restes arqueològiques.
òleg d'aquesta excavació, els in

manajustalcostatdelacarretera

dicis del descobriment d'aquest

que va cap a Granollers.

jaciment arqueològic es remun

Al forn que es troba just al

Maresme.

Segons Antoni Rigo, l'arque

a la zona de Can Blanc i es trac

costat de la carretera Argentona

forn, únic d'aquestes característiques a la comarca del

Els tècnics de les excava

trobat dins les obres de cons

tava de les restes d'una vila ro-

passat dia 22 de febrer, l'alcalde d'Argentona, Joaquim
Casabella, i tècnics de les excavacions van visitar aquest

ten als anys 20, quan es va cons
truir la carretera d'Argentona a

Restaurant

Esmorzars
Dinars
Sopars
TXES
NDITS
FUSTES
RACLETS

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

ment el forn romà, degut al pas

Mataró.
Un altre dels presents en la

de l'autopista Argentona - La

visita al forn va ser Antoni

Roca pel seu damunt.
Els objectes trobats en el

Caballer, del Servei d'Arqueo
logia de la Generalitat. Caballer

forn romà passaran, després

va dir que el més probable era

d'estudiar-los, al Museu Co

que la zona de Can Notxa fos

marcal de Mataró.

una àrea on hi haguessin més

Ara hi ha la possibilitat que
l'Ajuntament i la Generalitat

materials.
Un cop inventariades a-

estudiïn fer noves excavacions

questes restes arqueològiques,

per la mateixa zona de Can

es tomarà a cobrir meticulosa

Notxa.

ARFLA. SA.
COMPRA-VENDA-LLjOGUER
DE TÜT TIPUS
D'IMMOBLES
' 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 pallers
-Tornejats i fresats de tot tipus

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

ASSEGURANCES EN GENERAL

Avgda. Puig i Cadafalch, 26

Tel. 756 03 06

08310 ARGENTONA
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El director general de Comerç va assegurar que Cabrera de Mar està pressionant per poder obrir
PRYCA els diumenges.

Enric Grass recomana a l'Ajuntament

que sol·liciti la declaració de
municipi turístic perquè el comerç
pugui obrir el diumenge
Argentona ha d'elaborar un pla estratègic entre
comerciants i administració per intentar tirar endavant el
comerç local. Aquest pla ha d'anar, en primer lloc, impulsat
per un canvi d'actitud dels comerciants, i després, per una

política d'infrastructures que afavoreixin el reflotament del

Aquesta és la principal conclusió a què es va arribar el
passat dia 30 de març en l'exposició de l'estudi de comerç
que ha elaborat l'empresa Europa Consulting, i on hi van
assistir unes 60 persones, d'entre elles el director general de
Comerç Interior de la Generalitat, Enric Grass.

comerç.
En l'obertura de l'aete,
Grass va parlar del decret d'ho
raris comercials i va advertir
que l'Ajuntament de Cabrera
està pressionant per tal que el
seu municipi es declari turístic,
i que per tant, l'hipermercat

PRYCA pugui obrir els diu
menges, tal com correspon als
comerços dels pobles turístics.
Després d'aquesta afirma
ció, el director general de Co
merç va recomanar a l'Ajunta
ment d'Argentona que promo
gui la declaració de municipi
turístic per la nostra vila per no
quedar enrera en la competència
amb les grans àrees.

L'estudi també assegura que la plaça de Vendre és obsoleta.

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

BüÜiAC
RAMON REIXACH I MONER

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

Mataró. n. 1 - Telèf. 797 00 50 - 08310 ARGENTONA
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L'estudi de comerç
El tècnic de l'empresa Eu
ropa Consulting que ha elaborat
aquest estudi, Esteve Serra, va
començar la seva exposició fent
un diagnòstic de la situació ac
tual del comerç, posant espe
cial èmfasi en la quantitat de
potencials clients del comerç
local que fan les seves compres
fora de la vila. En concret, un
45 per cent de la renda familiar
es gasta fora d'Argentona, el
que vol dir 1.850 milions de
pessetes cada any.
Serra va apuntar que cal un
canvi dels horaris d'obertura,
tenint present que un nombre
representatiu dels actuals cli
ents dels comerços d'Argento
na són dones sense feina, mentre
que la tendència és que amb els
anys la dona incrementi el seu
paper dins el mercat de treball.
Això també determinarà un
increment del canvi dels horaris
a l'hora de fer les compres.
El tècnic de l'empresa Eu

ting, canvis en els horaris, i

pot ser competitiu quan hi ha
comerços que compren a
PRYCA per després revendre
el producte als seus establi
ments.
Esteve Serra també va fer
una sèrie de recomanacions a
l'Ajuntament. Fer un nou mer
cat cobert a Can Doro amb més
parades, ampliar les voreres del
carrer Gran i fer-hi un sol carril
de circulació de vehicles, am
pliació del mercat setmanal que
es podria celebrar un dissabte 0
diumenge i la seva instal·lació
a la plaça Nova, una zona peatonal de la plaça de Vendre a la
plaça de l'Església, i un pàrquing soterrat a la plaça Nova.
Pel tècnic que ha elaborat
aquest estudi, és molt important
crear un nucli d'iniciatives on
s'impulsin de manera conjunta
actes comercials i culturals, se
guint una estratègia conjunta.
L'acte el va tancar 1' alcalde

ropa Consulting va recomanar,
en primer lloc, un canvi d'acti

d'Argentona, Joaquim Casa-

tud dels comerciants, acompa
nyat d'una política d'infras

cia d'un important nombre de

tructures per part de l'adminis
tració per afavorir el comerç.
També va fer una sèrie de re
comanacions als comerciants
per millorar les perspectives.
Entre aquestes recomanacions
hi destaquen un augment de la
formació dels comerciants,
l'aplicació de la informàtica,
les noves tècniques de màrque-

bella, que va lamentar l'absèn
comerciants locals. Casabella
també va recordar que es poden
sol·licitar còpies d'aquest estudi
a l'Ajuntament.
Casabella també es va
comprometre que en les prò
ximes setmanes es farà una
reunió entre comerciants i
Ajuntament per debatre a fons
l'estudi comercial.
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com a punt més important
baixar els preus. Per Serrano es
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Camins apropiats
He desempolsat el meu antic pseudònim guardat
a la calaixera dels records, i igual que aquell home que
en la vellesa va agafar la verola a mi m'ha picat per fer
uns retrets, recordar unes vivències i trencar més d'una
llança en favor de causes que crec justes. "Sap més el
diable per vell que per diable" i l'experiència i l'edat són
com un garbell d'aquelles velles farineres que separaven
el sego de la farina, el blat de la cogula, i amb paciència
i temps es podia veure el gènere bo, el regular i el dolent
separats del gènere multiforme que movia a confusió.
A través dels anys he vist com va canviant
Argentona, he vist el que m'ha semblat bo i el que m'ha
semblat dolent, he vist la massa multiforme que tot ho
embolica, he fet les meves petites guerres i he tingut les
meves utòpiques quimeres. "Que quimeres i desenganys
fan tornar els cabells blancs".
Per començar, avui parlarem de camins.
Sembla que s'està polemitzant sobre els traçats
d'uns camins de les nostres encontrades que serviran per
a vianants i "mountainbicicles", en detriment d'altres
interessos com poden ser la cacera, l'impacte ecològic o
la propietat privada, perquè a Argentona i exceptuant les
rieres i torrents no hi ha terrenys comunals, tots són de
propietat privada.
No seré jo qui cauré en la polèmica, però sí que
en vull parlar. Com podem polemitzar d'uns nous
camins, quan s'han destrossat o algú s'ha apropiat
indegudament de camins seculars que eren patrimoni de
tota la comunitat?
Què s'ha fet d'aquells camins que en deien les
Rases? Què n'han fet del camí d'Argentona al Cros?
(antigament l'únic camí) el que arrencava de la confluència
del torrent d'en Tossa amb el torrent d'en Cirés i passava
pel Viver, el safareig de l'Anguila i el Mas Portell (avui
totalment espoliat), què ha passat, pregunto, amb aquest
camí veïnal el qual, a més de transitar-hi els habitants del
Cros, hi feien l'últim viatge cap a la parròquia a Creu
Alçada. Això comportava uns drets canònics totalment
irrenunciables.
Estic parlant de camins diverses vegades cen
tenaris. I què en quedarà del camí mil·lenari d'Argentona
a Mataró, el camí que els nostres avis ja anomenaven el
camí Reial o Ral, el que travessava tot el veïnat de Sant
Jaume? Mireu, ja han començat a destrossar-lo.
Quina pena fa un poble que necessita, i crida per
aconseguir, aigua procedent d'embassaments i camins
per transitar, quan alhora deixa malmetre les seves deus
i els seus camins seculars en ares d'uns mesquins
interessos particulars i en contra d'un patrimoni comú
que la història i els homes que la van escriure ens van
llegar. Sí, veritablement fa molta pena i a la vegada ràbia.
Ràbia al veure la meva impotència per arranjar-ho, per
veure que només sóc una trista "veu que clama en el
desert".
Segurament que la propietat d'aquests camins
ara ja deu haver estat escripturada per algun particular
i aquests "senyors" passaran a la història, igual com algun
cacic, per ser homes molt intel·ligents. Ja diu l'adagi
"cobreix-te d'or i seràs sabi, bo i fort".
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Argentona ha donat un suport important
al Congrés de Cultura del Maresme
cap de setmana del mes de març a Argentona. A més de la

i Entitats i Institucions Culturals. Entre els assistents al
Congrés s'hi trobava el president del Consell Comarcal del
Maresme, Joaquim Rey, i el director del Congrés, Manuel

participació es va destacar la bona organització dels actes,

Cuyàs, a més de membres del consistori argentoní.

Més de 120 congressistes van participar en els actes del
Congrés de Cultura del Maresme, que es van celebrar el segon

dirigits fonamentalment a dos àmbits, Mitjans de Comunicació
Dins el Congrés de Cultura
del Maresme a Argentona es
van celebrar diferents actes
culturals. El divendres s'inaugu
raren tres exposicions a la Casa
de Cultura: Els Amics de les
Tradicions, les millors obres dels
Concursos dePinturad'Argento
na i Entitats Culturals de la vila.
El dissabte va ser el dia més
important amb les jornades de
debat en dos àmbits, Mitjans de
Comunicació i Entitats i Institu
cions Culturals. Dins l'àmbit de
Mitjans de Comunicació, que es
va fer a l'Ajuntament d'Argen
tona, hi van participar un total de

El director del Congrés, Manuel Cuyàs, l'alcalde Joaquim Casabella, el regidor de cultura, Raimon Català i el gerent
de l'Àrea de Cultura, Oriol Calvo, en l'acte d'inauguració de les jornades d'Argentona.

48 congressistes, entre els quals
s'hi trobava la coordinadora i

dicionals; un concert de les corals

va anar presentat a càrrec d'An

Joaquim Rey, el director del Con

responsable d'aquest àmbit,

d'Argentona; i balls vuitcen

grés de Cultura, Manuel Cuyàs,

Maria José Recoder. A la Casa

tistes, acàrrec dels Solistes de la

ton Giménez i Riba, conservador
de l'Arxiu d'Àudio-visuals de la

Costa.
El diumenge, darrer dia del

Filmoteca de la Generalitat, i

Cultura de l'Ajuntament, entre

amb l'acompanyament al piano

d'altres personalitats.

programa, els actes van comen
çar amb una cercavila popular

d'Isabel Medina.
Als actes hi van participar

Valoracions molt positives

seguida d'un espectacle d'ani

l'alcalde d'Argentona, Joaquim

mació infantil, a càrrec de Pep

Casabella, el regidor de Cultura,

Després de la celebració dels
actes del Congrés a Argentona,
les valoracions han estat molt

de Cultura, on es van celebrar les
jornades sobre Entitats i Ins
titucions Culturals, hi van assistir
84 persones.
A més de les jornades de de
bat, el mateix dissabte es van
ballar les danses tradicionals

López i Sopars de Duro. Ja a la

Raimon Català, la regidora de

d'Argentona, acàrrec de l'Esbart

tarda, es va fer la projecció de

Mitjans de Comunicació, Mont

Dansaire; flamenc i sevillanes,

pel. lícules antigues del Maresme

se Brugal, el president del Con

amb els Amics dels Balls Tra-

i Argentona recuperades. L'acte

sell Comarcal del Maresme,

i Oriol Calvo, tècnic de l'àrea de

positives, tant pel que fa als mem
bres del consistori com per als

BAR • RESTAURANT

"LES GINESTERES"
Cuina Catalana
ARGENTONA
Carrer Gran,
Tel. 797 10 5

Urbanització Les Ginesteres
Telèfon 797 02 55
ARGENTONA
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Ferran Catà

En Greco

La taula rodona sobre mitjans de comunicació va ser un dels plats forts de
les jornades, segons Manuel Cuyàs.
participants. Dos dels aspectes

era necessari pel Maresme i així

que més han destacat han estat la

reflexionar sobre el futur de la

important participació de con

comarca.
A l'acte de cloenda de les

gressistes i la bona organització
aquestcongrésesfaambelsuport

jornades sobre Mitjans de
Comunicació i Entitats i

del Consell Comarcal del Ma

Institucions Culturals hi va par

resme, el departament de Cultura

ticipar el regidor de Cultura,

de les activitats. Recordem que

de la Generalitat, la Diputació

Raimon Català, el director del

de Barcelona, la Caixa Laietana,

Congrés, Manuel Cuyàs, i

i els ajuntaments del Maresme.

l'alcalde d'Argentona, Joaquim

Els assistents al congrés van

Casabella, els quals van agrair

coincidiren valorarpositivament

l'assistència als actes, dels qual

el programa del Congrés de Cul
tura a Argentona, a més de la

en van fer una avaluació molt
positiva. Segons Casabella,

important participació.

aquest congrés pot ser l'inici

Maria José Recoder, coordi
nadora i responsable de l'àmbit

d'un nou projecte per la nostra

de Mitjans de Comunicació, va

comarca.
Manuel Cuyàs, director del

fer una valoració molt positiva

Congrés de Cultura del Mares

sobre la celebració d'aquest con
grés, destacant l'àmpüa parti

me, va fer una estimació molt

cipació de públic. Recoder va

organització de l'Ajuntament.

manifestar que manca un grup
d'empresaris de premsa a la

Cuyàs també va destacar el

nostra comarca, una de les

turals, tot i que va elogiar espe

conclusions de la taula rodona

cialment la taula rodona de

de l'àmbit de Mitjans de Co

Mitjans de Comunicació.

municació.

La regidora de Mitjans de

positiva destacant la bona

contingut dels dos àmbits cul

Finalment, Oriol Calvo, res
ponsable i coordinador de l'àm

Comunicació de l'Ajuntament

bit de Cultura d'aquest congrés,

d'Argentona, Montse Brugal, va

es va mostrar molt satisfet pel

assenyalar com a repte, després

que fa a tots els actes que es van

de les ponències sobre Mitjans

fer al llarg del cap de setmana,

de Comunicació, trobar una

tot i que va destacar les jornades

solució final per aquesta qüestió

de debat del dissabte.

de la manca d'empresaris de
comunicació a la comarca.

El president del Consell Co

Aquests actes del Congrés
de Cultura del Maresme se ce
lebren a diferents poblacions de

marcal del Maresme, Joaquim

la comarca i finalitzaran el dia

Rey, va assenyalar que la cele

14 de maig a Calella.

bració d'aquest congrés cultural

No em refereixo al pseudònim del famós pintor nadiu
de Creta, que des de l'any 1577 fins a la seva mort s'establí a
Toledo, on podem admirar varis dels seus famosos quadres
(caracteritzats per les figures allargades), com "Martiri de Sant
Maurici", "L'Enterrament del Comte d'Orgaz", etc.
El meu personatge és més senzill, el podríem qualificar
de pintoresc, i si li vull donar cabuda en aquests records
d'Argentona és perquè un bon dia va venir a parar-hi. Fou
aproximadament entre els anys del 1923 al 1925. On avui
s'aixeca l'Hotel Colon era en aquell llavors un gran local, taller
mecànic del Sr. Ramon Botey, germà del que fou molts anys
rector de la parròquia d'Argentona i pare d'en "Francisco" i
l'Angeleta. Ignoro les circumstàncies que posaren en contacte
el Greco amb en Botey, tampoc importa aquí en quines
condicions es formalitzà el tracte, el cas és que va començar a
construir-hi una mena d'artefacte que suscità els comentaris de
la gent gran i la curiositat i alegria dels petits, entre els que jo
també m'hi trobava.
Però primer aclarim, qui era en Greco? Era un sobrevivent
de la primera guerra europea, la del 1914 al 1918. En aquell
temps l'aviació anava de bolquers i en Greco tripulava un
d'aquells avions prototipus dels que avui s'han fet amos de
l'espai. Després treballà a les ordres d'un Emir que havia
comprat un d'aquells trastos del que en Greco va ser-ne el pilot;
però amb el seu temperament inquiet i amant de l'aventura un
bon dia se li ocorregué volar al continent europeu, creient que
seria allà on podria portar a terme aquell projecte que
l'obsessionava, que no era altre que la construcció d'aquell
artefacte. Acabà, però, la gasolina i va caure al mar, el socorreren
uns pescadors que feinejaven a prop i fos com fos arribà a la
nostra vila.
La mainada d'aquells temps, dia rera dia, veien com
anava prenent forma aquella cosa de ferro i que als nostres ulls
era com una mena d'animal antidiluvià amb les ales esteses.
Això podria circular per sobre i per sota l'aigua com el submarí
d'en Narcís Monturiol, deien els més grans i més entesos.
Nosaltres "els nanos" ja ens havíem afeccionat amb aquella cosa
i esperàvem el dia que fos acabat, ja que s'havia de provar al
safareig de la finca del Baró de Viver, per si hi havia cap entrada
d'aigua. Arribà el dia de la prova. La plaça Nova s'omplí de gent,
molta canalla i persones grans que amb l'excusa d'acompanyar
els petits dissimulaven la seva curiositat. Enganxaren 2 cavalls,
no sé si de Can Xixo o de Can Suari, a aquella cosa encara sense
nom, i cap al Viver falta gent. Al darrera tota la mainada i gent
gran, fou un esdeveniment de no ser els mesos d'estiu, les
escoles haurien donat festa ja que la població escolar hi estava
copiosament representada. Tothom s'instal.là com pogué al
redós del safareig per gaudir de l'espectacle... espectacle que no
hi hagué perquè els termals no pogueren aixecar aquella "mola"
de ferro. Es deixà per un altre moment. Jo no vaig poder seguir
el curs de l'experiment perquè havia d'anar a passar uns dies
amb els meus avis de Terrassa.
Un dia, passejant per l'escullera del port de Barcelona
amb el meu pare, coincidírem amb en Greco, que es dedicava
amb unes estisoretes a reflexar el perfil de les persones, quin
retall de papar enganxava en un cartró de fons de diferent color
i cobrava la voluntat. Ningú podia negar que era un home amb
traça. La mostra encara la tinc enmig dels fulls d'un llibre i es
coneix perfectament que era el pare.
Aquell artefacte va anar a parar prop d'on ara ell es
guanyava com podia la vida, confiant amb l'ajuda d'un mecenes
que arribés i el protegís, però sols vingué un cop de mar que
rebotent-lo contra les roques un dia d'un fort temporal, el
destruí.
Les últimes notícies que es tingueren d'en Greco, i que
sortiren a la premsa, foren que en un festival aeri es llançava
amb paracaigudes i un dia no se li desplegà i morí rebotit en una
teulada. Qui sap si enfilat en un parallamps!, comentà algú. Que
descansin en pau tots els protagonistes d'aquest fet.
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El Ple aprova un pressupost
que suposa l'increment d'un 9 per cent
Amb els vots a favor de Convergència i Unió i el Partit dels
Socialistes de Catalunya, el passat dia 22 de febrer, el Ple de
l'Ajuntament d'Argentona va aprovar els pressupostos
municipals per aquest any. Una despesa econòmica que puja

a 646 milions de pessetes, el que suposa un increment de la
despesa corrent de més del 9 per cent
Tots els grups de l'oposició van votar en contra d'aquesta
proposta de pressupost

El primer regidor en prendre
la paraula va ser el responsable
d'Hisenda, Esteve Català, que
va fer un resum de les intencions
econòmiques de l'equip de

PRESSUPOST 1994
Repartiment per regidories

govern de cara a aquest any 94.
Català va començar fent un repàs
dels ingressos i de la despesa
corrent, entre la que hi ha inclosa
un augment de percepció de
l'alcalde, Joaquim Casabella,
que a partir d'ara tindrà dedicació
exclusiva a l'Ajuntament.
Segons va sortir al debat aquest

011
622 - COMERÇ I INDÚSTRIA 611 - SERVEIS ECONÒ
533 - MEDI AMBIENT (
461 - JOVENTUT (1.7
460 - SERVEIS SOCIALS (6.7%)
455 - TESTES (2.9%)454 - COMUNICACIONS (2.9%)

netes al mes.
El regidor d'Hisenda va

452 - ESPORTS (5.7

destacar que entre les inversions

2 - SEGURETAT (9.3%)
410 - SANITAT (1.8%)

salari és de 250.000 pessetes

previstes hi ha la compra dels

2.7%)
RACIÓ GENERAL (11.3%)

22 - ENSENYAMENT (6.5%)
URBANISME (6.3%)

451 - CULTU
442 - RECOLUDA D'E.

- SERVEIS (13.1%)

terrenys del nou cementiri i
l'arranjament de l'Ajuntament
vell.

Altres inversions no s'han

COMPARATIU PER REGIDORIES

relacionat al pressupost, en es
pera que organismes superiors

PRESSUPOST 1993 - PRESSUPOST 1994
70000000

1993

els subvencionin, com ara el nou
1994

r

60000000 --

enllumenat de la zona comer
cial.

Crítiques

50000000 --

El primer grup de l'oposició
que va intervenir va ser Esquerra

40000000 --

Republicana. El seu regidor,
Jordi Pinart, va trobar positiu

30000000 --

que l'alcalde dediqui en exclusi

20000000 --

va el seu temps a l'Ajuntament,
però va centrar la crítica en què,
segons ell, les previsions

10000000 --

pressupostàries de l'any passat
no s'han complert, i que la
121 222 410 422 432 440 442 451 452 454 455 460 461 533 611 622 011

(Passa a la pàgina 16)
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PRESSUPOST DE

ESTAT D'INGRESSOS

L'AJUNTAMENT D'ARGENTONA

A)Operacions Corrents
IIITaxes i altres ingressos
11.480.000
IVTransferències corrents
8.600.000
VIngressos patrimonials50.000
B)Operacions de capital
IX Variació de passius financers0

ESTAT DE DESPESES
A)Operacions Corrents
IRemuneracions de Personal197.679.918
IIDespeses de béns corrents i serveis265.917.800
IIIDespeses financeres19.007.002
IVTransferències corrents22.800.000
B)Operacions de capital
VIInversions reals124.103.732
VIITransferències de capital3.000.000
VIIIVariació d'actius financers300.000
IXVariació de passius financers13.583.394

TOTAL pressupost d'ingressos

20.130.000

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT

MUNICIPAL D'AIGÜES D'ARGENTONA, S.A.
PRESSUPOST DE DESPESES
PRESSUPOST D'INGRESSOS

72.800.000
72.800.000

TOTAL pressupost de despeses646391.846

PRESSUPOST GENERAL DEL MUNICIPI
ESTAT D'INGRESSOS
A)Operacions Corrents
IImpostos directes259.900.000
IIImpostos indirectes47.000.000
IIITaxes i altres ingressos87.234.000
IVTransferències corrents126.164.114
VIngressos patrimonials4.000.000
B)Operacions de capital
VIITransferències de capital47.484.613
VIIIVariació d'actius financers300.000
IXVariació de passius financers74.309.119
TOTAL pressupost d'ingressos646391.846

D'ARGENTONA:
AJUNTAMENT, MUSEU I CIA. AIGÜES
ESTAT DE DESPESES
A)Operacions Corrents
IRemuneracions de Personal234.179.918
IIDespeses de béns corrents i serveis319.347.800
IIIDespeses financeres19.957.002
IVTransferències corrents22.800.000
B)Operacions de capital
VIInversions reals125.603.732
VIITransferències de capital3.000.000
VIIIVariació d'actius financers300.000
IXVariació de passius financers14.133.394
TOTAL pressupost de despeses

PRESSUPOST DEL PATRONAT
MUNICIPAL DEL MUSEU DEL CÀNTIR
ESTAT DE DESPESES
A)Operacions Corrents
IRemuneracions de Personal
5.500.000
IIDespeses de béns corrents
13.580.000
IIIDespeses financeres
500.000
B)Operacions de capital
VIInversions reals0
IXVariació de passius financers
550.000
TOTAL pressupost de despeses

739321.846

ESTAT D'INGRESSOS
A)Operacions Corrents
IImpostos directes259.900.000
IIImpostos indirectes47.000.000
IIITaxes i altres ingressos170.714.000
IVTransferències corrents134.764.114
VIngressos patrimonials4.850.000
B)Operacions de capital
VIAlienació d'inversions reals0
VIITransferències de capital47.484.613
VIIIVariació d'actius financers300.000
IXVariació de passius financers74.309.119

20.130.000
TOTAL pressupost d'ingressos

739321.846

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS -

CALEFACCIÓ

SERRA-PINEDA

LLUÍS SERRA

TAPISSERS

C/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05

MATARÓ

Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21

ARGENTONA
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promotors i no l'Ajuntament.
Per això Suari consideraque s'ha

despesa real de l'any passat,

INVERSIONS 1994

segons Pinart, va ser molt supe

fet una mala gestió i que la

rior al que s'havia pressupostat.
Pinart vapormenoritzar les seves

Import

Denominació

crítiques per àrees i concretament

Adquisició terreny nou Cementiri Municipal

en ensenyament, esports, cultu

Arranjament de la mina del carrer Gran Avinguda Puig i Cadafalch, trams A-B-C i D

ra, medi ambient, benestar social,
comunicacions, i en larecaptació
de la taxa de recollida d'escom
braries.
Per la seva banda, la regidora
d'Iniciativa per Catalunya,

13.847.084
16.582.867

Tant Esquerra Republicana
com Iniciativaper Catalunya van

7.484.613

anunciar afegir-se a la crítica de

28.000.000

Suari.
En vista d'això es van supri

Remodelació edifici antic Ajuntament,
planta la. (la. fase)

promotors no s'ha portat de la
millor manera possible.

Remodelació dels baixos de l'edifici antic
de l'Ajuntament

negociació entre Ajuntament i

Il·luminació de la sala polivalent

mir 5 punts de la proposta que

Concepció Sala, va criticar amb

de l'antic Ajuntament

1.371.794

parlaven que les vivendes serien

duresa 1' assignació de l'alcalde i

Instal·lacions esportives

29.566.077

de protecció oficial, que aquestes

i diversos carrers
Obertura c/ Carrasco i Formiguera

28.973.333

extensió de 70 metres quadrats

(compra del terreny)
Obertura c/ Carrasco i Formiguera

3.000.000

les despeses de comerç, benestar
social, medi ambient i festes.
Sala també va criticar que el
grup de Convergència i Unió no
ha fet un balanç conjunt amb el
grup que els va donar el suport a

Enllumenat públic de la zona comercial

vivendes serien 31 i d'una
cada una, i que serien de venda.

6.419.881

(execució del projecte)

l'hora de votar els pressupostos

Obertura c/ Torres i Bages - Sant Ferran

de l'any passat, Iniciativa per

Carril-bici Avinguda Països Catalans

Catalunya. Per Agrupació

PERI de Sant Sebastià

Finalment, l'alcalde, Joa
quim Casabella, va anunciar que
es va reunir a Barcelona amb la

cap del Servei de l'Habitatge de
3.740.840

la Generalitat, Caterina Ramis, i

32.735.237

es va parlar de la possibilitat que

Argentona el fre als impostos

l'administració catalana es fes

municipals no ha condicionat

càrrec de les despeses d'urba

TOTAL inversions 1994

171.721.726

aquestpressupostiés preocupant

nització i construcció, i la gestió

la despesa de personal de

anés a càrrec de l'Ajuntament a
les finances municipals, i vajus-

ració d'actuació protegible

l'hora de concedir les vivendes.
El Ple només va votar la

Argentona, Emilio Rodríguez,
aquests pressupostos són com el

tificar la congelació dels

s'intentavaaconseguirperpoder

declaració d'actuació protegible,

impostos municipals tot reme

accedir a crèdits de baix preu.

amb el compromís del govern

miracle de la multiplicació dels

tent-se a l'època en què formava

En total laurbanització d'aquesta

d'estudiar la situació amb més

pans i els peixos, tal com va dir

part del govern presidit per Jordi

zona estava calculat en trenta-

detall per la Comissió Informa

textualment.

Suari. El primer tinent d'alcalde

dos milions set-centes mil

tiva d'Urbanisme, on hi estan

L'alcalde d'Argentona,

va constatar l'increment de les

representats tots els grups

Joaquim Casabella, va contestar

subvencions i la millora de la

pessetes.
El representant d'Agrupació

les crítiques de l'oposició tot

gestió dels diners públics.

Argentona i ex-alcalde, Jordi
Suari, va criticar amb duresa la

Aquesta proposta va
comptar amb els vots favorables

proposta de Mora, tot dient que

de tots els grups municipals, amb

el cost d'urbanitzar la zona de

l'excepció d'Iniciativa per
Catalunya que es va abstenir.

l'Ajuntament i la de festes.
Pel portaveu d'Agrupació

dient que anteriorment ja
s'havien fet dues reunions amb

El PERI de Sant Sebastià

l'oposició sense que s'apun
tessin propostes per recollir en

Però el Ple no només es va

vivenda social del PERI de Sant

aquest pressupost. Casabella

dedicar als pressupostos
municipals. La declaració

Sebastià l'han d'assumir els

també vacontestar a les crítiques
per la seva consignació, tot dient

d'actuació protegible, a les obres

que al final d'aquest exercici

d'urbanització de la zona dedi

serà el moment de fer balanç

cada a vivenda social del PERI

sobre el rendiment de la seva
dedicació exclusiva a l'Ajun

de Sant Sebastià, va tomar a
posar sobre la taula el procés

tament.
Per la seva banda, el primer

d'aquest PERI i les com

tinent d'alcalde, el socialista

pensacions que ha de rebre

Josep Clofent, va dir en defensa

l'Ajuntament.
El regidor d'Urbanisme,

del pressupost que amb la posa

EZ Centre

negociador amb els promotors

lògicament s'han incrementat les

Santi Mora, va començar
exposant el tema tot assenyalant

da en marxa de nous serveis,

municipals.

despeses. Clofent també va

que l'Ajuntament està obligat a

demanar un pacte de poble per

fer i costejar aquestes obres

no polititzar la posada al dia de

d'urbanització. Aquesta decla

- BAR - MENJARS
nat de Riudemeia, 1

10 ARGENTONA
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Argentona,
Carrer de Barcelona

CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Aires de canvi
Primer va ser el Pla Espe

Hi ha malpensats que diuen

cial de Sant Sebastià, després

que això són ganes de treure's

Tots els que aneu seguint

el projecte d'urbanització de can

de prop l'activitat del nostre

Barrau, i més endavant l'espai

les puces de sobre.
Nosaltres més aviat ens

verd comprès entre els carrers

aventuraríem a donar-hi una ex

Sant Narcís i Dolors Monserdà.

plicació més profunda. Estem

D'un en un, aquests temes ur
banístics han anat a parar a mans

convençuts que l'equip de go

de la Comissió d'Urbanisme de

títol de Carrer de B arcelona per

la Generalitat de Catalunya.

a la nostra estimada vila.

Abans de continuar potser

vern està decidit a recuperar el

cal aclarir que els projectes ur

Com tots sabeu, aquest era
un privilegi que es concedia a

banístics d'una determinada lo

algunes poblacions de Cata

calitat són de domini exclusiu

lunya i que permetia obtenir

del municipi i únicament hi

una sèrie de prerrogatives

intervé la Generalitat en el mo

avantatjoses per a la població

ment de fer-se l'aprovació
definitiva, com a organisme

que l'obtenia. Argentona va os
tentar aquest privilegi i sembla

supramunicipal que és. Només

que els nostres actuals gover

en aquells casos excepcionals

nants el volen recuperar a base

que el municipi creu que un
projecte urbanístic pot tenir un

de traspassar tota la proble

efecte que superi l'àmbit estric

a Barcelona. Ignorem si aquest

tament municipal és quan

és un procediment vàlid, però

s'aconsella que sigui la Co

molt ens temem que el títol de

missió d'Urbanisme la que hi

Carrer de Barcelona, a les dar

prengui part més directa des

reries del segle XX, ja ha quedat

d'un bon començament.
Com el lector pot veure, en

sense vigència.

els tres casos esmentats costa
de creure que el nostre municipi

màtica urbanística argentonina

Per nosaltres poden anar
insistint... Qui sap si a còpia de
constància algú decideix res

no se'n pugui fer càrrec. Si

tablir aquest antic títol.

l'Ajuntament compta amb els
tècnics i assessors adequats, i

Amb tot plegat, sembla que
algú de la Generalitat ha inter

té un regidor d'urbanisme que

pretat molt bé el sentir de l'equip

dedica una sèrie d'hores

de govern del nostre Ajunta

setmanals a vetllar per aquestes
qüestions, i a més a més té un

ment: ni més ni menys que el

alcalde que treballa en règim

Conseller d'Urbanisme, que deu

de dedicació exclusiva per

haver pensat que si els argen

Argentona (i fixem-nos que per

tonins tenim tan poc interès a

aquesta dedicació exclusiva un

resoldre les nostres qüestions

home de tanta vàlua com el

urbanístiques, no ens faria res

nostre alcalde només ens cobra

que ell donés un cop de mà als

als argentonins 250.000 ptes.

promotors de Sant Jaume de

al mes), al capdevall de tot
aquest bé de Déu de mitjans

Traià.

senyor Josep Maria Cullell,

Grup Municipal

ralitat hagi d'entomar els

d'Iniciativa per Catalunya

jectes urbanístics.

aprovat definitivament el
PERI de Sant Sebastià.

(IC)

I per un altre costat,
existeix el tema de la Fira
Comercial que l'any 1993 va
posar en marxa la Unió de

Iniciem l'abril i sols fa,

Botiguers d'Argentona, amb

com aquell qui diu, quatre
dies des que escrivíem del

l'ajut de l'Ajuntament, que
també hi vam participar amb

pressupost per aquestexercici

un ajut econòmic que va re

del 1994. Un any que ve mar
cat per importants realit

presentar una cinquena part
de tota la despesa. Ens fa

zacions que volem iniciar i

molta il·lusió tomar amb la

d'altres que volem finir. Ne

Fira Comercial aquest any

cessitats de la Vila que es van

1994, i volem donar força

convertint en realitat i que
deixen de ser un somni.

renom a la nostra vila per tal

Quin canvi que està fent

que pugui tenir més èxit que
l'any anterior i per això hi

tota la zona esportiva!, amb

volem seguir col·laborant i

els flamants vestuaris que ja

participant, tal com hem

aviat es posaran en funcio

ofertat a la UBA, formant

nament pels equips de futbol,

part de la organització.

la il·luminació en funciona

Acabarem fent una pe

ment del camp de futbol vell

tita menció de la Sala, ara

que permet entrenar-s'hi tots

toma a parlar-se'n, hi ha con

els equips del Futbol Argen
tona, la il·luminació i els
vestuaris del veïnat del Cros,
i per acabar d'arrodonir-ho,
en pocs dies ja veurem aca
bades les obres dels Països
Catalans.
I el canvi que es produeix
en molts carrers d'Argentona
que degut al pas del temps
s'havien anat deteriorant, i els
canvis a la vegetació i parcs i
d'altres.
També hi ha temes de
difícil solució, i que no
deixem de treballar-hi, com
pot ser l'afer de Sant Jaume
de Traià, un tema que ja porta

verses amb la Generalitat,
amb la Cambra Agrària, que
ara sembla que es converteix
en cooperativa i tot es toma a
bellugar, toma a estar calent.
Potser seria hora que d'una o
altra manera es pogués dis
posar de l'edifici de la Sala,
que tanti tant convé pel poble,
i que el fet de gestionar-la
l'Ajuntament permetés la
seva reforma per l'ús de totes
les entitats de la vila, per tal
d'evitar que l'edifici, pel pas
dels anys, sigui desaprofitat
per uns i per altres i acabi
convertint-se en un munt de
runes.

molts anys de cua i que tots
els governants de la nostra
Vila sempre ens hi hem opo

humans no s'entèn que la Genepatracols de tots aquests pro

municipi, ja sabeu que s'ha

que es pugui dir.

sat aferrissadament i que no
deixarem de fer-ho, per més

Grup Municipal
de Convergència i Unió

(CiU)
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~Grups municipa^

Encara hi som a temps!
Ara, durant les vacances de
Pasqua, i més tard al
començament de l'estiu i el bon
temps, o simplement cada cap
de setmana quan veiem les
llargues corrues de cotxes que
abandonen les grans ciutats, ens
preguntem sovint què és el que
cerca aquesta marea humana.
Potser tenen múltiples
motivacions, el denominador
comú de les quals és trencar amb
el ritme frenètic del dia a dia,
fugir, trobar una mica de pam de
tranquil·litat, el contacte amb la
natura i amb d'altres persones en
un marc més abastable,
afavoridor i amable.
Nosaltres, els que vivim en
un poble, sembla que encara fem
el camí d'anada, quan la majoria,
que han perdut els avantatges
dels que nosaltres gaudim enca
ra, ja fan el camí de tomada. I
aquesta és la glòria i la misèria
del moment que ara, al nostre
poble, ens ha tocat viure.
Creiem que encara hi som a
temps. El nostre poble manté
una quota molt alta d'interès en
tot allò que es fa desitjable. És
per aquesta raó que està en el
punt de mira de tothom, futurs
convilatans d'un costat,
especuladors i aquells que només
veuen el benefici immediat,
d'altra; i està pressionat també
per tots els que miops o curts de
visió volen malmetre un
patrimoni ambiental que els
nostres avantpassats ens van legar. Però, encara hi som a temps
de definir un creixement
progressiu i civilitzat, abastable
i integrable en la nostra realitat.
Podem fer, i tenim instruments
per fer-ho, un creixement
controlat, sense perdre identitat,
sense descuidar els serveis als
quals tothom té dret, amb uns
carrers fets per a viure i circular
amb comoditat, sense estalviar
un pam de terreny perquè càpiga
una casa més. Això és un pro
grama per a tot un Ajuntament.
Encara hi som a temps per
frenar la degradació del nostre
entorn, les zones industrials i

rodalies, les zones agrícoles, el
manteniment dels vells camins,
l'obertura per fer-ne de nous, les
pedreres, el control dels
abocadors... Tot un programa de
conservació i manteniment de
l'entorn, suficient per a donar
feina i justificació auna regidoria
de Medi Ambient.
La llibertat del conjunt i
l'opció de la majoria ens donen
arguments per desterrar d'entre
nosaltres la falta de respecte dels
que circulen per dins del poble a
tota màquina, als que aparquen a
les zones reservades al s vianants,
als productors de contaminació
sonora amb la seva manera de
comportar-se. Potser que aquests
temes, a més de la presència
constant a peu i pels carrers de la
Guàrdia Urbana, amb ànim
d'ajudar, aconsellar i vetllar pels
comportaments civilitzats,
constitueix tot un programa
també per aquests funcionaris al
servei del poble. Creiem que
encara hi som a temps d'encetar
i mantenir qualsevol acció en
aquest sentit.
Els serveis ens costen molt,
la qualitat de vida només és per
qui se la pugui pagar i és cara,
estem en temps de crisi, ens dirà
el pressupost municipal. Res de
veritat. Cal una mica d'imagina
ció a més d'anar a buscar un
crèdit a la Caixa. Cal
responsabilitzar al ciutadà dels
seus deures, no embrutar perquè
no s'hagi de netejar, cal educar
en l'estima de les nostres coses
més pròximes, cal explicar que
el civisme és una virtut, que el
respecte a l'altre i al nostre és
quelcom que neix de nosaltres i
l'hem de conreuar amb fets, no
amb paraules Cal tenir present
però que quan un Ajuntament
està organitzat i funciona com
cal, els vilatans funcionen més
bé. L'exemple arrossega. En de
finitiva cal crear una cultura cívicaen laque els vilatans estiguin
implicats amb el seu poble, sense
esperar de l'Ajuntament només
la solució als problemes que ells
han contribuït a crear. Per això i

d'altres coses no calen tants
diners.
Nosatres de debò creiem que
encara hi som a temps.

1 r'bellesa
^ TERESA

Grup Municipal
d'Agrupació Argentona

\

(AA)

En aquest número no hi
apareixen les col·labora
cions del PSC i ERC per
no haver arribat al tanca
ment de l'edició.

VILA

Manicura
Ungles de porcellana
Pedicura
Depilacions
Tractaments
anticel.Mítics

Sant Narcís, 1

Tel. 756 00 40

^ 08310 ARGENTONA^

REGIDORIA DE PARCS I JARDINS
Un dia a Argentona Plantem!
I l'endemà ho arrenquem?
Vilatans d'Argentona, això és un acte de
vandalisme! Per què som així?
Ens agradaria que destrossessin els jardins de

casa? TINGUEM CURA!
Col·laborem-hi tots! Cuidem els nostres

jardins!

Uns desconeguts van arrencar, el passat mes de febrer, plantes de
les escales de l'església. Aquestes plantes s'havien plantat només
feia 24 hores.
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Per motius de remodelació empresarial de la
constructora JIMA.

Les obres de

l'Avinguda dels
Països Catalans

han estat 15 dies

19

En un termini
de dos anys
l'Ajuntament
podria recepcionar
Les Ginesteres
El diumenge dia 6 de març es va fer una assemblea entre
els propietaris de Les Ginesteres i dos representants de
l'Ajuntament d'Argentona per parlar sobre la recepció de la

aturades

urbanització. En aquesta assemblea, es va arribar a un

| principi d'acord per poder fer la recepció abans de dos anys.
| Entre les mesures acordades hi destaca l'acord del pagament
d'aproximadament 90.000 pessetes per cada propietari.

Les Ginesteres i a dos represen

propietaris, com fins ara. Català

tants de l'Ajuntament d'Argen

va manifestar que s'haurà de fer

tona, els regidors Santi Mora,

un pagament més fort i pujar la

d'Urbanisme, i Esteve Català,

quantitat per la facilitat de la

d'Hisenda, per parlar sobre la

recepció a unes 90.000 pessetes,

futura recepció de Les Gi

que hauria de pagar cada

nesteres. En aquesta assemblea
es vaarribaraun principi d'acord

propietari.
Agustí López, president de

per poder recepcionar la

l'Associació de Propietaris de

urbanització abans de dos anys.
Per portar a terme la recepció es

Les Ginesteres, s'ha mostrat
satisfet amb l'acord arribat amb

va acordar el previ pagament, de

l'Ajuntament, anunciant que a

cada propietari, d'unes 90.000

mitjans de 1995 es podrien tenir

pessetes sumades al pagament

la majoria de serveis que
actualment no té la urbanització.

d'Argentona, Esteve Català,

Agustí López també va presen
tar un informe amb el balanç de

també present a la reunió, va

la situació actual.

El regidor de l'Ajuntament
on es vaparlar de l'actual situació

març es van reprendre les obres

de les obres i els motius dels re

de l'Avinguda dels Països Cata

tards que hi ha hagut.

lans, després de l'aturada de les

Recordem que fa uns dies el

obres durant dues setmanes.

mateix president de JIMA va dir

Segons fonts de l'empresa,

que la situació actual que té

aquesta aturada va ser deguda a

l'empresa és d'un actiu de 500

canvis de direcció de l'empresa

milions de pessetes i un passiu

constructora i de l'estudi sobre

de 197, i a més ha desmentit que

la situació actual econòmica de

JIMA hagi presentat cap sus

JIMA.
Paral·lelament, l'alcalde

pensió de pagaments

d'Argentona, Joaquim Casa-

s'acompliran tots els terminis

bella, es va entrevistar el mateix

amb la seguretat que no es pas

dia que es van reprendre les obres

sarà de la data límit del 31 de de

amb el president de l'empresa

sembre per acabar les obres.

constructora JIMA, Enric Parra,

anunciar que el consistori
col·laboraria al màxim amb els

ja acordat per aquesta recepció.

Les obres aturades.

El matí del dilluns dia 28 de

L'assemblea va reunir als
propietaris de la urbanització de

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

Segons el president de JIMA

cl Gran 30
Tel. 797 02 07

ARGENTONA
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Jutjat de Pa^

La separació matrimonial
En ladarrera publicació, vam
parlaren aquest espai del divorci.

-Les pertorbacions mentals que

imprescindible la signatura del

facin impossible o danyin la

En la present voldríem donarvos informació respecte als

convivència matrimonial;
-La falta de convivència del

conveni, que haurà d'ésser
aprovat pel Jutge que tramiti la

tràmits de la separació matri

matrimoni, en els terminis que

monial.
La separació conjugal és la

marca la Llei.

suspensió de la vida matrimonial
i no comporta la possibilitat de

Què és el conveni regulador?

Quan els cònjuges no
estiguin d'acord amb la

contreure matrimoni.
La separació s'obté

És un document en què els
esposos pacten el que fa

separació, el Jutge podrà establir
amb caràcter urgent i provi

mitjançant una demanda que
necessàriament ha de redactar

referència a:
-Els fills (llur guarda i custòdia,

un advocat i presentarà un Pro
curador al Jutjat de Primera

el règim de visites, la pàtria

Les mesures provisionals

potestat, etc);
-La vivenda familiar (quin dels

conjugal o d'on resideixi l'espòs/
a demandant/da (en el cas del
nostre Partit Judicial, serà el de

dos s'hi quedarà);
-Aliments per als fills;
-La pensió per a l'espòs/a, si li

Mataró).
La demanda es pot presen

correspon.
I tot allò que considerin

tar:

d'interès els cònjuges.
Quan els esposos sol·liciten
la separació de comú acord, és

els cònjuges estan conformes en
tot. És el tràmit més simple, més

Les mesures provisionals es
poden sol·licitar abans de pre
sentar la demanda de separació
conjugal o al mateix temps que
es presenta.

Instància de l'últim domicili

A)DE COMÚ ACORD, si

separació.

dicti la Sentència definitiva.

sional les mesures referides a:
-la separació dels cònjuges.
-a quin d'ells correspondrà la
custòdia i l'exercici de la pàtria

Zí CATALANA
OCCIDENT!

potestat sobre els fills;
-qui romandrà en la vivenda

familiar;
-quines quantitats hauran de
pagar-se per atendre les
càrregues del matrimoni.
Aquestes mesures les pren
el Jutge mentre es resol la
separació i s'acabaran quan es

ESTEVE V.

CATALÀ
ASSEGURANCES

econòmic i el que afavoreix les
relacions entre els cònjuges.

B)SENSE ACORD entre
els cònjuges. Se sol·licita a ini
ciativa d'un dels dos. El tràmit és
més llarg, més costós i més
conflictiu.
Quines són les causes de
separació?

A.SI ffl HA ACORD en la
separació, no cal l'existència de
cap causa, n'hi ha prou QUE

HAGI TRANSCORREGUT
UN ANY DES QUE SE CE

LEBRÀ EL MATRIMONI.
B.SI NO ESTAN D'A
CORD ELS ESPOSOS s'haurà
de demostrar que existeix algu
na de les causes següents:
-Infidelitat conjugal;
-Faltes greus en les obligacions
conjugals (maltractaments,
insults greus, etc);
-Faltes greus en els deures amb

els fills;
-Condemna per presó (per més
de 6 anys) o per atemptar contra

la vida del cònjuge;
-L'alcoholisme;
-La toxicomania;

AJUNTAMENT D'ARGENTONA

ARGENTONA
FOTO A FOTO
QUÈ VOLEM FER?
Una EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA fent un recorregut per la
història d Argentona, a través de les fotografies d'aportació popular.

QUÈ LI DEMANEM A VOSTÈ?
Que ens faci arribar quantes fotos tingui, quant més antigues
millor, i que representin:
-Actes públics o trobades populars.
-Carrers antics, obres, destrosses...
-Sortides de grup o colles.
-I altres que vostè cregui que tenen interès dins la vida social,
cultural i històrica dArgentona.
COM S'HA DE FER?
Porti'ns la fotografia a la Casa de Cultura o a l'Ajuntament,
allí n'hi donaran una fotocòpia segellada i un resguard, que li
servirà per recollir-la un cop finalitzada l'exposició.
L'Ajuntament adquireix el compromís de devolució i
de fer-ne una reproducció, si l'original és defectuós o molt
antic.
Un cop recollit el màxim de material, s'organitzarà una
mostra, que previsiblement podria ser per la Festa Major
d'Hivern. Aquest material seleccionat seruirò com a il·lustració
per l'edició del LLIBRE D'ARGENTONA.
Us agraïm per endavant la vostra col·laboració!
Regidor de Cultura
Argentona, abril de 1994

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

Tel. 797 09 47

ARGENTONA
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Segons la Generalitat a

Argentona hi ha poc tràfic de

Ho VEIG AIXÍ^*

r

Mateu Pinol i Carrió

drogues
Segons un informe de la

molt sovint la que es consu

Conselleria de Governació,

meix aquí s'ha adquirit per la

la droga que es pot trobar a

rodalia.
Precisament, a Cabrils la

Argentona és tova i en poca

quantitat. Aquesta afirmació
la va fer l'alcalde de la vila,
Joaquim Casabella. L'alcal

de va afegir que aquestes
dades s'han pogut confirmar

en diferents batudes que
s'han fet al torrent de Tossa i
a la Font Picant, entre d'altres
indrets de la vila.

policia va fer una nova acció
per acabar amb el tràfic de
drogues. La policia va des
articular una petita xarxa de

El sou de l'alcalde
L'alcalde cobra un sou. És cert. I el cobra
no fa pas gaire. Va ser una decisió presa
després de converses mantingudes entre els

narcotraficants que actuaven
a Cabrils, al Maresme i a
Santa Coloma de Gramenet.
Se'ls van trobar 421 grams
de cocaïna en estat molt pur.

regidors i posteriorment aprovada en un Ple,
on es va defensar que fóra necessari i positiu
pel poble que el seu "paher en cap" tingués
dedicació exclusiva en les tasques de governar

Aquesta droga posada al

per poder dedicar-se de ple a tots els

voler destacar la preo

mercat tindria un valor a-

problemes que presenta la vila. I crec, i ho dic

cupació de l'administració

proximat de cinc milions de

local per eradicar aquest
problema dins la vila. A
bandad'això, l'alcalde també

pessetes.

Tot i això Casabella va

va assenyalar que el pro

blema de la droga no és

Dues de les quatre per
sones detingudes per la
policia les han posat en
llibertat.

només d'Argentona i que

de debò, que ha estat una decisió coherent,
raonada i, sobretot, totalment positiva pel
poble. L'alcalde, ara, disposarà del temps
necessari per poder gestionar, coordinar i
dirigir la vida municipal. Ara ja no hi hauran
excuses; ara, el temps, el seu temps, pertany

Montse Brugal, primera

secretària del PSC en
substitució de Joan Vaquer
Durant una assemblea
dels socialistes d'Argentona,

Brugal ha assegurat que
tot i el canvi estrutural dins

al municipi, i ell assumeix la plena
responsabilitat dels resultats. Ara ja no poden
quedar endarrerides les gestions per manca
de temps; ara l'Ajuntament s'ha de "bellugar"
i hem de notar aquest moviment a la vida
quotidiana. I, estic convençut que es notarà
perquè, a dir veritat, al sr. alcalde ganes de

celebrada el dia 11 de març,
la regidora i fins ara secretària
de la formació d'aquest partit

de l'executiva, aquest orga
nisme continuarà amb la ma

treballar no li manquen; en tot cas, el que li

teixa política, realitzant les

mancava abans, era temps. I, ara, ja el té. Amb

a Argentona, Montse Brugal,

tasques que fins ara es duien

això no vull dir que tot ha de ser un camí de

va ser elegida primera se

a terme.
Segons l'executiva socia
lista d'Argentona, la intenció

cretària de l'agrupació local
del PSC en substitució de
Joan Vaquer. Vaquer ha dei
xat el càrrec per motius es
trictament professionals.

El segon del partit, el se
cretari d'Organització, con

tinua sent Mateu Pihol que ja
ocupava el càrrec amb Joan
Vaquer.

Després de l'elecció la
primera secretària de l'executiva socialista d'Argentona,
Montse Brugal, i el secretari
d'Organització, Mateu Pihol,

del partit és anar ampliant la
militància, tot i que aquesta

roses. En absolut! A la vida tot és relatiu i, a
qualsevol feina, de vegades l'encertes i d'altres
t'equivoques. Però, el que no és tolerable, és

es manté equilibradament.
D'altra banda, la nova pri
mera secretària i el secretari

la passivitat. Confio plenament en les seves
bones intencions per aconseguir tot el que
faci falta i, com no pot ser menys, li desitjo al

d'Organització han dit tenir
un programa bastant definit

nostre alcalde tot tipus d'encerts. Pensi sr.

de cara a les eleccions mu
nicipals, que seran d'aquí a
un any, tot i que no han volgut
fer un avanç detallat.
D'altra banda, segons ha
declarat el secretari d'Orga

nització, Mateu Pihol, el pacte

han declarat que la proposta
dels socialistes és continuar
amb la mateixa línia de treball

de govern entre Conver

en les activitats que realitzen.

molt positiu.

gència i Unió i Socialistes és
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alcalde, que dintre d'un temps haurà de
respondre de tot el que es pugui haver fet o
no fet al poble. Abans també; ja ho sé. Però,
ara, no val l'excusa de manca de temps.

Espero, com estic segur que fa tothom al
poble, poder-lo felicitar.

22
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^COSES DE LA VlL'

La Diputació destinarà més

Pinart comença a militar a ERC

d'onze milions de pessetes
per arreglar el camí de Sant

A un any de les eleccions
municipals, els grups polítics

Jaume de Traià
La Diputació de Barce
lona destinarà 11,5 milions

quests arranjament de la co
marca del Maresme, podrien

de pessetes per arranjar el
camíde Sant Jaume de Traià.
Aquest arranjament s'inscriu

ser el Camí del Mig entre Ca
brera i Vilassar, dins de Vi
lassar també el camí de Can

dins un pla de millora de ca

Ramon, i el camí de les Cinc
Sènies, de Llavaneres.

mins rurals i carreteres se
cundàries. Les obres podrien

Dins el terme municipal

de la vila ja comencen a pre
parar el que seran aquests
comicis. Aquesta vegada ha

estat el regidor municipal
d'ERC, Jordi Pinart, que
després d'estar inscrit com a

independent a les llistes

per Àngel Gómez qui va

electorals d'Esquerra ja ha

deixar el seu càrrec de

passat a formar part dels

regidor en mans de Jordi
Pinart. Pinart després de 3
anys dins el consistori ha de
cidit finalment fer-se militant

militants d'aquest partit. Una
de les raons ha estat la

tenir un cost total de 1.200
milions de pessetes a nivell

de Dosrius, es podria arranjar

necessitat d'unitat a les llistes

el camí del Corredor i el de

comarcal. Segons un avant

Rupit.

projecte realitzat per tècnics
de la Diputació de Barcelo

Tot i això, el cap de la
secció territorial de la Dipu

na, s'haurien d'invertir uns
1.200 milions de pessetes
per arranjar alguns dels
camins rurals i carreteres se
cundàries de la comarca del
Maresme. En aquest pres
supost s'hi inclouen 11,5 mi
lions de pessetes per millorar

tació, ha dit que la comarca
del Maresme no és de les

per a les properes eleccions
municipals que se celebra
ran l'any vinent, segons ha
explicat el mateix Pinart.
Recordem que a les

d'aquest partit. D'altra ban
da, el militant argentoní
d'ERC, Xavier Collet, és el

passades llistes electorals

nou representant de la co
marca del Maresme al Con
sell Nacional d'Esquerra,

més beneficiades pel pla de

d'ERC a les eleccions muni

després de la seva elecció

millora de la xarxa de camins
rurals.
Les obres podrien co
mençar un cop s'hagués aprovat l'avantprojecte. A més
s'ha de tenir en compte, com
ha assenyalat Bellapart, que
s'han d'incloure dins el

cipals, Jordi Pinart figurava

en el Congrés que es va ce
lebrar fa unes setmanes a
Vilassar de Mar.

tal com ha informat a Ràdio
Argentona Jordi Bellapart,
cap de la secció tècnica de
l'Àrea d'Acció Territorial de

pressupost de la Diputació i
el seu termini de realització

Els Bocs d'Argentona han
fet un pas endavant en el seu
transcurs esportiu, jugar a la

i el seu entrenador Jowie
Johnson, s'ha vist reflectit en

lliga d'Honor de la Federació

la Diputació de Barcelona,
consisteix a tractar la via
adequadament cobrint-la,
normalment de formigó.
Altres camins que es
podrien incloure dins d'a

El pressupost total de la

Catalana de Futbol Americà.

província de Barcelona per
millorar camins rurals i car
reteres secundàries del Ma
resme és de 8.500 milions

Tot i que la temporada no
ha anat gaire bé (ja que

porada. Una altra de les
noves experiències dels
Bocs va ser comptar amb els
serveis de Jamie Davies,

el camí de Sant Jaume de
Traià.
Les obres d'arranjament,

podria ser d'aquí a un màxim
de vuit anys.

de pessetes.

com a independent en el nú
mero dos de la llista, precedit

Els Bocs d'Argentona i la
Divisió d'Honor

l'equip d'Argentona només
ha aconseguit una victòria,

de sis partits jugats), el nivell
de l'equip ha pujat conside
rablement. Aquest nivell, aconseguit gràcies a la cons

BAN
ALLISTAMENT AL SERVEI MILITAR
Tots els joves nascuts entre el lr. de gener al 31 de
desembre de 1977, ambdós inclosos, tenen l'obligació
d'efectuar personalment o per delegació, la inscripció a
efectes d'aÜistament al Servei Militar, a les oficines del
seu Ajuntament, Oficina Consolar o secció consolar de
l'Ambaixada corresponent al seu lloc de residència, abans
del dia 31 de juny de 1994 (d'acord amb el Reglament de
la Llei del Servei Militar R.D. 1107/1993 de 9 de juliol).
La responsabilitat del seu allistament recau tant en els
joves afectats com en els seus pares, tutors o persones que
els tinguin al seu càrrec.
Per a residents al territori Nacional es considera lloc de
residència el municipi que consti al Document Nacional
d'Identitat.
Argentona, febrer de 1994
L'Alcalde.

els últims partits de la tem

jugador semiprofessional de
la lliga nord-americana.
Tots aquests factors han

contribuït a fer un equip més
fort i sòlid, de cara a la pro
pera temporada.

tància en el treball de l'equip

PERSIANASMUNOZ
c/ Badalona, 3 - ARGENTONA - Tel. 797 21 56
-Persianas de aluminio - Persianas de plàstico
-Persianas de madera

- Cortinas gradulux

-Cortinas vertical

-Cortinas vert. de aluminio
-Estora gradulux

-Cortinas plisadas

-Cortina para las moscas

gradulux
-Mosquitera gradulux

-Puerta plegable

Motores para persianas y todo tipo de accesorios
para persianas.
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Josep Clofent,
nou membre de l'executiva del PSC

Joan
Casanovas
és el nou

El primer tinent d'alcalde
i primer secretari dels socia

Per Clofent la seva entrada a
l'executiva és també un èxit

president del

listes de la comarca, Josep

delaFederaciódel Maresme.
D'altra banda, Josep Clofent

Centre

Clofent, va ser elegit el dia 6
de febrer, durant el Congrés

no ha descartat que el fet

del PSC celebrat a Sitges,

d'haver entrat a l'executiva

membre de la nova Comissió

l'hagi de fer replantejar totes
les activitats polítiques que

Executiva Nacional del Partit
dels Socialistes de Cata

du a terme.
Recordem que actual
ment Josep Clofent és se

lunya.

Clofent és un dels 36
membres de la nova execu
tiva que ha sortit d'aquest
Congrés i, concretament,
s'ocuparà de l'àrea de co
merç interior del partit.

cretari de política municipal
de l'Agrupació d'Argentona
del PSC, primer tinent d'al
calde de l'Ajuntament d'Ar
gentona, diputat al Parlament
de Catalunya, conseller del
Consell Comarcal, primer

En declaracions a Ràdio
Argentona, Josep Clofent ha
assenyalat que la gran ma
joria d'esmenes que han
presentat l'agrupació del
Maresme al Congrés, són les
que s'han recollit. El nou
membre de l'executiva so-

secretari dels socialistes a la
comarca i des d'ara membre

cialista ha destacat que
l'agrupació del Maresme ha
demostrat ser una de les més
sòlides del socialisme català.

de la Comissió Executiva
Nacional del Partit dels
Socialistes de Catalunya.

Parroquial
Amb 32 vots a favor i 3 en
blanc, Joan Casanovas va
ser elegit, el passat diumen
ge dia 6 de febrer, nou pre

sident del Centre Parroquial
pels pròxims 4 anys.
En unes declaracions a
Ràdio Argentona, el nou pre

sident del Centre Parroquial
es va mostrar molt satisfet
per l'elecció dels socis a la
seva candidatura. Casano
vas també va ressaltar que

vol fer una gestió principal
ment enfocada als joves.
Recordem que actual
ment el Centre Parroquial té
inscrits més de 300 socis.

p
El tramvia
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La Generalitat i la Diputació
a una pel nou cementiri

municipal

El Bici-Club,
una nova entitat esportiva
Aquest passat mes de febrer es va constituir la nova entitat
esportiva d'Argentona relacionada amb el món de la bicicleta,
Bici-Club. Aquesta entitat relacionada bàsicament amb l'esport
de la mountain bike, té com a objectius organitzar curses
populars.
Bici-Club compta amb corredors federats i un equip per
competir la propera prova de la Copa Catalana.
Entre els corredors federats, un total de 5, hi ha la possibilitat

La Comissió d'Urbanis
me de la Generalitat de Ca
talunya ha aprovat la modi
ficació del pla general i fer

Junta d'Aigües, i de la
Delegació Territorial a Bar
celona del Departament de
Sanitat i Seguretat Social.

apta la zona de Can Carmany per a la construcció

tació ha concedit a l'Ajun

del nou cementiri municipal

tament d'Argentona una

que algun d'ells participi al proper campionat dins la categoria

d'Argentona.
El cementiri es farà en
una part dels terrenys de
Can Carmany, zona qualifi
cada fins ara de valor agrí
cola i forestal.
A l'expedient hi consten
els informes favorables del

subvenció de gairebé 20

Servei Territorial de Carre

aconseguit mitjançant el Pla
de Cooperació i Assistència
Local (PCAL) de l'organisme
que presideix el socialista

d'élite.
Aquesta entitat esportiva que rep el suport de Bicicletes
Campmajor té la intenció de fer curses populars de mountain
bike i la possibilitat d'organitzar una prova federadaa Argentona.
Durant els últims mesos s'han organitzat a Argentona
diversos actes relacionats amb l'esport de la mountain bike. Ja
a finals de novembre es van inaugurar les pistes de muntanya
amb un recorregut de més de 90 quilòmetres de camins .
Recordem que juntament amb Bici-Club Argentona, hi ha el

teres de la Generalitat, de la

Manuel Royes.

club Ciclista el Càntir.

D'altra banda, la Dipu

milions de pessetes per la
compra d'aquests terrenys
de la zona de Can Carmany.
Aquesta subvenció s'ha

Durant el Congrés de Cultura del Maresme es van inaugurar els baixos de l'Ajuntament com a Sala de Concerts.

