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HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

SERVEIS
Policia Local7971313
Guàrdia Civil797 13 53
Bombers de Mataró796 10 80
Parròquia Sant Julià797 01 59
Taxis7991414
Ambulància Creu Roja
Mataró79814 33

MEDICINA GENERAL

(Laborables i nocturns)

Dr. Martí: De dilluns a dissabte de

Ambulància Creu Roja

10a 2 del migdia (excepte dijous)

Argentona (24 hores)797 16 56
Hidroelèctrica Catalunya

796 02 00
Fuerzas Eléctricas

de Catalunya796 16 45
79017 70
Catalana de Gas

Electricitat796 03 54
796 05 04
Empresa Casas S.A798 11 00

Companyia

ARGENTONA
c/ Dr. Samsó, 48 baixos

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.

ATS
Montserrat Aragonès: De dilluns a
divendres de 3 a 5 de la tarda.

Mataró-Argentona798 04 40

Dissabtes, diumenges i festius de 10 a

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 0711

Lídia Solanellas: De dilluns a

Serveis d'Urbanisme797 02 52

de sang).

11del matí.
divendres de 8 a 9 del matí (extraccions

Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia797 09 56

ARGENTONA

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

Sant Miquel del Cros

MOBLES VELLS
RECOLLIDA

797 02 52
^^^^aa^M^^^••taa^^^^^^^^^^^^

SERVEI D'ATENCIÓ
A LA DONA

Dilluns:
9a9.30lc
...
. _
12 a 13 30-1 ^ervei 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

Aigües d'Argentona797 06 03

divendres de 9 a 10 del matí.

Dispensari797 19 01
A. Castillo López797 07 06

Dissabtes d'l 1 a 12 del matí.

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

(Practicant)

Farmàcia Guillen797 12 62
Farmàcia Sindreu797 14 00
I Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament

Despatx al públic
Dilluns - dimarts
dimecres - divendres

de 2/4 d'11 a 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 1.00a 13.00/Divendres de 13.00a 14.00
Hores convingudes
Hores convingudes

Horaris dels tècnics municipals

EPTEM ÀRTIC
ODESETEMB

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 0711
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EDITORIAt

El símptoma de les catifes
CAP DE CREUS
Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona
Número 14

El primer cap de setmana del mes de juny va ser
testimoni d'un nou èxit de la Festa de Flor, una festa
protagonitzada per molts centenars de persones que
carrer a carrer lluïen amb recursos florals tot tipus les
catifes.

Juliol 1994

És sabut que passat el període de transició, hi ha hagut

3.000 exemplars

una certa decaiguda dels moviments associatius i, en
certa manera, Argentona també ha sigut víctima
d'aquest procés. Només cal veure la precarietat en què
viuen moltes entitats de la nostra vila, tot i que
l'entusiasme pugui tapar en certa manera aquesta falta
d'un grup humà engrescat per tirar endavant el col·lectiu.
No es pot dir el mateix de la Festa de les Catifes.
De manera espontània molts argentonins passen moltes
hores d'una nit en vetlla preparant el guarniment floral
del seu carrer. És una triomf d'allò que en diuen la
societat civil que sense dotar-se d'estructures
organitzatives rígides pot tirar endavant una iniciativa

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

concreta.
Alguns teòrics han apuntat la possibilitat que s'estigui
acabant amb el període que les persones es
mobilitzaven al voltant de les organitzacions i ara són
les idees concretes, els objectius concrets, els qLie fan
que un grup de persones s'organitzi i es mobilitzi. La
Festa de la Flor podria ser una mostra d'això.

Presidenta: Montse Brugal

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'ERC, PSC, CiU i IC.
Rúbriques: Ferran Catà, Lluís
S. Morgan i Mateu Pinol.
Fotografies: Pep Padrós.

Fotomecànica: Sorrosal.
Barcelona
Impressió: L'Aixernador, S L
Argentona
Dipòsit Legal: B-44.775-91

L'AIGUA, un futur incert
Hi ha una idea equivocada que els recursos naturals, com l'aigua, no s'esgoten mai.
A molts llocs falta aigua, les persones en gastem molta i l'embrutem, per això després d'usarla ha de ser sotmesa a un gran procés depuratiu per tornar-la als rius.
La que s'extreu pel consum humà pot provenir dels rius o pous d'aigua subterrània. La primera
necessita un tractament més complex perquè està més exposada a la contaminació.
La consciència ecològica ha arribat a la política, però encara s'han de fer moltes coses per tal
que arreli del tot en la consciència ciutadana.
L'any 1981 i darrerament l'any 1991, el Parlament de Catalunya aprovà amb força consens la
llei que creava els instruments per afrontar el problema: la planificació de sanejament de les aigües
catalanes, i el recurs econòmic de finançament.
Però evidentment, la solució d'encarir els costos per continuar disposant d'aigua, si no es
complementa amb la presa de consciència per part de tots nosaltres que és "un bé escàs" i no el
conservem, ja no serà un problema de preu, sinó que no n'hi haurà prou, com ja passa en altres llocs.
Per tant, nosaltres els primers, i a continuació els nostres fills, hem de tenir molt present que
quan hi ha una aixeta oberta i es llença l'aigua sense més, no només es gratarà la butxaca quan arribi
el rebut, sinó que estem esgotant un element imprescindible per a mantenir la qualitat de vida que
ara tenim i no valorem, precisament, perquè ja la tenim.
Companyia d'Aigües d'Argentona

Consells pràctics per l'estalvi d'aigua:
Portada: Catifa del carrer Sant
Julià.
Foto: Pep Padrós.

-No deixar aixetes obertes innecessàriament.
-Reparar les pèrdues d'aigua de les instal·lacions.
-Regar els jardins fora d'hores de màxima insolació.
-Posar depuradora a les piscines.
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ElsRun
El passat 1 de juliol, els RUN
van actuar de teloners d'un grup
d'àmbit nacional anomenat Siniestro Total, en un pavelló
proper al Palau d'Esports de Bar
celona.
Les ganes hi eren. Amb
serenitat però alhora prou
excitats, sortiren a l'escenari als
voltants de les 22.30 h. Ni tan
sols la tallada de corrent, tot just
tocant la segona cançó, els va
enfonsar la seva "nit màgica".
Van sortir, tocar i agradar. Les
expressions del públic ho
reflectien tot: -D'on collons ha
sortit aquesta gent?, -M'agra
den!. Paraules prou convincents
per a deixar un bon gust de boca.
Se'ls va presentar una bona
oportunitat i la van aprofitar de
cap a cua. Ho van fer bé. Ni les
ganes del públic assistent al reci
tal per veure als de Siniestro To
tal els pogueren fer passar
desapercebuts.

Restaurant

Ara, a esperar una segona
oportunitat, que jugant-m'hi el
coll, estic segur que ben aviat la
tornaran a tenir.
Albert, Jaume i Óscar...
endavant fins al final!
I en breu disc!... Enhorabona!

Toti

Una zona verda
menys?
El Cap de Creus precedent
ens va portar una mala notícia
urbanística: la concessió de
llicències d'obres per construir a
la zona verda compresa entre els
carrers Sant Narcís, Monserdà i
del Puig. Se'ns diu que el Tribu
nal Superior de Justícia de Cata
lunya ha ordenat la urbanització
d'aquesta zona verda i que del
seu incompliment se'n podrien
deri var conseqüències penals que
recaurien en els membres del
consistori.

^smorzors
Dinars
Sopors

Cal aclarir, però, que el TS JC
no qüestiona en cap moment la
qualificació de zona verda
d'aquest terreny. No obstant això,
insta l'Ajuntament a deixar-hi
construir. Com s'entén això?
Això només es pot explicar
perquè, en el llarg període que ha
durat el litigi amb el propietari,
l'Ajuntament d'Argentona ha
deixat sol el TSJC en no fer el
que calia: iniciar l'expedient
d'inexecutabilitat, amb la qual
cosa el Tribunal ha hagut de
prendre una solució de compro
mís que implica la gran con
tradicció de deixar construir en
zona verda.
L'actual equip de govern, en
el seu afany de protegir els
interessos del propietari no ha
aconseguit res més que una ve
ritable potineria urbanística, ja
que amb la solució actual ni se'n
beneficia el propietari del terreny
ni el conjunt dels argentonins. El
propietari podrà construir les

seves 17 cases, però qui comprarà
una vivènda en un terreny
qualificat de no urbanitzable?
Segurament que, tot i així, al
propietari li queden solucions que
li permeten treure un cert ren
diment del terreny, però mai seran
solucions tan senzilles i lucratives
com la venda directa. Resulta
absurd que s'hagi arribat a aquesta
situació quan hi havia una
proposta que afavoria igualment
els interessos particulars com els
generals. Aquesta proposta,
presentada per Iniciativa per
Catalunya, permetia al propietari
edificar el mateix nombre de
cases en un terreny urbanitzable,
i alhora els argentonins podríem
gaudir d'aquesta zona verda; una
zona verda que, en tot cas, hauria
de romandre oberta, ser acces
sible a tothom i estar dotada del
mobiliari urbà que permetés
l'esbarjo de grans i petits. Aprofito
l'avinentesa per suggerir que
l'Ajuntament podria batejar

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

S
DITS
ST6S
RRCL6TS
Telèfon 797 04 11
Av. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA

Dr. Farrero, 2 - Tel. 756 06 70 - flRG^NTONfl

PERSIANASMUNOZ
QUEVIURES
CANSALADERIA
EMBOTITS IFIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIES

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

-Cortinas gradulux

Casa

Cortinas vertical

-Cortinas vert. de aluminio

FONTCUBERTA

Cortinas plisadas

-Estora gradulux

gradulux

-Cortina para las moscas

Mosquitera gradulux

-Puerta plegable

ESTABLERTA DESDE 1892
Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

Motores para persianas y todo tipo de accesorios
^para persianas.
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ELS-1.ECTO1W
aquest petit parc amb el nom del
propietari, en agraïment a la seva
bona voluntat.
Cal dir que encara som a
temps d'escollir aquesta solució.
La contradictòria sentència del
TSJC no té perquè executar-se si
Ajuntament i propietari s'avenen
a parlar de la qüestió com a bones
persones i arriben a un acord.
Altrament els argentonins
deixarem perdre un espai verd al
bell mig de la vila.
Tant costa fer les coses bé?
Salvador Calafell

Tenim Sant
Jaume de TVaià
Així m'ho
sembla
El cas que porta aquesta co
lumna l'entenc tret del seu
context, fora dels seus límits i de
la seva naturalesa, això vol dir
tant com desvirtuar-lo en un
persistent propòsit, arrossegant
vilatans o col·lectius sense
precisament fer-los un favor i
menys un servei, ni al poble, ni a
ells, ni al propi sistema
democràtic que tenim.
El temaque encapçala aquest
escrit no té connotacions pròpies
suficients com per donar l'esclat
que es pretén, com tampoc no és
oportú o ajustat en el temps, en la
forma i en la dimensió. A
Argentona tenim uns repre
sentants i unes lleis, dins aquest

context el poble té el domini
absolut de la situació, la llei
empara l'actuació dels seus
representants, que han actuat amb
tota energia, eficàcia i celeritat
per tal de respectar, donant suport
a la voluntat popular, de tota la
vi la i d'ells mateixos també, no es
dóna fins al moment present cap
indici de feblesa que faci ni tan
sols aixecar la més mínima
sospita d'incerta incoherència a
una sortida contrària a la voluntat
de tots. Arribat aquí he de creure
que els objectius d'aquestes
INICIATIVES són altres ben
diferents, que amaguen foscos
objectius i que no expliquen els
seus promotors. El col·lectiu o
moviment que se'ns proposa per
la mateixa regla de tres hauria de
seguir aquesta via en d'altres
processos (que patim a la vila) i
que no s'arriben a resoldre, o
pretenen que en el conflicte del
Torrent de Vera siguin els
consellers qui facin l'ender
rocament, nosaltres perquè algú
vulgui tocar campanes no hem,
sense més ni més, de fer allò pel
que tenim el que deia abans unes
lleis i uns representants.
Volem? Volem! Sant Jaume
de Traià.
Joan Noé Tubau -

ho recomano a tothom, perquè te
n'adones de si tot continua igual,
de si hi ha variacions bones, de si
han corregit les dolentes o bé els
responsables de l'Ajuntament han
passat amb les ulleres fosques i
no se n'han adonat, etc.
Doncs bé, hi ha coses que
s'han arranjat. Per exemple, he
vist varis carrers asfaltats. De
mica en mica, va desapareixent
aquell caire o personalitat de
poble rural que és tan maco i es
va transformant en aquella pudor
d'asfalt de les grans ciutats, i així
els cotxes poden córrer més i per
tant pot ser més perillós. És bo?
és dolent? encara no ho sé, diuen
que és el progrés. Què hi farem?
Estic content perquè en el
darrer recorregut he trobat una
variació bona. Al carrer, crec que
es diu Rio de Janeiro, d'un forat
que hi havia a la paret del Casino
en sortia un raig d'aigües brutes
que anaven a parar a la vorera i
per tant s'escampaven per tot el
carrer fent una mica de pudor,

penso en els patiments que
haurien de suportar els pocs veïns
que hi ha. Doncs jo no sé si és
perquè ho vaig denunciar una
vegada que em van convidar adir
les meves opinions per la ràdio
de la vila, o és perquè al respon
sable d'aquesta vergonya se li va
caure un tros de cara, o qui sap si
algun dia un municipal o el
conseller d'Urbanisme es van
perdre per allí i ho van denun
ciar, l'assumpte és que podem
cantar victòria, pel forat de la
paret del Casino del carrer Rio de
Janeiro ja no ragen aigües brutes.
Ep, d'això en fa uns dies, hi hauré
de tornar a passar per estar-ne
més segur, no fos cas que es
tractés d'una casualitat i encara
quedaria malament jo. Ho faré.
El segon cas és el triangle de
sorra que hi ha al costat de la part
inversa del tramvia, a la plaça
Nova. Ja he vist caure dos nens
quan estaven jugant, a conse
qüència dels reguerots que s'hi
han fet durant les pluges. Ah! i

Militant CDC

Un tomb per la
vila
De tant en tant, m'agrada fer
un tomb pels carrers i places de la
vila. Crec que és bo, i a més a més

Carrer Gran,
Tel. 797 10 50

RGENTONA

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

voc^ Va/L·
d Gran, 30

Tel. 797 02 07

ARGENTONA

Bar NÚRIA
Baró de Viver, 46

Tel. 797 04 05

ARGENTONA
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una bona culada que jo, pobre de
mi, vaig haver de suportar degut
al patinatge del granet de sauló
que hi ha solt.
Senyor conseller arranjador
dels carrers i places de la vila,
fóra possible anivellar aquest
tros? Ja que tenim tant d'asfalt
crec que ja no vindria d'un pam
més 0 menys.
Hi ha més coses, però ja les
aniré dient més endavant, si em
deixen. He dit.
Tario Rubio

Carta oberta

a la Unió de
Botiguers
Després de llegir a Crònica
de Mataró, del dissabte 30
d'abril, uns comentaris sobre un
informe de Europa Consulting,
en els quals recomanava als
botiguers que baixessin els preus
si volien vendre més, i que can

viessin els horaris d'obertura dels
establiments... També parlava de
la reunió posterior amb el regidor
de Comerç de l'Ajuntament, sense
arribar a cap acord, i d'altres coses
i comentaris més o menys humo
rístics d'en Josep M. Fàbregas,
amén de l'editorial del Cap de
Creus passat, em crec en la
necessitat de dir-hi la meva com
a consumidor, fent-me ressò dels
comentaris i queixes dels argentonins i dels forasters que ens
visiten.
Baixar els preus, aviat es diu:
fer-ho ja és més difícil, tota
vegada que amb les minicompres
que deuen fer molts botiguers no
resulta viable. Potser es podria
resoldre comprant tots junts,
grans partides...
Referent a les hores de ven
da, diu el tècnic de Europa
Consulting que no és que la gent
no vulgui comprar, a Argentona,
és que els comerciants no els
volen vendre. I aquesta és la
veritat, perquè tots els dissabtes

mjmj

a la tarda i diumenges al matí, la
nostra vila, comercialment
parlant, és un desert, i del dilluns...
no en parlem. Per això molta
gent que treballa aquí mateix 0
fora del poble durant tota la
setmana, se'n va al Pryca 0 a al
tres pobles veïns quan els convé
omplir la nevera i el rebost, ja
que tancant totes les botigues
entre les 7 i les 8 de la tarda, no
tenen temps de fer-ho. Entre caps
de setmana, dilluns matí 0 tarda,
festes entre setmana i vacances,
les botigues d'Argentona ro
manen tancades 120 dies de l'any.
Però del que no parla Euro
pa Consulting és de la manca
d'higiene en la manipulació de
botifarres, pernils... i altres
aliments que es consumeixen
sense rentar ni coure. És evident

aquesta mancança en moltes
botigues, que volen ignorar que
hi ha pinces molt maques i
pràctiques per agafar les coses
sense untar-se les mans, mans
que solen estar brutes de tornar
canvis, remenar caixes, fumar o
gratar-se el cap i altres coses que
em callo.
On ha anat a parar aquell
famós manual per assolir el títol
de Manipulador d'Aliments,
atorgat per la Generalitat de
Catalunya i el seu compliment
mai investigat? Estic segur que
molts botiguers i dependentes no
se l'han rellegit cap vegada, i que
ni saben on el tenen.

Alfons Güell

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.

RELLOTGERIA - JOIERIA

BAR • RESTAURANT

'LES GINESTERES"
(Üiriiut (ïlatalana:

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
Posem piles al moment

ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres

Telèfon 797 02 55

FORN DE PA

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

Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
PUBLICITÀRIA - MODA
TOT TIPUS DE REPORTATGES
ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC
FOTOS CARNET A L'INSTANT
c/ Sani Julià, 15 - Tel. 797 24 52 - 08310 ARGENTONA
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•-Carta de l* alcalde

B

envolguts argentonins:

El preu de la compra va ésser de 21.500.000'- ptes.,

La nostra Festa Major d'Estiu de Sant Domingo

essent subvencionat per la Diputació,
del PCAL 1990-916.348.000'-

reuneix, de ben segur, un seguit d'elements que fan

del PCAL 1992-9312.000.000'-

que sigui una de les més complertes de les nostres
contrades, ja que es procura trobar un equilibri

crèdit interès 0% - Caixa Crèdit Diputació 1.847.084'Pagat per l'Ajuntament1.304.916'-

entre la tradició i la modernitat, entre actes clàssics
i d'altres més desenfadats, i tot i donar-se una gran

En l'acta de l'escriptura van ser-hi presents la

afluència de públic, jo diria que en el fons és

propietària del terreny, Concepció Vilatarsana Puig,

íntima i familiar.

i per la Diputació la Sra. Mireia Valls, cap de la
Programació i Seguiment de Plans d'Obres, que va

Argentona sap i vol viure la seva festa, i reconeix i

lliurar els xecs corresponents a les subvencions

exigeix una qualitat que fa que any rera any es

abans esmentades. Com a alcalde, després de

converteixi en un repte per part de la Comissió de

gairebé 4 anys des de les primeres gestions, al final

Festes el fet de superar la de l'edició anterior.

s'ha pogut portar a terme la compra del terreny,

Com en tot, sempre hi ha aspectes i detalls a

sens dubte de gran interès per la vila.

millorar, i això alhora és positiu perquè indica que
no s'estanca, ni es dóna un conformisme sinó que

Després de diverses gestions i pressions a

es busca la millora, tot i que pugui comportar, de

l'Administració de Correus, que un dia sortiren als

vegades, algun risc aparentment innecessari, tots

mitjans de comunicació en relació a l'oficina de

sabem que les condicions econòmiques que estem

correus d'Argentona, podem donar la notícia que

vivint no són les més favorables, i per això, el mèrit

les obres començaran dins la la. quinzena de juliol,

és més gran.

de manera que en un termini de 3-4 mesos tindrem
la nova oficina de correus al c/. Joan XXIII, núm.

Així com el cos necessita d'un descans físic, la ment

27. Esperem que tots els problemes que arriben a

necessita moments alegres, desenfadats, lúdics,

tenir siguin subsanats.

necessita festa. Vinga doncs! argentonins i visitants,
disposeu-vos a gaudir de tot aquest entramat

També tenim adjudicades les obres de la sala dels

d'actes lúdics que ens ha preparat la nostra

baixos de l'Ajuntament, les quals les posarem en

Comissió de Festes, oblidem-nos per uns dies de

marxa al mes de setembre, i a ser possible la

les penúries, dels mals entesos, de les enveges, de

remodelació de la sala de Plens i l'arxiu.

les discòrdies..., i gaudim de la pau, de la
concòrdia, de l'amistat i de la solidaritat.

Altres temes que estem mirant de portar a terme a
través del Departament de Treball de la Generalitat

Bona Festa Major!

de Catalunya, són el poder muntar uns cursos de
formació que s'adeqüin a les necessitats de les
nostres empreses. Tindran opció a la realització
dels esmentats cursos tots els vilatans d'Argentona

I ovament, per mitjà del Butlletí Municipal, cal
informar a tots els vilatans, de diferents gestions
fetes des de l'Alcaldia.

apuntats a l'INEM. Properament mantindrem
entrevistes amb diferents empreses, per tal de saber
les seves necessitats i muntar els cursos per
l'ocupació dels llocs de treball.

El dia 20 de juny va tenir lloc a l'Ajuntament
d'Argentona la signatura de l'escriptura de la
compra del terreny destinat a la construcció del
nou cementiri, la finca anomenada Can Carmany

Joaquim Casabella
Alcalde
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L'escriptor argentoní va morir poc després d'haver editat la seva última novel·la La Fura)

La mort de Joaquim Ripoll
deixa un buit dins el món cultural
d'Argentona
El dilluns 30 de maig, a les nou del matí, va morir a casa
seva l'escriptor argentoní Joaquim Ripoll i Casals, víctima

setmanes. Ripoll, que el pròxim mes de setembre hagués

d'un tumor cerebral que l'afectava des de feia només unes

Jordi, la seva darrera publicació, la novel·la La Fura.

complert 74 anys, va presentar ara fa un mes, el dia de Sant

Els funerals per Joaquim

trajectòria a la ràdio, quan junt

Ecos, una revista de caire

Ripoll es van fer el dimarts se
güent a la seva mort, a l'Església

amb el també escriptor Josep
Lladó i Pasqual va aconseguir

local i també la revista Ar
gentona, Boletín de Informa-

parroquial de Sant Julià d'Ar

ser finalista del 1 r. Premi Ondes

ción Local. Ja a Barcelona es

gentona, que estava plena de

amb la novel·la Nobleza de

va incorporar a l'empresa

gom a gom.
A la cerimònia hi van

Sentimientos.

editora del rotatiu Tele

Va treballar una bona tem
porada a Ràdio Barcelona, i va

grup de La Vanguardia.

assistir diferents personalitats

Exprés, passant després al

relacionades amb la política i la

formar part de l'equip de Ràdio

cultura d'Argentona i del

Maresme com a cap d'Emis

Quan Tele Express va
passar al grup Mundo, Ripoll

sions i Publicitat fins a la clau

va preferir quedar-se a

Maresme.
El dia de sant Jordi, Ripoll va pre
sentar el seu últim llibre, La Fura

sura d'aquesta emissora.
Fou el primer director de

concretament en els diaris

pressar el seu condol per a-

Ràdio Argentona, emissora

esportius El Mundo Deporti-

questa pèrdua i ho féu en nom

municipal, just quan l'aleshores

vo i Dicen. Ja en els últims

Just en saber-se la mort de

de la corporació que presideix.

regidor de Cultura, Josep Lladó,

anys participà, des del punt de

Ripoll, diferents personalitats

Casabella creu que Ripoll ha

va donar forma al Patronat

vista empresarial, en la pu

de l'àmbit de la cultura i del

sigut un home dedicat plena

Radiofònic Municipal.

blicació de Crònica de

periodisme van lamentar la

ment a Argentona i a la recerca

L'escriptor i periodista

pèrdua d'aquest escriptor

de les arrels i de les tradicions

traspassat, també va adaptar

Mataró.
Com a creador literari, ha

argentoní.
El gerent de l'Àrea de

referents a la nostra vila.

novel·les juvenils ala col·lecció

deixat escrits sis llibres,

Historias, de l'editorial Bru

concretament: La petita
història de Forti-5, La gue
rra dels cotxes, Carrer Gran,
el meu pati d'estrelles, Els

Commoció en els medis
culturals i polítics locals

L'escriptora Maria Estrada

Cultura i director del Museu

va lamentar molt la mort,

guera. Després, va passar per la

del Càntir, Oriol Calvo, va

valorant molt especialment la

modesta editorial Marco i va

destacar la col·laboració de

seva tasca intel·lectual a la

dirigir l'editorial Olivé i

Joaquim Ripoll en diferents

nostra vila. Per Maria Estrada

iniciatives culturals de la nostra

la figura de Ripoll és fonamen

Hontòria de Barcelona.
Dins el periodisme, Ripoll

vila, i que culminarà amb la

tal dins el panorama cultural

va començar la seva tasca a

representació de la Nit de ta

Argentona amb la creació de

propera Festa Major de Sant

local.
Altres personalitats del món
cultural d'Argentona van la

Domènec.

mentar la desaparició de Ripoll,

par pous que es farà durant la

Ripoll també estigué vin

l'empresa del comte de Godó,

combatents anònims d'una
guerra que no acabà el 39,
Històries i llegendes de
Burriac i pobles de la rodalia
i La Fura, presentat en motiu
de la Festa de Sant Jordi.
També havia escrit algunes
obres de teatre. Cruïlla de

tot destacant especialment la

culat durant anys amb Crònica

feina de recuperació de la me

Camins va ser finalista del

de Mataró. El seu director,

mòria popular que va fer fins a

Premi Lluís Masriera i últi

Jaume Casas, també va lamen

la seva mort.

mament va fer una nova obra
teatral sobre els esdeveniments

tar la mort, tot destacant l'em
penta que com a empresari de

Una trajectòria dedicada a la

de la revolta de Tapar Pous de

premsa havia demostrat al

cultura i al periodisme

la nostra vila.
D'altra banda, Ripoll ha
format part de la Junta del

capdavant de l'edici ó del rotatiu

Joaquim Ripoll i Casals,

mataroní.
L'alcalde d'Argentona,

que pel setembre hagués fet 74

Joaquim Casabella, va ex-

anys, va Començar la Seva

Patronat del Museu del Càntir
Portada de l'Ecos del 21/9/48.

fins a la seva mort.
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Un Clavell
visiblement
emocionat
va rebre la Creu

de Sant Jordi
El divendres dia 20 de maig, el president de la Generalitat
de Catalunya, Jordi Pujol, va lliurar la Creu de Sant Jordi a
l'escultor i ceramista argentoní Jaume Clavell. Aquesta

condecoració de la Generalitat pretén reconèixer aquells que
han destacat en la defensa de la identitat de Catalunya.

Clavell en el moment de rebre la Creu de Sant Jordi de mans del President.
La Creu de Sant Jordi és el

Cadafalch. Després de la guerra

guardó més important que atorga
el govern de la Generalitat a

civil, es va traslladar a viure a

personalitats i entitats que han

diferents intel·lectuals de la

destacat per la seva importància

ciutat. Són especialment impor

dins la societat catalana. Pel que
fa a Jaume Clavell, aquest va dir

tants els seus estudis sobre la

Barcelona on va contactar amb

terrissa popular. Com a escultor

quan es van fer públics els

la seva primera obra van ser les

guardonats amb la Creu Sant

escultures dels sants de la Creu

Jordi, que ell creia que aquest
guardó era immerescut. Al'acte

de Terme d'Argentona, datada

hi van assistir l'alcalde d'Argen
tona, Joaquim Casabella, el

de l'any 1952. D'altres obres que
va fer a Argentona són els
monuments d'homenatge al

regidor de Cultura, Raimon
Català, i el gerent de l'Àrea de

poeta Maragall, a la plaça de

Cultura, Oriol Calvo. A més de

Missió, ala terrassa de l'església,

Jaume Clavell, entre els guardo

i lafígurade SantPere, al'ermita

nats d'aquest any també hi havia

de Clara. Jaume Clavell va ser

Vendre, l'escultura de la Santa

l'ex-rector de la Universitat de

l'ànima dels Amics d'Argen

Barcelona, Josep Maria Bricall,

tona, ja que als anys 40-50 va

0l'actriu Rosa Maria Sardà.

revitalitzar l'Aplec de Sant

Jaume Clavell va néixer a
Argentona el 1914 i va tenir

Jaume al Veïnat de Treia, entre

com a mestre l'arquitecte, polític

destacades.

1estudiós de l'art Josep Puig i

d'altres iniciatives culturals
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Jaume Clavell
Les nostres mirades es van dirigir cap aquest personatge,
desconegut per molts argentonins, i més familiar pels veterans de la
nostra vila. Tot i això, la seva tasca centrada en 1' estudi de la ceràmica
i la terrissa no és suficientment coneguda per tots nosaltres. La
curiositat ens va empènyer a voler saber més del nostre convilatà i
vam acudir al seu domicili de Barcelona perquè ell mateix ens fes
cinc cèntims de la trajectòria de la seva vida.
Jaume Clavell i Nogueras va néixer a Argentona l'any 1914, a la
casa dels seus pares, en el c/Torres i Bages. Ja de ben petit es dedicava
a recórrer el poblat ibèric del Burriac, dedicant-se a recopilar trossets
de testos. S'entretenia a ajuntar-los i els guardava a les golfes de casa
seva,deixant de banda el temor de la seva mare que les golfes
s'enfonsessin. En una de les seves recerques d'infantesa va trobar una
tomba romana i mogut per la curiositat i les ganes de saber es va
adreçar al president de la Mancomunitat de Catalunya, en aquell
temps arqueòleg i estudiós de l'art el senyor Josep Puig i Cadafalch,
que estiuejava a Argentona. Aquest el va iniciar en el món de
l'arqueologia ensenyant-li a excavar la tomba romana que datava del
segle tres de la nostra era. En el moment en què Puig i Cadafalch es
va adonar de l'interès del noi en l'arqueologia es va oferir per
respondre i explicar qualsevol pregunta i a lliurar-li l'apartat
d'arqueologia de l'anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, bloc de
l'arqueòleg català Boix i Pere. Jaume Clavell reconeix que Puig i
Cadafalch el va fer estimar l'art romànic, ja que n'era el pioner.
En els anys d'escolaritat, el guardonat, preferia les xerrades amb
el rector sobre la història d'Argentona que anar a escola, on les
matemàtiques el feien anar fluix. El mestre d'aquell temps, el senyor
Francesc Burniol, i el seu pare volien que deixés de fer d'escolà per
dedicar-se més als estudis, però ell ens va reconèixer que va aprendre
més a la rectoria al costat dels vicaris que no pas a l'escola.
La tasca més important que ha dut a terme Jaume Clavell és
l'estudi de la terrissa popular, a més de ser l'impulsor i ànima del
Museu del Càntir d'Argentona. Clavell es va formar en el camp de la
ceràmica al costat de grans mestres. Un cop va exprémer al màxim
el coneixement dels seus guies va adonar-se que aquests descuidaven
l'art popular. Tan sols es dedicaven a les vaixelles d'altura. Clavell
vadecidirdesmarcar-se'njaqueconsideravaque era més important
la vaixella de cada dia que la vaixella que es guarda pels diumenges
0els dies de festa. D'aquesta manera es va dedicar a fer una
col·lecció de pobres com ell mateix diu i va encomanar el seu amor
a la terrissa a tots aquells qui l'envoltaven. El primer plat que va
comprar li va costar tres pessetes i s' emmarca en el camp de la terri ssa
popular. Va investigar sobre aquella troballa fins a saber que
pertanyia a un terrisser de Mataró, conegut com a cal Sord i datat del
segle passat. A partir de l'estudi d'aquest plat, va anar adquirint
coneixement de les diferents tipologies de terrissa segons la zona
geogràfica de tot Catalunya. Clavell ens va dir convençut que el plat
de terrissa català no s'havia fet mai a la resta d'Espanya. Amb aquest
incís va explicar que el càntir és un element d'identitat del poble
català abans que el porró o les quatre barres. Davant la nostra sorpresa
ens va aclarir que el càntir català és l'únic reducte de la projecció
grega a Europa. Tant a Grècia, Itàlia o França la tradició del càntir es
va perdre. Va ser a Catalunya on aquesta tradició va quallar amb més
força. Amb la creació del tren, el càntir català es va estendre fins a
València. Allí es van adonar que amb el nostre càntir es bevia a galet
1no xumant (beure amb els llavis en contacte amb la terrissa) tal com
ho havien de fer amb els càntirs provinents de la tradició aràbiga. Era
una època de pestes i el càntir català va tenir una molt bona
acceptació. A més a més els catalans sempre han estat sibarites, és a
dir, grans coneixedors de l'art de beure. Sabien que l'aigua beguda
a distància fa que el raig s'oxigeni i l'aigua adquireix un sabor més
bo que beguda amb un got. Clavell va ressaltar la gran importància
del càntir com a monogràfic, jaqué els recipients per portar aigua han
estat unanecessitatal llarg de la històriade la humanitat. Concretament,
va donar l'exemple d'una zona asiàtica on utilitzen canyes de bambú,
de diàmetre enorme, en forma de flauta per a transportar aigua. I va
seguir dient que totes les cultures tenen el seu atuell, i per tant amb
l'estudi del càntir s'arriba a l'estudi de la història de la humanitat.
Clavell ens va donar com a explicació que a la tomba de Ramsés II,
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que es troba al British Museum de Londres, hi ha la pintura d'un
càntir micènic idèntic al càntir de 1' Empordà conegut com el mamet
de la Bisbal, càntir català provinent de la cultura egípcia. Aquest és
un clar exemple de la importància que va adquirir el càntir a
Catalunya. Clavell ens va parlar d'un altre càntir, el poal, popularment
el doll de Cadaqués. Aquest càntir, definit per ell mateix "de forma
bellíssima", va ser introduït a tot Europa. El doll de Cadaqués marca
la frontera entre la Catalunya Nova, on hi va haver una major
influència aràbiga, i com a tal utilitzen atuells àrabs on s'ha de
xumar.
Jaume Clavell anima a tots els argentonins a ampliar el Museu
del Càntir i a continuar amb la festa del càntir, remarcant la
transcendència d'aquesta festa. Li vam preguntar pels orígens de la
festa, i ens va explicar que data del segle XVIII arran d'unes pestes
es va començar a fer una festa per beneir les fonts de Sant Domingo,
advocat de l'aigua bona. No era una festa major, era un aplec d'un
dia. La gent que acudia a la festa desitjava endur-se'n l'aigua i era
tradició que s'estrenés un càntir. Per aquesta raó els terrissers de
Mataró i Granollers venien a Argentona a vendre càntirs de tota
mena, tant de dipòsit com per beure a diari. Va confessar que se
sentia sorprès que s'hagi arribat a la quaranta-quatrena edició que es
va celebrar l'any passat.
Clavell també és un amant del folklore argentem. Amb la
intenció de conèixer més a fons aquest camp va fer-se amic de Joan
Amades, que li va fer de guia. A més comptava amb l'amistat de
Violant i Simorra, iniciador del Museu Folklore de la Casa Pallaresa,
tant del Pallars Jussà com del Pallars Sobirà, que es troba al Poble
Espanyol. Clavell també s'enalteix de tenir com a mestres al germà
del pare Batllori, en Llorià, i a en Josep Salvà i Tomivell, del qual
guarda com a record un plat aragonès a la seva casa-museu de
Barcelona.
També podem parlar d'un Jaume Clavell escultor. En un principi
es va dedicar a 1' escultura de tipus religiós. A Argentona es conserven
la creu del terme de Sant Sebastià, l'escultura de la Santa Missió a
la terrassa de l'església, la figura de Sant Pere a l'ermita de Clara, i
els crists del sagrament i l'altar major de l'església de Sant Julià. A
més, també conservem un monument d'homenatge al poeta Joan
Maragall que es troba a la plaça de Vendre. Clavell va mantenir una
amistat molt gran amb l'abat Escarré. Va ser ell, impulsador del seu
art, qui el va animar a iniciar una nova etapa creant escultures, tal
com ell anomena, mig figuratives.
Jaume Clavell ha estat un home polifacètic. Al llarg de la seva
vida s'ha dedicat a l'escultura, a l'arqueologia, a l'estudi de la
terrissailaceràmicacatalana, també ha escntdostiibres, La Xarbotada
i Història i records, a més de la seva feina de fuster. Però el que sí
li hem d'agrair tots els argentonins és la seva dedicació pel poble
d'Argentona. Gràcies a ell es va crear el Museu del Càntir,
d'importància internacional, a més de recuperar l'aplec de Sant
Domingo amb la festa del càntir i la creació de les catifes de flors
durant la festa del corpus, entre altres moltes iniciatives. Resta doncs
felicitar-lo, Jaume Clavell, per aquest guardó tan merescut, símbol
del reconeixement del poble català.
Francina Suari

ARFLA. S.L.

Ha augmentat el
nombre de carrers

que participen a
la Festa de la Flor
Amb un èxit de participació i de visitants, tant d'Argentona
com de fora de la vila, es va celebrar el diumenge dia 5 de juny
la quarta edició de la tradicional Festa de les Catifes de Flors.
Aquest any hi van participar tres carrers i places més que
l'any passat La Festa va coincidir amb actes electorals de CiU
iERC.
Segons Lourdes Colominas,

assenyalar que no hi hauria

membre dels Amics de les

competició entre carrers, ja que

Tradicions, la quarta edició de la

no es donava cap premi, a més

Festa de les Catifes de Flors que

d'afegir que de cara a l'any que ve

es fa a Argentona va ser tot un

es podrien introduir modifi

èxit tant de participació dels

cacions. A la festa també hi van

carrers, com del públic de la vila
i forani que va anar a veure les

participar els gegants i grallers

catifes de flors que van fer els

d'Argentona, l'esbart dansaire de
la vila, i els trabucaires de

veïns dels diferents carrers

Vallgorguina.

participants. Tot i això, ha
assenyalat que hi van haver certs

Flors i campanya

errors, com per exemple, que en
un principi no van trobar begudes

Si l'any passat la Festa de la

pels trabucaires de Vallgorguina,

Flor va coincidir amb la jornada

que també van participar en

electoral de les eleccions

aquesta festa.

generals, aquest any la Festa ha

Tot i això, aquest any la

coincidit amb la campanya elec

participació de carrers argento

toral dels comicis al parlament

nins s'ha incrementat concreta

europeu.
Al migdia, a la plaça Nova,

ment en tres carrers més. En total
aquest any hi ha hagut una

es va fer un acte de CiU; i al

participació de disset carrers i

vespre, a la plaça de Vendre, un

places. Lourdes Colominas ja va

d'ERC.

CASA L

JÚLIA

Oficina Tècnica
' Mètodes i temps
' Construcció i reparació
de matrius
' Disseny d'automatismes
per a 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

CONFECCIONS

Us desitja Bona Festa Major!
c/Gran, 34-Tel. 797 01 02
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ERC, IC i independents han creat el CACAU, Coordinadora Argentonina Contra les Agressions
Urbanístiques.

Sant Jaume de Traià arriba al Parlament
1 president del grup parlamentari d'Iniciativa per
Catalunya i diputat al parlament, Joan Saura, ha presentat a

sobre Sant Jaume de Traià.

la cambra catalana tres preguntes al conseller de Política

l'H de novembre passat, on Cullell incorporava el pla parcial
de Sant Jaume de Traià al pla general d'Argentona.

Territorial, Josep Maria Cullell, i una proposició no de llei
En la proposició no de llei el

fonamentació adequada.

parlamentari d'Iniciativa Joan

Saura també ha preguntat al

Saura demana revisar la

conseller de Política Territorial

resolució de Cullell, de 1' 11 de

com es pot modificar un pla

novembre de l'any passat, per la

general en base a un recurs

que s'incorpora el pla parcial de

presentat pels promotors l'any

Saura basa el seus arguments en l'estimació del recurs de

s'havia de parlar era de les
autopistes.

independents.
A banda d'això, CACAU
també va decidir fer extensives
les seves accions a d'altres

El CACAU

situacions
A primers del mes de juny es

urbanístiques

complicades, a banda del

Sant Jaume de Traià al pla ge

1987, ja que s'hauria d'entendre

va constituir la plataforma con

contenciós de Sant Jaume de

neral d'Argentona i també que
s'estudiïn i analitzin les contra

que s'ha desestimat per silenci

tra la urbanització de Sant Jaume

administratiu.

de Traià. La reunió va servir per

Traià. De moments'està pensant
fer un esmorzaren aquesta zona.

diccions, que segons Saura, hi

Ja per acabar, Joan Saura

a batejar aquesta plataforma. A

Per la seva banda el regidor

ha en les fonamentacions jurí

pregunta si el govern de la

partird'araesdiràCoordinadora

d'Urbanisme, Santi Mora, ha dit

diques de la Comissió d'Urba-

Generalitat sap la magnitud de

Argentonina Contra les

a Ràdio Argentona que quan

nismede Barcelonai de la pròpia

la requalificació del sòl a la zona

Agressions Urbanístiques,

oficialment aquesta plataforma

conselleria.

de Sant Jaume de Traià i les

CACAU. De moment el

li comuniqui sobre quines

Pel grup parlamentari d'IC

repercussions urbanístiques en

CACAU està integrat per perso

irregularitats urbanístiques s'ha

a la cambra catalana, aquestes

el planejament general

nes vinculades a ERC, IC i

d'actuar ho estudiarà.

suposades contradiccions han

d'Argentona.

provocatirregularitatsjurídiques
i urbanístiques en tota l'actuació

Cullell: Noconec Sant Jaume

de la zona de Sant Jaume de

de Traià

Traià.
D'altra banda, Joan Saura

Aquestes van ser les paraules

ha fet també tres preguntes al
conseller de Política Territorial,

que va utilitzar el conseller de

Josep Maria Cullell, perquè les

preguntar sobre aquest afer. La

contesti per escrit. El diputat

pregunta la va formular un re

d'Iniciativa ha preguntat sobre
les raons per les quals ha estimat

dactor de l'emissora municipal
durant la inauguració del tram

CAROLINA TAPIAS PELLICER:

un recurs d'alçada dels pro

Cabrera-Palafollsde l'Autopista

Afiliada a la A.E.P.Y.

motors fet 1' any 1987 sense que,

del Maresme.

al seu parer, hi hagi una

Política Territorial quan se li va

Cullell va afegir que del que

(SALUT FÍSICA I MENTAL)

i a la Unió Europea de Ioga.

CLASSES DE IOGA
Més de 12 anys d'experiència

ESPECIALITAT PRE-NATAL,
POSTNATAL I 3a. EDAT
MES D'AGOST

CLASSES PARTICULARS
A ARGENTONA
ARGENTONA
c/ Les Parres, 3

Tel. 797 18 35

MATARÓ
c/ Meléndez, 31
Tel. 799 38 05
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Les eleccions europees a Argentona

Nova victòria de CiU,
important retrocés del PSC
i augment de 9 punts del PP
La normalitat va ser la nota predominant a Argentona8 punts del PSC, l'augment de més de 9 punts del PP, i també
durant la jornada electoral als comicis al Parlament Europeuels augments de 3,6 i 4 punts d'Esquerra i d'Iniciativa per
del passat 12 de juny. Com a trets destacats dels resultats,Catalunya, respectivament,

podríem destacar de nou la victòria de CiU, la baixa de més de
nicipals de l'any que ve, i va

panorama local d'Argentona, el

més important. Un total de 517

afegir que el PP no es pot con
siderar un partit català.

PSC va perdre aquest segon lloc

argentonins van donar suport

en tres meses electorals, concre

amb el seu vot a la candidatura

12 de juny amb el 45% dels vots,

tament a les dues de l'Ajun

d'Abel Matutes. Això suposa

el que suposa un increment de

tament vell i a la mesa A de les

un 14,3% del total dels vots i el

Escoles Bernat de Riudemeia.

consolida com la tercera força

Novament en uns altres
comicis Convergència i Unió
s'ha proclamat guanyador. El dia

Caiguda del PSC

3,5 punts respecte a les eleccions

La primera secretària dels

política de la vila.

que es van celebrar ara fa cinc

Tal com ha passat a la resta

anys, la coalició que encapçala

de l'Estat espanyol, a la nostra

Socialistes a Argentona i re

Jordi Pujol va tomar a ser la
força més votada a la vila. La

vila els socialistes també han

gidora d'Ensenyament i Mitjans

rebut un fort càstig en aquestes

de Comunicació, Montse Bru-

Popular ha experimentat un
creixement de 9 punts pel que fa

coalició nacionalista va obtenir

eleccions europees. El partit que

gal, va reconèixer obertament la

a les eleccions europees de l'any

a Argentona 1.629 dels 3.615

encapçala Raimon Obiols ha

derrota, apuntant la possibilitat

1989, on hi van obtenir el 5,3%

vots que es van emetre.

patit una forta davallada a

d'una desmobilització del seu

dels vots.

Argentona si ho comparem amb

electorat i que calia un cop de

els mateixos comicis de l'any

timó en la política econòmica.

en el tercer lloc del panorama

El PP, nou punts amunt

electoral d'Argentona, en tres
meses es va situar en segon lloc

A més CiU també ha aug
mentat en vot real pel que fa als
comicis del 1989 amb 371 vots.

1989. El Partit dels Socialistes

Tot i això, Convergència i

de Catalunya ha obtingut 696

Unió va ser àmpliament derro
tada pel Partit dels Socialistes

vots, 140 menys dels que va
obtenir l'any 1989. Això signi

Cal destacar que el Partit

Tot i que el PP s'ha col·locat

per sobre del PSC. Aquestes
meses on el PP va triomfar per

Novamenti tal com vapassar

de Catalunya a la mesa del Cros,

fica una pèrdua de percentatge

a les últimes eleccions generals

sobre del partit de Raimon 0-

on van obtenir 69 vots contra els

electoral que es tradueix en un

d'ara fa un any, el Partit Popular

biols van ser les dues de l'Ajun

111 dels socialistes.

8,3%.
Tot i ser la segona força del

va ser el partit que a la nostra vila

tament vell i a la mesa A de les

ha experimentat un creixement

escoles Bernat de Riudemeia.

Pel que fa a les reaccions
dels membres d'aquest partit, el
regidor d'Hisenda i portaveu de
CiU, Esteve Català, va manifes
tar la seva satisfacció pels

Comparació resultats eleccions al Parlament Europeu

1989 -1994

resultats que els nacionalistes
catalans han obtingut a nivell

Europ.

%

89

general de Catalunya i en parti

Europ.

%

94

Comp.
Europ.

%

371

3,51%
-8,35%
4,05%
3,67%

cular pel que fa a Argentona.
Català també va deixar clar que

PARTITS

el Partit dels Socialistes ha de

Convergència i Unió
Partit dels Socialistes de Catalunya

fer un replantejament de cara a
les municipals de l'any que ve.
El president d'Unió Demo
cràtica de Catalunya, Raimon
Català, va assenyalar que votar
al Partit Popular és votar contra
Catalunya. També va dir que no
hi havia relació entre aquestes
eleccions i els comicis mu

Iniciativa per Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partido Popular
Centro Democràtico Social
Blancs
Nuls
Participació

1.258

836
91
147
160

90
37
15
55,34%

41,55%
27,61%

3%
4,85%
5,3%
2,92%

1.629

696
255
308
517
20

50
10
55,56%

45,06%
19,25%

-140

7,05%

164

8,52%

161

14,30%

357

9%

0,55%

-70

-2,36%

13
-5
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Resultat eleccions al Parlament Europeu 12-6-1994
AJUNTAMENT

ESCOLES

CROS

SALA

lr.
2a.

lr.
3a.

lr.
3a.

2n.
la.

2n.
la.

2n.
2a.

2n.
2a.

A

B

867

899

A
464

B
570

A
614

B
591

A
422

B
473

1
0
29
0
1
18
0
0
1
0
0
1
0

0
0
39
0
0

0
0

0
0

22

18

0
0

12

47

19

0
0
9
0
0
25

0
0
3
0
0

0
0
0

0
0
36
0
0
0
0
0

0
0
13
0
0
0
0

0

3

3
0
69
0
0
0
3
0

lr.
2a.

DISTRICTE

SECCIÓ

lr.
la.

lr.
la.

MESA
CENS

A
778

B

828
0
0
30
0
0
37

0
0
26
0

0
0

%

Cens
6.506

100,00%

1

0,03%

0
255
0
3
308
2

0,00%
7,05%

PARTITS
Partido Regionalista Extremadura
Coalición Nacionalista
Izquierda Unida - Iniciativa per Catal.
Partiu Asturianista
Partido de la Ley Natural
Per la Europa de les Nacions
Bloque Nacionalista Galego
Falange Espanola Independiente
Grupo Verde
Herri Batasuna
Unidad Regionalista Castilla y León
Agrup. electores J.M. Ruiz Mateos
Partido Regionalista Extremeno
Els Verds
Partido Carlista
Convergència i Unió
Partit Obrer Revolucionari
Comunión Tradicionalista Carlista
Partido Humanista
Partido Comunista pueblos Espana
Partido Justícia y Bienestar
Coalición Foro y CDS
Partido Popular
Falange Espanola de las J.O.N.S.
Alternativa Demòcrata Nacional
Los Verdes de la región de Múrcia
Partit dels Socialistes de Catalunya
Caza, Pesca, Naturaleza Tradiciones
Partido Regionalista País Leones
Coalic. Andalucista Poder Andaluz
Coalic. por nuevo Partido Socialista
Alternativa Galega
Coalición GPOR-PST

0
0
24

0
0
35
0
1
1

0
0
2
0
5

1
0
3
1
0
1
0
1

0

0

196

189
1

0
0
0
0
0
2
72

0
0
0
0
2
78

45

0
1

1
42

37

0

0

0
1
1
0

0
1
0
0

3

3

0

0
4

5
0
256
0
0
0
0
0

0
259
1

0
1
2

0

2
81

3
73

0
0
0

0

0
0
0

0

61
1

76
1

77

0

0

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0
0

VOTS VÀLIDS

403

421

498

523

VOTS NULS
VOTS EN BLANC

0

2

4

0
6

10

3
8

407
52%

427
52%

510
59%

59%

TOTAL VOTANTS
% VOTANTS PER MESA
ABSTENCIONS

2
1

0

0

3

AGÈ

RE

GRANADOS AUTOMÒBILS, S.L.
Sant Jaume, 59 • 08310 Argentona • Tel. (93) 797 19 61 - 756 07 93

1
0
91
0
0
1

0
0

534

0
71

2
0
0
1
1
6
22
1
0
0
76
0
0
0
0
0
1

4
1

1
34

1
0
1

0
1

0

2

4

0
5
0

0
3
0

0

194

166
1

110

2
0
0
1

0
2
29

0
1

0
0
0
50

4

0
0
0
0
0
0
1
40
0
0

0
0
0

0

1

0

0

0
0

111
0
0

75
1

57
2

0

0

0
0
0
0
0

235
0
6

283
2

380
1

337

0

222
1

1

5

4

241
52%

286
50%

386
63%

341
58%

2
0
1

0

0
0
0

0
29
0
0

0
0

1
2

0
0
5
0
5
0
119
1

0
1

0
0
1

38
0
0
0
43
1

0
0
0

1
12
4

0
26
1

38
0
1.629

8
0
3
7
1
20
517

2
0
0
696
9
0
4

0,00%
0,08%
8,52%
0,06%
0,03%
0,33%
0,11%
0,00%
0,72%
0,03%
1,05%
0,00%

45,06%
0,22%
0,00%

0,08%
0,19%
0,03%

0,55%
14,30%
0,06%
0,03%

0,00%
19,25%
0,25%

0,00%
0,11%

0,06%

1
1

2
3
2

0,08%

253

3.555

98,34%

10

2

1
4

50

0,28%
1,38%

225
53%

258
55%

3.615

55,56%

1

0

0,06%

44,44%
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ERC dobla els vots

cions europees, dient que aquest
resultat és fruit del treball

Esquerra Republicana de
Catalunya va ser la quarta força

Europa.

política més votada a Argentona
amb 308 dels 3.615 vots que es

Més participació que la

van dipositar a les urnes argen-

mitjana catalana

tonines, el que representa un
8,5% dels vots. En comparació a

La participació a Argentona

les europees del 1989, Esquerra

va ser més alta que a la resta de

Republicana guanya 3,6 punts.

Catalunya, però per sota de la

Esquerra ha obtingut també 161

mitjana de l'Estat espanyol. Un

vots més que a les eleccions del

total de 3.615 argentonins van

1989, gairebé la meitat dels

dipositar el dia 12dejunyelseu

obtinguts durant els comicis del

vot del total de 6.506 ciutadans

12 dejuny.

censats, el que vol dir una

El regidor d'ERC a l'opo
sició, Jordi Pinart, va mostrar la

participació del 55,56%. La

seva decepció per no haver re

del 52,1 %, gairebé 3,5 punts per

novat l'escó que tenien al Par

sota dels resultats de la nostra

lament. Segons el regidor, la part

vila. La mitjana estatal fou del

que ha fallat ha estat el partit

59,37%, 3,8 punts per sobre dels

basc que ha baixat en nombre de

resultats d'Argentona.
Pel que fa a les meses, en

vots.

participació a Catalunya va ser

concret on hi va haver més
IC, la segona formació que
augmenta percentatge

participació va ser a la mesa A
de la primera secció de la Sala

amb el 62,8% de participació; la
Tot i ser la cinquena força

que menys, va ser la mesa B del

política d'Argentona, Iniciativa

Cros amb el 50,1% de parti

per Catalunya va ser la segona
en experimentar un creixement

cipació.
L'únic incident de la jorna

més fort en aquest comicis, per

da electoral es va produí a la

sota del Partit Popular. La llista

mesa del veïnat de Sant Miquel

que encapçalava Antoni Gu

del Cros on la presidenta titular,

tiérrez Díaz, va obtenir a Ar

Sílvia Mosquera Sillero, i el seu

gentona un total de 255 vots, el

pare, també vocal titular,

que vol dir el 7% del total dels

Abelardo Mosquera Vina, no es

vots emesos. Això significa un

van presentar a l'hora de la

increment de 4 punts pel que fa

constitució corresponent, al

a les eleccions europes de l'any

districte censal 1, secció B, taula

1989 on Iniciativa només va

B. Pare i filla van al·legar a la

obtenir el 3% dels vots.

Junta Electoral de Mataró que

D'altra banda, Iniciativa es

IC podria no presentar-se

constant durant els últims anys a

no es podien presentar per ser

va situar com a tercera força

testimonis de Jehovà. Aquesta

política a les dues meses del

Junta Electoral no va acceptar

Cros, per sobre del Partit Popu

l'al.legació i els substituts

lar i d'Esquerra Republicana. A

pertinents a la taula electoral del

la mesa de l'escola Bernat de
Riudemeia, Iniciativa es va si

Cros van fer constar aquest fet a

tuar per sobre d'Esquerra Repu

el cas de no personar-se a la

blicana, quedant com a quarta

taula en cas de ser cridat està

força amb més vots.
La regidora d'Iniciativa per

penat fins a 300.000 pessetes.
D'altra banda, dins el cens

Catalunya, Concepció Sala, va

especial d'estrangers a la nostra

l'acta de constitució. Cal dir que

manifestar la seva satisfacció

vila només hi ha inscrites dues

pels resultats d'aquestes elec

persones franceses.

a les pròximes eleccions
La regidora d'Iniciativa per

Català, va veure amb bons ulls la

Catalunya, Concepció Sala, va

proposta de Sala, tot dient que la

declarar, a primers de juny, que
el seu grup polític estava

llista unitària d'esquerres és
l'única possibilitat davant

reflexionant molt seriosament

l'actual mapa polític d'Argen

el tomar-se apresentaren solitari
a les eleccions municipals si no

tona.
Recordem que només en una

es creava una candidatura

ocasió tots els grups d'esquerra

unitària de totes les formacions

d'Argentona van anar junts a les

de l'esquerra d'Argentona.
Les dues formacions a qui

urnes.
A les eleccions de 1979 el

anava dirigida la crida han rebut

Partit Socialista Unificat de

amb indiferència l'oferta d'IC.

Catalunya i el Partit dels So

El secretari d'organització

cialistes van formar la candida

del PSC a Argentona, Mateu

tura d'Unitat Popular d'Ar

Pinyol, va dir que anys enrere ja

gentona, CUPA, que va obtenir

s'havia intentat fer una candi

cinc regidors i va donar suport a
Jordi Suari, de Convergència, ja

datura unitària d'esquerres a
Argentona i va fracassar.
Segons laprimerasecretària

que només va obtenir dos
regidors.

A les eleccions del 1983

dels socialistes locals, Montse
Brugal, de moment no han rebut

l'esquerra va anar partida en dos

cap oferta oficial de la formació

grups, concretament entre la

que representa Concepció Sala.

Coalició d'Esquerres, encap

Pel que fa a Esquerra Republi

çalada per Joan Noé, i la Can

cana de Catalunya, el seu

didatura Independent i Pro

regidor, Jordi Pinart, va acollir
amb escepticisme l'oferta feta

gressista d'Argentona, laCIPA,
encapçalada per Àngel Gómez.

per la regidora d'Iniciativa per

Els dos grups van exercir d'o

Catalunya, Concepció Sala. Per
Pinart s'ha de concretar molt

posició en el mandat de Josep

aquesta oferta per poder-se de

no hi ha hagut cap altre intent

finir a favor o en contra.

electoral d'unificar les forces

A títol personal, el president
de la secció local d'ERC, Vicenç

Maria Gallifa. Des d'aleshores

d'esquerra de cara a unes elec
cions municipals.
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Està subvencionat gairebé en la seva totalitat
per la Diputació.

L'Ajuntament
ja té els terrenys
del nou cementiri

municipal
El dia 20 de juny es va signar
l'escriptura de la compra del
terreny on es farà el nou ce
mentiri municipal. Aquesta finca
de can Carmany té un cost de 21
milions i mig de pessetes, dels
quals una part es paga amb dues
subvencions de la Diputació de
Barcelona corresponents al Pla

de Cooperació i Assistència
Local 1990-91 i al 1992-93, que
sumen un total de 18.348.000
pessetes.
A Tacte de signatura de l'es
criptura hi van assistir l'alcalde

L'alcalde Casabella entreganteltaló
a la propietària del terreny.
i Seguiment de Plans i Obres,

d'Argentona, Joaquim Casa

Mireia Valls, que va lliurar els

bella, la propietària del terreny,

dos talons de les subvencions.

Concepció Vilatarsana, i el seu

Després de la signatura, T al

fill, Francesc Ortiz. També hi va

calde d'Argentona, Joaquim

assistir l'advocat de l'Ajun

Casabella, vamanifestarquedes-

tament, Joan Anglada, i T advocat

prés de gairebé 4 anys de con

de la part venedora, Sr. Badia.

verses agraïa que s' hagués pogut

Per part de la Diputació, es va

portar a terme la compra del

comptar amb la presència de la

terreny que va qualificar de gran

cap de la Secció de Programació

interès.

CENTRE DE MASSATGE
Francesc Vila Pellisa
M. Dolors Gensana Calduch

Diplomats en Quiromassatge,
Quiropràctica i Reflexoteràpia

c/ Doctor Samsó, 1 baix

08310 ARGENTONA

Telèfons 756 06 91
(Part.) 797 23 75

Records^*

r

Lluís S. Morgan

Noms i renoms
Identificar avui les persones és cosa fàcil. Tots
tenim un document amb 8 xifres ampliades amb una lletra
al darrera.Vivim en un carrer amb un nom propi, en una
casa amb un número d'una o dues xifres, en un pis que
porta una xifra i en la porta d'entrada hi llueix una altra
xifra. Ah! el nostre poble és el 08310. Vaja, que vivim en l'era
de les xifres.
No sempre havia estat igual, les persones es
coneixien pel nom, el renom o el malnom, era el seu
document d'identitat. I si en les altes esferes els que
manaven havien concedit uns títols (ducs, marquesos,
barons o comtes), els altres, la immensa majoria, la
democràcia popular, o sia el poble, els havia concedit uns
títols d'acord amb la seva manera d'actuar, la manera
d'expressar-se, el seu físic, les seves virtuts, els seus
defectes o la seva manera de ser.
Veiem ara uns quants, no pas tots, dels renoms que
existien ara fa 50 anys a la nostra vUa. Alguns d'aquests títols
encara estan en plena vigència.
El físic d'algunes persones havia donat nom a cal
Coix, ca la Guapa, cal Magret, cal Coixet, cal Jaume Llarg,
ca l'Esquena-trencat i cal Cargolat. La xerrameca havia
donat can Jaume Xerraire i ca l'Agneta Xerraire.
El lloc de procedència havia donat can Sant Hilari,
can València, ca l'Estació d'Ocata, can Caldetes i fins i tot
un can Desterrat. Teníem una gamma de colors, can Blanc,
cal Groc, cal Moreno i ca la Vermella, que era una dona
que la canalla teníem per mig bruixa i no era més que una
pobra retrassada.
Hi havia can Xeta i can Raja, que devien comple
mentar-se, com també es complementaven can Manana,
can Notxa i can Mala-Nit. Els oficis havien donat noms com
cal Barberillo, cal Boter, ca l'Espardenyer, ca la Pintora, cal
Carreter, cal Talla-ceps, cal Matabens, cal Noi Sastre, cal
Sastret, cal Burot i cal Costalaire. Imitar un polític-orador
del segle passat va donar nom a can Silvela.
La fauna hi era representada amb noms com
Guatlla, Pardal, Merla, Tórtora, Poll, Pollastre, Formiga,
Guineu, Gatets, Be i Bou. N'hi havia de molta importància,
d'un Coronel a un Rei o un Set-senyors, i del ram eclesiàstic
teníem Hermità, Monjo, Vicari i fins i tot un Bisbe, però no
arribàvem a la categoria de Dosrius que tenien un Sant Pare
0a la de Mataró que tenien El Pare Etern.
La rapidesa havia donat can Lleuger, can Belluguins
1cal Corredís. La fortalesa un Roca, un Roqueta, un Barretes
de ferro i una Mà de ferro. Un Miquel havia donat Paquel,
un Nicolau Calau, un Gaspar Gasparó, un Jaume Met, un
Carmany Carmanyo.
N'hi havia d'ofensius que no cal dir eren el disgust
dels usufructuaris: Cap de cove, Cap de núvol, en Cagallons,
en Caguetes, un Cagarina, un Mocos i un Pau brut.
A més teníem noms com can Llei, Quico d'en Coca,
Retaco, Pa-gros, Panarra, Xixu, Xico, Xic, Gargoleta, Guardià,
Picola, Pata, Polsaguera, Patró, Papó, Però, Palangró, Pona,
Pere-boi, Parenostres, Ànima, Seia, Soies, Gepis, Fussó,
Faló, Morrut, Mai sona, Crostons, Trampassa, Gassarapa,
etc.
Tota aquesta llista és només una mostra, n'hi havia
molts més, però cap dels que lluïen aquests títols mai van
fer gravar l'escut heràldic en el llindar de la porta de casa
seva.

Igual com ara quan mirem els llistins telefònics i
una pila de cognoms iguals no ens diuen res, llavors
tampoc uns cognoms iguals no haurien dit res si no fos que
la saviesa popular hi va afegir el motiu que va donar a cada
família el seu segell particular.
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Després d'una forta polèmica entre Ajuntament i UB A

Un cap de setmana plujós va enterbolir
la celebració de la segona Fira Comercial
Prop de 2.500 persones segons la regidoria de Comerç, i de

d'Argentona. Aquest any els visitants van tenir l'oportunitat

5.000 segons la UBA, van visitar durant el primer cap de

d'emportar-se un plat commemoratiu de la mostra. La mostra

setmana de maig la segona edició de la Fira Comercial i

es va fer després d'una agra polèmica entre l'Ajuntament

Gastronòmica. El recinte firal instal·lat a la plaça Nova va

d'Argentona i la junta de la Unió de Botiguers.

acollir un total de 33 estands de cases i entitats comercials
El divendres 6 de maig, a 2/

Enguany la fira va comptar

4 de 8 de la tarda, es va inaugurar
la segona Fira Comercial i

amb la participació de 33
expositors i va estar oberta de
les 11 del matí fins a les 3 de la

Gastronòmica d'Argentona.
L'acte inaugural el va presidir

tarda, i de les 5 fins a les 11 de la

l'alcalde d'Argentona, Joaquim

nit, el dissabte i el diumenge

Casabella, i hi van participar el

respectivament.

president del Consell Comarcal,
Joaquim Rey, el subdirector

Polèmica entre Ajuntament i

general de Comerç de la Ge

UBA

neralitat, Josep Maria Creus, el

El dilluns dia 5 de maig i

primer tinent d'alcalde, Josep
Clofent, el regidor de Comerç,
Marcel Lladó, el regidor de

mentre a la plaça Nova havia
començat la instal·lació de la

sident de la Unió de Botiguers

segona Fira Comercial d'Ar
gentona, va augmentar la tensió

d'Argentona, Josep Castané.

entre l'Ajuntament i la Unió de

l'oposició Martí Riu, i el pre

Botiguers sobre la celebració i el

Durant la inauguració, el
sub-director general de Comerç,

Les autoritats en la inauguració de la segona Fira Comercial.

Josep Maria Creus, va destacar
la importància de la Fira i que

de la importància de participació

Casal de Puntaires.

finançament d'aquest certamen.
En unes declaracions a Ràdio
Argentona, el president de la

era un model de Fira de caràcter

de la Fira i va apuntar la pos

local.
Per la seva banda, el pre

sibilitat que la propera edició

pedir la visita de força gent al

Unió de Botiguers, Josep
Castané, va assegurar que no li

s'efectués en un altre espai per

recinte. Tot i això a partir de les

preocupava en absolut el que

sident del Consell Comarcal,

tal d'augmentar el nombre de

5 de la tarda es va fer una cata de

pensaven els regidors de

Joaquim Rey, va assegurar que
Argentona destaca per les seves

participants i expositors.
Per la seva banda, el regidor

vins comentada, a càrrec de
l'Institut Català de la Vinya i el

l'Ajuntament sobre la fira.

activitats i també va assenyalar

de Comerç, Marcel Lladó, es

Vi.

puguin pensar d'aquesta fira

la transcendència d'aquesta fira

mostrà satisfet per la mostra
comercial però lamentà la pluja

comercial, en la seva segona
edició.
El gerent de l'Agrupació de

maig.
Fent repàs dels actes, a les

talunya, Antoni Ribera, també

nou del vespre del divendres,

va assenyalar la importància

unes 1.000 persones van assistir

d'aquestes fires perquè acosten
els productes d'una població als

a la desfilada de roba i joieria de

comerç local.
D'altra banda, l'alcalde

M'importa un pitó el que

que va caure el diumenge 8 de

Botiguers i Comerciants de Ca

mateixos veïns que algunes ve
gades desconeixen l'oferta del

El diumenge la pluja va im

les botigues participants a la Fira.

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

QuSiAE

Dissabte es van organitzar
diversos actes, d'una banda dan
sa, a càrrec de l'esbart dansaire

RAMON REIXACH I MONER

d'Argentona; per una altra, a la

d'Argentona, Joaquim Casa

tarda es va fer una demostració

bella, es va mostrar molt satisfet

de puntes de boixet, a càrrec del

Mataró, 1 - Tel. 797 00 50 - 08310 ARGENTONA

Cap de Creus - agost 1994 17

comercial, va dir Castané.

Botiguers hi van haver diferen-

En aquestes declaracions el

tes reaccions per part del

president de laUnióde Botiguers

consistori. El regidor Marcel

va començar fent un repàs del

Lladó va manifestar el seu

que va ser la gestació d'aquesta
segona fira comercial i va dir

desgrat per les declaracions fetes

que l'Ajuntament havia estat

ficant-les de desafortunades,
molt lamentables i amb una falta

aquest certamen i de la seva

de respecte al consistori.

Tot parlant de com va anar

ja no hi seran ja que hi haurà la

resultats econòmics, el president

comissió de Fires, que

de la Unió de Botiguers va

s'encarregarà de les gestions de

assegurar desconèixer si

totes les mostres que es facin a la

s'havien pagat algunes factures

vila.
Per la seva part la regidora

i que l'Ajuntament va subven
cionar el certamen amb més de
mig milió de pessetes, Castané

d'Ensenyament i Mitjans de
Comunicació, Montse Bmgal,
va declarar que la fira comercial

va criticar el regidor de Comerç,

s'havia tancat a la majoria de

Marcel Lladó, per voler

comerços locals i s'havia gestat

fiscalitzar els comptes de la

sempre amb molt poca

primera edició de la Fira Co

transparència.

mercial. Per Castané és

El regidor a l'oposició per

significatiu que cap expositor

ERC, Jordi Pinart, manifestà que

de la fira presentés cap

s'havia de trobar una solució

reclamació.

entre les dues parts, Ajuntament

Abans d'aquestes decla
racions la Unió de Botiguers i

i Unió de Botiguers per tal de no
crear aquestes polèmiques.

1 Ajuntament havien acordatque

Finalment, la regidora

l'ens públic es faria càrrec de les

d'Iniciativa, Concepció Sala, va

despeses de promoció, però

qualificar de lògiques les

sense determinar, que l'alcalde

paraules que va dir Josep

seria el president d'honor del

Castané, i va afegir que ja era

certamen i que es faria un

hora que el president de l'entitat

seguiment entre les dues parts

comercial definís la seva postura.
L'ex-regidor de Comerç i

de les despeses de la fira.

membre d'Agrupació Argen

Crítiques dels grups polítics

tona, Martí Riu, no va voler fer
cap mena de valoració a les

Després de les declaracions
fetes pel president de la Unió de

Mateu Pinol i Carrió

Carta al Sr. Pujol

Segons va afirmar Lladó,
l'any vinent aquests problemes

el certamen de l'any passat i dels

sense el corresponent IVA. Tot

r

per Josep Castané, quali-

canviant sovintdeposiciódavant
possible subvenció.

HO VEIG AIXÍ^

declaracions del president de la
Unió de Botiguers.

Benvolgut president:
No crec, sincerament, que aquesta missiva
aconsegueixi fer-lo reflexionar en el que és la seva
política envers Catalunya i l'Estat espanyol. Però,
almenys, tindré la consciència tranquil·la després
d'haver dit el que crec oportú d'una manera de fer
política molt perillosa pels interessos de Catalunya
a curt termini. I és que, Sr. president, malgrat que
la meva ideologia no és la seva, el meu amor per
Catalunya sí que ha d'acceptar-me que és, almenys,
tan profund com pot ser-ho el seu. Però anem al
gra: vostè, Sr. president, està recolzant al govern de
la Nació en contra totalment del que l'actual
tendència popular admet. I ho està fent en nom
d'una responsabilitat política que aconsella, segons
el seu criteri, una estabilitat necessària de govern i,
conseqüentment, un govern fort. Sap molt bé, Sr.
president, que, un govern fort, no és en absolut el
que vostè pretén, sinó un govern que necessiti de
vostès per poder aconseguir fites que d'altra mane
ra, no podrien aconseguir. Vostè, Sr. president,
necessita que el PSOE continuï governant en
minoria per poder vendre, i permetim l'expressió,
els seus ajuts de manera positiva pel seu enfoc
polític envers Catalunya. I d'aquesta manera, està
aconseguint dues coses: una d'immediata com són
els seus propòsits per Catalunya i una altra que és
anar anul·lant al PSC amb l'ajut, tan irresponsable
com sorprenent, del PSOE i amb un demencial visti-plau de la direcció del PSC. Però, Sr. president,
permetim dir-li que ha d'anar en compte perquè
totes les victòries d'ara el fan enfrontar-se
perillosament al PP, partit amb serioses opcions de
govern i, d'aquest enfrontament pot accentuar-se
en ells l'animadversió cap a Catalunya que podria
conduir, en cas que guanyessin les generals, a tirar
per terra tot el que vostè hagi pogut aconseguir.
Tot això, Sr. president, dit sense cap mala fe,

NEUS
Perfumeria - Complements

Sol UVA - Estetista

sense voler fer mal, sense cap sentiment negatiu
perquè, Sr. president, tot i que vostè i jo no pensem
igual, sí que ens uneix, com ja he manifestat, l'amor
profund a Catalunya. I ja per acabar Sr. Pujol, vull
que quedi expressament clar, sento per vostè un
profund respecte perquè, malgrat la nostra diferent
ideologia el considero també, i no podria fer-ho
d'altra manera, el meu president.
Afectuosament,

Joan XXIII, 1 -ARGENTONA
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•-Grups municipal*

Quan la modernó

L'Autopista
Tots els que aneu seguint de
prop l'activitat del nostre
municipi, ja sabeu que s'ha
aprovat definitivament el PERI
de Sant Sebastià.
El dimarts dia 21 de juny va
entrar en funcionament
l'autopista Mataró-Palafolls.
Aquesta obra ha tingut unes
característiques pròpies de les
que en voldríem parlar: és una
obra que malgrat les seves
dimensions i les dificultats
geogràfiques característiques del
Maresme, s'ha realitzat en un
termini de temps realment breu.
Qui hi ha anat, ha pogut
comprovar que és una bona ca
rretera, ens permet traslladarnos de nord a sud de la comarca
amb rapidesa i sense pèrdues de
temps. Tothom està d'acord que
era una obra necessària, que no
podia esperar més, per tal de
permetre obviar cues de Calella,
d'Arenys, de Mataró, etc.
El gran punt de discussió
d'aquesta carretera es va produir
per la qüestió del peatge, com
s'hi va arribar?
El projecte inicial de la ca
rretera era molt més senzill, amb
un impacte ambiental i
paisatgístic molt més ferotge,
transcorria entre talussos en
quasi tot el seu recorregut, i feia
una barrera impermeable de nord
a sud de la comarca.
Els alcaldes van estar a
l'aguait, van començar a nego
ciar millores en el pas de
l'autopista pel seu terme munici
pal, intentant paliar l'efecte que
tan gran obra produïa en el seu
poble, canvi de talussos per
viaductes, arranjaments de rieres
que l'autopista afectava,... Tot
això han estat aspectes que han
encarit moltíssim l'obra, però que
molts, nosaltres els socialistes
sobretot, vàrem valorar que valia
la pena per potenciar i millorar
la nostra comarca i no provocar
una ferida que fos per molts anys
com un tall obert en la nostra

arriba per cable
geografia.
Arribats aquí, es planteja la
possibilitat que aquesta auto
pista no tiri endavant per
l'augment de costos, o s'ajorni la
seva construcció "sine die", i
aquí es van produir importants
diferències d'actitud i en alguns
casos aprofitaments clarament
demagògics del tema, nosaltres
vàrem optar per la via de la
negociació, i obtenir l'autopista
el més ràpidament possible amb
la millor qualitat que havíem
perfilat, i per això asseguts en la
taula de negociació, vàrem arri
bar a la solució del peatge "tou",
que molts encara no es creuen,
tot i que ja fa alguns dies que
anar i venir de Barcelona ens
costa 130 ptes. És una bona
solució, i nosaltres, el PSC,
continuarem des de les nostres
responsabilitats polítiques,
treballantperquè les possibilitats
que la A-19 ens porta de
desenvolupament urbanístic,
industrial i de serveis sigui or
denada i respongui a les
necessitats i a la voluntat dels
ciutadans del Maresme. Aquesta
nova via de comunicació ha de
tenir una incidència positiva en
l'economia del nostre poble i
ens ha d'obrir unes noves
perspectives de futur. Ens ha
semblat que per la importància
que té també a Argentona, cal
parlar-ne, i cal que tots plegats,
els polítics, les forces eco
nòmiques del poble, la societat
civil, tinguem els ulls ben oberts
i no deixem passar l'oportunitat
d'incidir sobre els canvis que
aquesta via de comunicació
portarà al nostre poble, canvis
que sinó els fem els argentonins,
ens els faran per nosaltres. Veïns
i veïnes d'Argentona, cal que
continuem treballant sense
adormir-nos per l'Argentona que
volem.
Grup Municipal Socialista

(PSC)

El Ple del mes de juny va
aprovar la instal·lació de la
televisió per cable a Argentona.
L'equip de govern va fer la
proposta amb una rapidesa
inusual i va defensar-la afer
rissadament davant les re
ticències dels grups de l'o
posició, que en aquesta ocasió
vam fer pinya per rebutjar el
projecte; no per estar en contra
de la TV per cable, sinó perquè
considerem que és més prudent
esperar que el govern central
decreti la normativa per a aquest
tipus d'instal·lacions, cosa que
està previst que es faci després
de l'estiu.
Creiem que no està de més
avançar-se al futur i preveure la
mena de converses que, en
relació a aquest tema, potser
sovintegin en els taulells de
l'Ajuntament.
Convilatà emprenyat per
què els repetidors no funcionen
bé i no pot veure la tele en
condicions: —Voldria saber
què haig de fer perquè l'A
juntament arregli els repetidors
d'una punyetera vegada.
Funcionària: —No es pre
ocupi senyor, ara ja tenim TV
per cable i ja ens podem oblidar
dels repetidors.
—Ah, vol dir que la TV per
cable és de franc?
—No senyor, costa només
seixanta mil pessetes d'instal.lació més una quota anual.
—I ara! Vostè vol que jo,
via impostos, pagui uns re
petidors que no funcionen i que,
a més a més, m'aboni a la TV
per cable? Potser es pensa que
em sobren els calés...
—Pensi que els avantatges

de la TV per cable són il·li
mitats; es poden veure més de
50 canals...
—A mi se me'n foten els 50
canals, jo el que vull és tornar a
veure bé els canals de sempre.
—Pensi que l'Ajuntament

ha fet un contracte a consciència
amb l'empresa instal·ladora, és
un contracte per a 25 anys...
—Caram! Ja m'agradaria a
mi que a la feina em fessin un
contracte per a 25 anys.
—Ha de tenir en compte
que els senyors regidors ho han
fet pensant en vostè... Es tracta
d'una empresa molt seriosa.
—Vostè què és, funcionària
de l'Ajuntament o treballa per a
l'empresa de TV per cable? Jo
només vull que arreglin el re
petidor, i em sembla que això
no té res a veure amb la TV per
cable.
—Ja veig que vostè és una
persona molt poc raonable, se
gur que deu ser d'esquerres,
d'aquests que van en contra de
la tecnologia i del progrés.
—I vostè ja la deu tenir oi,
la TV per cable?
—Sí senyor, i és una me
ravella.
—I el cable li deuen haver
fet passar per sota terra, és clar.
—No senyor, m'arriba per
dalt; és una llàstima perquè em
desgracia una mica la façana.
—Quin greu que em sap.
Però almenys els cables deuen
ser de fibra òptica, pel preu que
fan pagar...
—De fibra què?
—Ja veig que vostè és molt
moderna. Au, donim un imprès
per fer una instància i vagi a
veure Telecinco.
—Com ho sap que Tele
cinco és el meu canal preferit?
—És que sóc molt intuïtiu.

(Nota: Cal deixar clar que aquest
article és una ficció i no voldríem que
cap funcionari de l'Ajuntament -que
com a treballadors mereixen tot el nostre
respecte- s'hi sentís identificat.)
Grup Municipal
d'Iniciativa per Catalunya

(IC)
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Argentona torna
CONVERGÈNCIA

a confiar en CiU
Agrupació de què?
La notícia de la creació

nació com a fi) com és el

de la secció local del PP a la

d'un partit espanyolista. En

nostra vila no ens va sor
prendre. Només calia ob

definitiva, al Sr. Suari l'han

servar els resultats de les

l'esquerra i l'únic que li de

darreres eleccions. Era

manem és que públicament
A.A. expliqui com serà el

qüestió de temps que hom
veiés en aquestes xifres un
potencial electoral a explo

passat per la dreta i per

seu funcionament en el futur.
Al "Crònica de Mataró"
del 28-6-94 podem llegir que

tar.
En les últimes munici
pals ja s'especulà que el partit

el Sr. Martí Riu continuarà
com a regidor independent

del Sr. Fraga estava darrera

fins a les properes eleccions

de l'Agrupació Independent

per respecte als seus votants,

que lideravael Sr. Suari, però

tot i que defensarà el projecte

van ser rumors que mai es

del PP. Nosaltres no sabem

confirmaren. Ara, potser, es
veu tot més clar i podem

com menjar-nos aquesta

trobar claus del perquè es va
trencar el pacte d'AA, PSCPSOE, IC i ERC. Tot confir

explicació quan A.A. sem
pre havia mantingut a
ultrança el seu apoliticisme.
Es crearà un grup mixt?

ma que era lògic que

Abandonarà el Sr. Riu per

nosaltres, per exemple,

decència el seu lloc a

tinguéssim tants problemes

l'Ajuntament? A.A. tindrà

d'entesa. Al trencar-se el

dos portantveus? Són

pacte abans comentat ja van

interrogants que suposem el

abandonar el vaixell d'A.A.
una sèrie de gent que podíem

temps contestarà.
Per últim recordar al

dir, donava a la llista un

nou partit polític a Argen

tarannà progressita. Ara han

tona que hi ha moltes ma

caigut per la borda els que

neres de fer política, i s'ha

per fer Catalunya se'n van a

de saber triar l'adient. Igual

un partit espanyol que, per

que el PSC-PSOE no tria la

posar un exemple, encara

de Fi lesa o en Roldàn, ni

qüestiona la llei de norma

CiU la del "cas casinos" o en

lització lingüística.
Sobre el vaixell qui res

Planasdemunt, el PP no

ta? El Sr. Suari i pocs més.

Naseiro o del Vicente Saiz

S'ha trigat, però aquest mes
de juny s'ha signat la compra
dels terrenys per la nova ubi
cació del cementiri. L'alcalde,
Joaquim Casabella, en repre
sentació de l'Ajuntament, ha
signat aquest mes de juny la
compra dels terrenys on s'ubicarà el nou cementiri mu
nicipal. El pagament s'ha
efectuat gràcies a unes sub
vencions atorgades per la Di
putació de Barcelona a l'anterior
legislatura d'Esteve Canal i a
un crèdit sense interès que
darrerament hem aconseguit.
Situat en un paratge prou bonic
i molt a prop del poble, però a la
vegada tal i com està regla
mentat, fora del casc urbà, a la
zona de Can Carmany, a partir
d'ara s'haurà de començar a
treballar en la redacció del
projecte i no deixar-ho parat,
degut a la seva necessitat.
A la nostra vila, la coalició
de Convergència i Unió ha
tornat a ser la guanyadora de
eleccions al Parlament Euro
peu, queden molt clares les
tendències dels argentonins.
Fa pocs dies de les eleccions
europees, que van ser pre
cedides per una campanya en
què es parlava de tot, menys
d'Europa, això sí, la brutícia va
sortir a flor de pell i l'un em
pastifava a l'altre amb algun
escàndol, com els últims i sonats
casos Roldàn i Rubio, que prou
l'oposició va tenir cura de fer-

I UNIÓ
ho saber a tothom, a l'igual que
aquests mitjans de comunicació
que van treure una sèrie
d'informacions i entrevistes
fruit del més pur sensacio
nalisme en què es va donar més
credibilitat a un "xoriço" que
no pas als nostres governants,
elegits pel poble, i que està pro
vocant un ambient desestabilitzador molt fort i preocupant i
que lògicament deu ser bene
ficiós per algú.
S'està repetint aquell famós
"acoso y derribo" que va portar
al PSÒE al poder en les
eleccions de l'any 1982 i que va
enfonsar la UCD fins a portarla a desaparèixer del mapa
polític, a banda de la desfeta
interna de les diferents famílies
centristes. Actualment l'ope
ració s'està realitzant però en
aquesta ocasió és el PP qui es
vol carregar al PSOE amb el
mateix sistema que es va
preconitzar l'any 1982.
És llastimós sentir les
paraules d'algun membre
destacat de la llista del PP a les
europees i que carregava con
tra el fet català, amb un
menyspreu intolerable i que no
era desmentit per cap correli
gionari seu a Catalunya. I veus
algun programa de televisió que
de tant en tant es permet dir
alguna "imbecilitat" contra
Catalunya o els catalans a l'igual
que alguna emissora de ràdio, i
que per qualsevol motiu tenen

hauria de seguir el camí del

La circumstància que ERC

(l'últim càrrec dimissionari

sempre ha valorat del nostre

del PP a València per de

ex-alcalde és la seva tra

clarar que ell només

jectòria nacionalista (en

politiquejava per mango-

forma de governar i en ca

nejar i retirar-se aviat).

FERRETER^
MQVfl

pacitat de diàleg és on ens ha
Grup Municipal

decebut). Quinallàstimaque
sota la seva ombra s'hagi

d'Esquerra Republicana

hagut de realitzar un projecte

de Catalunya

tan trist (pels que tenim la

(ERC)

MARCEL LLADÓ BADOSA

independència de la nostra
Sant Miquel, 10 - Tel. 797 03 03 - 08310 ARGENTONA

VJ
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els catalans a la boca, per tal de
criticar-nos o insultar-nos.
He sentit comentaris pel
carrer, de gent que no eren
polítics ni estaven polititzats,
dient que on ens portaria
aquesta gent si arribessin a
manar, si ara diuen lot això,
sense estar al poder,... i aquests
comentaris venien de gent que
tenen molt de respecte per la
democràcia, un bé tan preuat i
que ens ha costat tant d'assolir
i que qualsevol brètol, sols per
anhels de poder, és capaç de
fer-lo tremolar.
Costa d'acceptar el recol
zament que CiU està donant al
govern de Madrid per tal de
donar una estabilitat democrà
tica, fins i tot hi ha militants de
la nostra coalició que eren
contraris a la presència de la
nostra gent al govern espanyol,
però en aquests moments i
després dels resultats obtinguts,
cal reflexionar i sospesar que
és molt important unaestabi litat
política per tal d'avançar en la
construcció del país i de la de
mocràcia i evi tar unes eleccions

anticipades.
S'ha constituït la junta local
del Partit Popular a la nostra
vila, i és bo per la democràcia
que les coses es clarifiquin i per
això amb la creació de la seu
del PP a Argentona s'evidencien
unes incògnites que estaven a
l'aire des de les passades mu
nicipals. Esperem que dins dels
projectes d'aquest partit a Ca
talunya existeixi la defensa
aferri ssada de la nostra 1 lengua,
de les nostres Institucions, de
la nostra Història, dels nostres
costums i de tantes i tantes ac
tituds que preconitza el fet
diferencial català, i essent així,
no dubtem a felicitar i donar la
benvinguda al nou grup.
Una molt bona Festa Major
d'Estiu!
Grup Municipal
de Convergència i Unió

(CiU)

La Fira del Càntir
serà internacional
per primera
vegada
Per primera vegada a

Vendrei totes aquelles activitats

Argentona i a l'Estat espanyol,

que han fet que la Festa del

la Fira de Ceràmica i Terrissa

Càntir sigui, de llarg, l'activitat

comptarà amb la presència de

argentonina amb més visitants

terrissers de l'estranger, en

i major repercussió exterior.

concret han confirmat ja la seva
En aquest número no hi
apareix lacoL laboració de
A.A. per no haver arribat
al tancament de l'edició.

gal i Tuníssia, mentre que
queden per confirmar els

de montería, de Puente del

representants d'Hongria i

Arzobispo (Toledo), del que

França. Aquesta és una de les

destaquem especialment la seva

novetats que oferirà la propera

decoració policromada sobre

fira, a celebrar els dies 4 al 7
d'agost, en el marc de la 44

esmalt blanc, que representa
motius vegetals i la figura del

Festa del Càntir.

gos caçador. Tècnicament és

Altres novetats importants

ALBERT JORDÀ MARTÍNEZ
AIGUA - GAS - ELECTRICITAT - CALEFACCIÓ
Carrer Nou, 4 - Tel. 797 17 59

BOTIGA

les de terrissa simple, atès que

participació de ceramistes de

s'ha de coure dues vegades i

creació de fora de Catalunya i

tota la decoració s'ha de fer

la presència de dos sectors nous

amb pinzell fi. El preu de venda

en la Fira: un d'antiguitats, que

al públic serà de 1.200,- ptes.,

estarà situat a can Doro i 1' altre,

un preu molt baix si es té en

d'entitats i institucions rela

compte la dificultat de

cionades amb la ceràmica,

realització de l'esmentat model.

ubicat al carrer Gran, més amunt

Cal també fer una crida a
tots els comerços de la vila per

paral·lels a la fira, a l'antic

tal que comencin a idear el

Ajuntament tindrà lloc una

guarniment dels seus aparadors

exposició de ceràmiques i

sobre el tema del càntir i la seva

escultures del prestigiós

festa, atès que, com cada any,

ceramista català Joan Cots, i un
espectacle de mim, La Festa

tindrà lloc el concurs
d'aparadors, encara que allò

del Fang, ideat per ell mateix.

important és que la festa es

Les demés activitats seran

visqui atots els ni vel Is i puguem

similars a com s'havien fet els

mostrar-los als nostres visitants

darrers anys, és a dir, tindrem

el millor de la nostra vila.

els jocs i la gimcana a la plaça

Tel. 79718 93

Gran, 7

ARGENTONA

una peça més complicada que

de la propera edició són la

de Can Doro. Com a actes

SUARI

Pel que fa al càntir d'aquest
any, cal dir que es tracta d'un
extraordinari model, el càntir

assistència terrissers de Portu

Sense més, us volem

de l'Església, aquest any enca

desitjar un bon estiu i bona festa

ra més espectaculars, les

major a tots.

demostracions de terrissa i ta
ller de ceràmica a la plaça de

Museu del Càntir
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RETEVISION instal·larà a
Argentona repetidors

homologats per la TV privada
L'empresa pública
RETEVISION ha confirmat

hi van assistir el president de
RETEVISION, Javier Nadal,

que Argentona està inclosa

el conseller delegat d'Antena
3, Javier Gimeno, el conseller
delegat de Tele-5, Valerio
Lazarov, i el conseller delegat
de Canal Plus, Juan Luis Cebriàn, que van firmar el

en el pla integral que
permetrà tenir un repetidor
que ofereixi els tres canals
privats a nivell estatal.
Actualment, aquests repe

vol arribar a les poblacions

document que recull el pla
de cobertura integral de la
televisió privada. Amb la
implantació d'aquest pla, els
canals de televisió privada

de tot l'Estat amb més de
1.000 habitants abans de dos

augmentaran la seva cober
tura estatal almenys en un

anys. Tot i això, el primer
tinet d'alcalde, Josep Clofent,
va anunciar en el Ple muni

93%.

tidors que emeten els senyals
de les televisions privades
són de propietat municipal.
Amb aquest pla integral es

cipal ordinari del mes de juny
que s'han fet contactes amb

RETEVISION per tal que a
Argentona es puguin instal·lar
aquests repetidors abans de
sis mesos.

Després de la signatura
de l'acord entre els tres canals

privats de cobertura estatal i
RETEVISION, més de
340.000 catalans tindran
accés en òptimes condicions
als nous canals de televisió
en el termini de dos anys,
amb l'entrada en funcio
nament de 112 nous centres.

En aquest acte celebrat a la
Secretaria General de
Comunicacions i presidit per
la responsable d'aquest
departament, Elena Salgado,

L'empresa pública
RETEVISION va finalitzar la
implantació del pla tècnic
nacional de la televisió priva
da el setembre de l'any
passat, arribant a una cober

tura superior al 80% de la
població, objectiu que el pla
fixava per finals de 1995. Amb
la finalitat de respondre a la

El mestre Tarruella va morir el
passat mes de febrer
El 24 de febrer va morir
Josep Tarruella i Bueno,

mestre jubilat i antic direc
tor de l'escola Bernat de
Riudemeia, a l'edat de 85
anys. Els funerals es van fer

a l'Església de Sant Julià
d'Argentona. Tarruella va
arribar a Argentona als anys

40 i seguidament es va in
corporar en la tasca com a
professor d'aquesta escola.

Felicitat Pellejer, mestra
d'aquesta escola, i d'altres
antics companys del
traspassat, van destacar a

Ràdio Argentona la seva
humanitat i ajuda amb els
seus companys durant
l'etapa que va exercir de
mestre.

versions superiors als 2.500
milions de pessetes. Aquest

pla funciona gràcies a la ca
pacitat operativa del sistema
de satèl·lits HISPASAT. Els

demanda social generada
per la nova oferta àudio-visual, i com a compromís re

més de 1.050 centres plani
ficats, entre els que es troba
Argentona, seran en la seva

collit en el Pla Nacional de

majoria de baixa potència,

Telecomunicacions, RETE

d'infrastructura simplificada,

VISION va dissenyar un pla
de cobertura integral de
televisió, pública i privada,
amb el primer pas que és la
instal·lació de més de 1.000

i la seva instal·lació es farà a
llocs pròxims al nucli de la
població. La major part

reemissors per tot el territori
espanyol, que representarà

per a RETEVISION unes in-

d'aquests centres rebran el

BELLESA
TERESA
VILA
Manicura
Ungles de porcellana
Pedicura
Depilacions
Tractaments
anticel.Mítics

senyal primari mitjançant el
servei fix d1 HISPASAT i la
seva àrea de cobertura a la

banda de UHF.

Sant Narcís, 1

Tel. 756 00 40
08310 ARGENTONA

Escola de Mecanografia
COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TOT TIPUS
D'IMMOBLES

RUIZ

ASSEGURANCES EN GENERAL

Papereria
Av. Puig i Cadafalch, 26
Tel. 756 03 06

Dr. Samsó, 6

Tel. 797 16 54

Argentona

08310 ARGENTONA
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Problemes de finançament acaben amb
l'lnformatiu del Maresme
L'equip del programa
radiofònic l'Informatiu del
Maresme s'ha vist obligat a
suspendre indefinidament
l'emissió des de finals del
mes de maig, després de

desemborsaven les emis
sores que participaven en
l'informatiu.
L'espai s'emetia per les
emissores municipals d'A
renys de Munt, Tordera, Mal

grat de Mar i Argentona,
connectant amb Ràdio
Arenys, centralitzadora del
servei.

Des de la suspensió de

Ràdio Argentona ofereix una
programació en la franja de
12 a 14 hores on s'hi inclou
un programa magazine i un
informatiu de caràcter local.

l'Informatiu del Maresme,

dos anys i tres mesos de
funcionament, a causa de la
manca de recolzament
econòmic. Aquest informatiu

s'emetia des de Ràdio
Arenys conjuntament amb
altres emissores de la co
marca, entre elles Argen

AJUNTAMENT D1 ARGENTONA
(El Maresme)

tona.

ARGENTONA
FOTO A FOTO

El darrer Informatiu del
Maresme va fer una emissió
especial on es van explicar
els motius de la seva

desaparició i les reaccions
de diverses personalitats
polítiques i culturals de la
comarca. Per la seva banda,

cada emissora participant i
els seus col·laboradors
també van expressar la seva

opinió sobre la qüestió.
Albert Font, director
d'aquest informatiu, va afir

mar que la proposta que
s'havia fet des d'Arenys era
repartir els costos entre els
actuals cinc membres de la
xarxa i ampliar-la amb els

altres consistoris que dis
posen d'una emissora de
ràdio municipal, concre

tament amb Premià de Mar,
Vilassar de Mar, Vilassar de
Dalt, Calella i Canet, així com
també Mataró, que està
estudiant la possibilitat de

Zí CATALANA
OCCIDENT

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 d'Argentona.
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'origineu 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 servirà 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

ESTEVE V.

CATALÀ
ASSEGURANCES

TOT TIPUS
D'ASSEGURANCES
A PERSONES,

FAMÍLIES,
COMERÇ,
INDÚSTRIA, ETC

crear una emissora. Font va
assegurar que tots els
Ajuntaments consultats es

SERRA-PINEDA

taven d'acord amb la filosofia
de l'informatiu comarcal, però

cap d'ells tenia diners per
pagar el programa.
Les despeses que com

TAPISSERS

porta l'lnformatiu del
Maresme es perfilen al
voltant de 6 milions de
pessetes a l'any. Aquesta

xifra queda reduïda al voltant
dels 4 milions, descomptant
la publicitat i els diners que

c/ Molí, 1

Tel. 797 06 01

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 797 09 47
ARGENTONA
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Ferran Catà

Cap a l'observatori!
Ja som grans. Això ens condiciona per recordar i parlar
de "coses" d'aquell ahir d'ara fa 60 o 70 anys, sense voler pecar
de nostalgis. Després d'haver-se proclamat la República el 14
d'abril de 1931, aquí a Argentona, que sempre s'ha distingit dins
el Maresme per fer grans coses que necessiten de l'esforç comú,
sense esperar altra recompensa que el goig d'haver-les aconseguit,
sorgí un grup de veïns que llogaren el cafè de "Cal Guardià",
tocant a la font de Sant Domingo, just on fins fa poc hi hagué
les oficines de la Caixa de Pensions, i fundaren l'Ateneu
Popular. No volien política i menys la d'aleshores, que sols
consistia en ser de dalt o de baix. Honorant la paraula Ateneu,
s'hi donaren moltes conferències sobre tots els temes, s'hi
inaugurà una petita biblioteca per a quitxalla i adults, i es feren
diverses excursions, generalment de caire cultural. Perdoneume una petita anècdota: Sobre la part de la biblioteca dedicada
als infants s'hi llegia "Plançons", per assolir-la es baixava un
graó. Hem de convenir que l'espai era petit i estret, i al mostrarla un dia a un dels conferenciants aquest proferí un poderós crit
de coLns, sí senyor si Plançons-digué un directiu-, no senyor
no cof.ns, -repetí el conferenciant rient i donant un fort cop de
peu a terra, que n'he fotut un solemne cop de cap-.
La Companyia de Tramvies de Mataró a Argentona,
entre altres disposava per les excursions d'un "Mercedes"
estrenat feia poc. El conductor habitual era en Miquel, resident
a Mataró, molt conegut i volgut de tothom tant per bon
conductor com pel seu agradós tarannà. Es tractava d'una visita
de nit a l'observatori Fabra i després als tallers de redacció del
diari "La Vanguardia". Interessant. A les 8 del vespre d'un dia
feiner sortia l'autocar de gom a gom, camí de Barcelona. Però...
davant l'estació d'Ocata un tren hi estava parat, i just al nostre
pas arrancà llançant abans un estrepitós xiulet que espantà un
cavall que tirant d'un gros carro tornava de descarregar del born
i que en aquell precís moment es creuava amb nosaltres. El
cavall va morir cargolar sota les rodes de l'autocar, i qui el
menava, fora de l'ensurt, no patí danys. La carreta va quedar
plena d'envasos buits escampats i malauradament un braç del
carro travessà el radiador i malmeté quelcom del motor. No
podíem continuar. Adéu excursió. Però en Miquel s'encarregà
de fer venir un altre cotxe. Ell s'encarregà de l'avaria i nosaltres
després d'unes dues horetes reempreníem el camí del Tibidabo.
Però en Miquel sabia el camí que menava a l'Observatori, no
així el conductor del cotxe suplent. Total, que ens perdérem
pujant la muntanya. Com que vèiem a prop l'observatori
optàrem per anar-hi caminant, marges a través i amunt, mentre
el nou conductor s'espavilaria per arribar fins dalt. Vençuts
àrdidament tots els entrebancs al fi hi arribàrem. Fórem
cordialment rebuts i ens ensenyaren a les seves dependències
i l'ús d'aquells meravellosos aparells. Després i amb xerinola
cap al carrer "Pelayo" a la redacció de "La Vanguarda". Quan hi
arribàrem els números de la primera edició ja sortien al carrer.
Clarejava.

La darrera història del

CASTELL de BURRIAC

Martí Riu és el president
de la reconstituïda
secció local del PP
El dia 29 de juny es va
fer la presentació oficial de
la secció local del Partit
Popular a Argentona a la
qual hi van assistir unes 40
persones. Dins aquest acte
es va donar a conèixer

l'executiva del partit a la
nostra vila. Com a president

es troba Martí Riu, regidor
actual d'Agrupació Argen

Joan López.

López va manifestar la
seva satisfacció pels
resultats que el Partit Po
pular va aconseguir a
Argentona en les darreres
eleccions europees i as

senyalà que la secció local
del PP a la vila ja s'havia
posat a treballar en un pro
grama electoral, de cara a

tona, com a secretari Federico Ureha, com a
tresorer Antoni Borràs, i com

les properes eleccions
municipals que se celebra

a vocals Miquel Noé i

En aquest acte també hi
va assistir l'alcalde de Sant
Andreu de Llavaneres i el
diputat al Parlament de
Catalunya Albert Fernàndez
Díaz, portantveu del PP a

Eduardo Melchor.
Entre les persones

assistents a la presentació
es trobava el primer

secretari del PP al Maresme
i regidor a l'oposició de
l'Ajuntament de Mataró,

ran l'any que ve.

l'Ajuntament de Barcelona.

Instalaciones Agua - Gas

Electricidad y Calefacción

Hnos. MORENO s.cp.

Sant Narcís, 42 - Tels. 797 17 23 - 797 11 65

08310 ARGENTONA

AUTO-TALLER

MALTAS

VENTA DE
AUTOMÓVILES

llibre de Josep M. Modolell
3a. edició
Podeu comprar-la a les llibreries
Arenas i Casabella,
d'Argentona.

REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL
Joan XXIII, 12 - Tel. 797 22 38 - 08310 ARGENTONA
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Manel Valls aconsegueix per
segona vegada el Campionat

Juvenil de Catalunya de
Persecució individual
L'argentoní Manel Valls, corredor del Club Ciclista
Montcada, va tornarà adjudicar-se, pertercerany consecutiu,

nC"

el títol que l'acredita Campió de Catalunya Juvenil de
persecució individual dins els Campionats de Catalunya de
ciclisme en pista, que es van celebrar a Horta.
El jove corredor va rodar a un promig de 50 quilòmetres
per hora, fent un temps de 3 minuts i 40 segons. En els
mateixos campionats va aconseguir el Subcampionat de

Catalunya en la modalitat de velocitat olímpica i la quarta
posició en la modalitat del quilòmetre.
m>v,.
Tot i l'esforç, l'endemà dels campionats Valls va participar^'"f/ Ví'//v ^""^^'; ^ /^/r \///>,. /••• /^/ i^i, en ei cntenum de
^'i• iy^Manlleu, juntament amb ei navarrès Miguel tnduram.diesabansd aconseguir
en el Campionat de Contrarellotge individual de Catalunya,et primer mur de França.
celebrat a la barriada del Bon Pastor, de Barcelona. Dels 160
participants, Valls va aconseguir la tercera plaça, rodant perAra Manel Valls té com a objectiu els Campionats
sota dels set minuts.d'Espanya.

Les catifes de flors del Centre Patioquial i del catret Sant Istdte

