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-Telèfons b'interès^^

SERVEIS
79713 13
797 13 53
79610 80

Policia Local

Guàrdia Civil

Bombers de Mataró
Parròquia Sant Julià
.797 01 59
Taxis
79914 14
Ambulància Creu Roja
Mataró
79814 33
(Laborables i nocturns)
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)
797 16 56
Hidroelèctrica Catalunya

796 02 00
Fuerzas Eléctricas
de Catalunya
Catalana de Gas
Electricitat
Empresa Casas S.A.
Companyia
Mataró-Argentona

MEDICINA GENERAL
Dr. Martí: De dilluns a dissabte de

10a 2 del migdia (excepte dijous)
Dra. Ribes: Dilluns, dimecres i
divendres d'l 1.30 a 1 del migdia.

PEDIATRIA
Dr. Pugés: De dilluns a divendres de

796 03 54
796 05 04
79811 00

ATS

798 04 40

Serveis d'Urbanisme

.797 02 52

Col·legi Públic Cros
Col·legi Públic

799 39 51

3 a 4 de la tarda.

Montserrat Aragonès: De dilluns a
divendres de 3 a 5 de la tarda.
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a
11del matí.
Lídia Solanellas: De dilluns a
divendres de 8 a9 del matí (extraccions
de sang).

ARGENTONA

.797 09 56

Col·legi Públic

Sant Miquel del Cros
797 16 01
797 15 50
756 06 24
756 05 22

Francesc Burniol
Emissora Municipal
Casa de Cultura

Equip
Psicopedagògic
Escorxador
Museu del Càntir

Jutjat de Pau
Aigües d'Argentona
Dispensari
A. Castillo López
(Practicant)
Farmàcia Guillen
Farmàcia Sindreu..

797 04 86
756 05 53
797 21 52
797 17 03
797 06 03
797 19 01
.797 07 06
797 12 62
79714 00

V

J

C

^

Jutjat de Pam

Despatx al públic
Dilluns - dimarts
dimecres - divendres

de 2/4 d'11a 2/4 de 2
Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge
Dilluns de 7 a 8 del vespre

V

Telèfon 797 17 03

J

de C
FINS AL ^0 DE NOVEMBRE

MOBLES VELLS
RECOLLIDA

797 02 52

ARGENTONA
c/ Dr. Samsó, 48 baixos

79616 45
79017 70

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines
797 07 11

Bernat de Riudemeia

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

SERVEI D'ATENCIÓ
A LA DONA
Dilluns:
9a9.30io
...
, _
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 puerperalsadomicili
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
matí.

Telèfons

ATS

79715 50-756 06 24

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

VJ

756 05 22
Fax 756 0612

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

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10.00 a 13.00
Dimarts i divendres de 12.00 a 13.30
Dilluns i divendres de 12.00 a 13.30
Dilluns i dijous de 12.00 a 13.30
Dimecres de 10.00 a 12.00/ Divendres de 17.00 a 19.00
Dilluns d'l 1.00 a 13.00 / Divendres de 13.00 a 14.00
Hores convingudes
Hores convingudes

Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteJaume SolerDimarts 1 dijous de 12.00 a 13.30
AparelladorVicenç CiscarDimecres i divendres d' 11.30 a 13.30
EnginyerJosep M. Borrell
Dimarts i dissabte de 12.00 a 13.30
\Per demanar hora per entrevistar-se amb els re^idors o tècnics cal trucar al 797 07 11
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El foc
CAP DE CREUS
Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona

Hauria de ser motiu de preocupació que la majoria
dels incendis forestals que hem patit aquest estiu a
Argentona hagin estat provocats, segons han assegurat
diferents fonts municipals.

Número 15
Octubre 1994
3.000 exemplars

No cal entrar en consideracions sobre la qualificació
ètica dels qui cremen el bosc sabent l'important
patrimoni que tots perdem.
El fet és que a la nostra vila han funcionat els
mecanismes d'extinció aportats pel municipi, ADF,
els bombers, i també, en un paper molt important,
el voluntariat, evitant que el foc fes dins el nostre terme
els estralls que ha provocat a municipis de la nostra
comarca, com ara Tiana, o de les comarques del
Berguedà i el Bages, entre d'altres. Però una ràpida
intervenció no evita el mal ja fet, cal activar els
mecanismes de vigilància i repressió del delicte
ecològic tal com han apuntat les grans administracions,

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

govern central i Generalitat.
De tota manera, ja sabem que a la nostra rodalia hi ha
persones disposades a cremar un bosc de forma
impune. Ara vénen, per sort, les pluges i el fred,
aquests elements ens donen una treva per preparar la
guàrdia per l'estiu que ve, prendre les mesures que es
puguin des del municipi, i exigir a les altres
administracions mitjans per poder evitar una catàstrofe.

Presidenta: Montse Brugal

Director: David Carmona
Consell de redacció: X. Bravo,
S. Calafell, E. Català i R. Masó.

ADÉU I FINS SEMPRE

Tots els grups amb representació
al Ple poden participar al Consell
de redacció.

Aquests dies es compleix el temps de contracte del
nostre director de Ràdio Argentona i del "Cap de

Col·laboradors: Grups Mu
nicipals de PSC, CiU i IC.

Creus".
Segurament, quan aquest número arribi a les
vostres mans, ell ja s'haurà reincorporat al seu lloc de

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

treball, a Catalunya Ràdio.
Rafael, no volem deixar-te marxar sense agrair-te
públicament la feina que has fet, al capdavant dels
mitjans de comunicació ni sense dir-te que continuem
comptant amb tu per allò del cop de mà, quan calgui.
Ara, en nom dels oïdors de la nostra emissora de
ràdio i dels lectors de "Cap de Creus", et desitgem
molta sort. També encoratjar a la nova direcció de la
ràdio, David Carmona i Kiku Hernàndez, a continuar
la tasca endegada per mantenir la quantitat i qualitat
de la programació assolida.

Portada: Representació teatral
de la "Nit de Tapar Pous".
Foto: Pep Padrós.

Argentona, 30 de setembre de 1994
Montse Brugal
Regidora de Mitjans de Comunicació
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?Cartes dels lectort

El plànol de les

Durant la Festa Major
d'enguany, ha tingut lloc la
presentació de la reedició del llibre

d'anys, i que encara avui ho fa
amb la il·lusió de sempre.
Aquesta vegada, era el nostre
desig reeditar el plànol de les fonts,
degudament actualitzat i corregit,
ja que havíem detectat diverses
errades en el de l'edició de l'any
1982, al mateix temps, també ens
anhelava fer-hi constar les masies

"Les Fonts d'Argentona", fruit del
treball que el Grup de Fonts porta
a terme des de ja fa una colla

d'Argentona.
Per tot això, ens vam posar en
contacte amb la regidoria de Cul-

fonts^ una

assignatura

pendent

FORN DE PA

tura, i una vegada exposades les
nostres intencions ens van comu
nicar que hi havia la idea de fer un
plànol del terme, a tot color, on hi
constessin les masies i les fonts.
A primer cop d'ull el plànol
sembla atractiu, però un cop vist
més detalladament hom hi pot
constatar la manca d'algunes
masies, la ubicació incorrecta
d'altres, i la manca de torrents que
ajudaven a situar les fonts, etc.
Com a coordinador de l'opus
cle i de la reedició del llibre, vull
deixar clar que l'autoria de
l'esmentat plànol no és del Grup de
Fonts, cosa que es podia entendre
ja que es van presentar junts.
Esperem que lapropera vegada
es tinguin en compte les errades i
omissions i que tinguem de debò
un plànol geogràfic d'Argentona,
amb ermites, torrents, fonts i
masies, per tal de conèixer millor
la nostra vila.
Pep Padrós i Marfany

QUEVIURES
CANSALADERIA

Resposta al Sr.

Alfons Güell
Es veu que els botiguers
d'Argentona n'hi hem fet alguna
de molt grossa, ja que en la seva
carta, del núm. 14 del "Cap de
Creus" d'enguany, ens deixa molt
mal parats. Segons vostè som
una colla de porcs i de ganduls.
Només li prego que si algun
establiment dels que vostè va a
comprar creu que no reuneix les
condicions higièniques neces
sàries s'adreci a aquest però no
generalitzi.
Quant als horaris comercials
ja seria hora que ens poséssim a
nivell europeu, i tant les
fàbriques, oficines, escoles, etc,
fessin horari seguit, començant i
acabant més aviat, i així els
consumidors tindrien més temps
lliureper dedicar ja sigui al lleure
o a anar a comprar, i no que els
botiguers obríssim de dilluns a
diumenge.
També que tinguéssim uns

BAR • RESTAURANT

EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIES
Casa

"LES GINESTERES 99

FONTCUBERTA

Clima (ft^kkna:

ESTABLERTA DESDE 1892
Tel. 797 03 07

ARGENTONA

08310 ARGENTONA

Urbanització Les Ginesteres

Telèfon 797 02 55

GIL CABRESPINA TUBAU

PERSIANAS MUNOZ
c/ Badalona, 3 - ARGENTONA - Tel. 797 21 56

Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

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

- Persianas de aluminio - Persianas de plàstico
Persianas de madera

-Cortinas gradulux

Cortinas vertical

-Cortinas vert. de aluminio

Cortinas plisadas

-Estora gradulux

gradulux

-Cortina para las moscas

Mosquitera gradulux

-Puerta plegable

Motores para persianas y todo tipo de accesorios
para persianas.
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Cartes dels lectors^
aparcaments amb horari limitat
per facilitar als clients poder
comprar, i no com ara que davant
les botigues aparquen els cotxes
tot un matí 0 una tarda, privant
que els qui volen comprar puguin
estacionar-hi els seus vehicles.
Montserrat Fontcuberta

Carta oberta al

Sr. Alfons Güell
Apreciat client:
No dubtem de la seva paraula
en la carta oberta a la Unió de
Botiguers d'Argentona, signada
per vostè, on expressava la seva
repugnància en veure com un
dependent d'una botiga d'Ar
gentona es rascava no sé quina
cosa, i continuava servint carn
com si res.
Aquest punt de la seva carta
ens ha fet reflexionar seriosament
sobre el tema, per la qual cosa li

els botiguers que no es rasquen
allò, que com vostè coneix bé,
són la majoria. És bo que perso

Al mestre
Tarruella

nes com vostè es queixin del mal
tracte rebut en una botiga, però
comprengui que generalitzar és
un assumpte prou delicat, ja que
s'insulta a molta gent que fa els
possibles per servir al client
segons les normes de sanitat
vigents. Estigui segur que tots
els comerciants de la Unió de
Botiguers estan informats de la
seva protesta i a tothom se li ha
demanat que procuri respectar
més, si cal, les normes d'higiene.
Tanmateix, permeti'ns informarlo que el fet que vostè explica és
objecte de denúncia, però només
de la botiga on han passat els fets,
no de totes les botigues de la vila.
Atentament,

Ens ha deixat el "senor"
Tarruella. Va ser el meu mestre
durant força anys, i jo li tinc un
gran record, un molt bon record.
Érem força colla a classe,
almenys 60, o potser més, ubicats
a la segona planta de les "Escuelas Nacionales", que avui és
l'escola Bernat de Riudemeia.

Aquest mestre ens "aguantava"
tot el dia, de les 9 del matí fins a
les 6 de la tarda, i encara érem
uns quants els qui ens quedàvem
una horeta més per francès o
comptabilitat, que em sembla que
llavors costava 5 duros al mes. El
màxim que es podia obtenir per
anar a treballar era el Certificat
d'Estudis Primaris, però és que a
les escoles no hi podies aprendre
res més. Ell, n'estic convençut,

Instalaciones Agua - Gas

Electricidad y Calefacción

Hnos. MORENO s.cp.

La junta de la UNIÓ DE
BOTIGUERS
D'ARGENTONA
Sant Narcís, 42 - Tels. 797 17 23 - 797 11 65

donem les gràcies en nom de tots

08310 ARGENTONA

MODA
DONA

MODA
HOME

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

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

08310 ARGENTONA

GIL-PARES

J V

CORREDORIA D'ASSEGURANCES
ASSESSORIA IMMOBILIÀRIA
FISCAL I COMPTABLE

Lluís Gil Parés
Corredor d'assegurances - Col·legiat n2 9.424
Assessor Immobiliari - Col·legiat n2 2.120

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

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

c/ Gran, 16 - ARGENTONA- Tel. 756 03 67
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t'ense-nyava tot el que sabia, i en
sabia molt!
Hi ha anècdotes d'aquells
temps i d'aquell home boniques
de recordar, com aquella que cada
dia enviava un de la classe a "Can
Lleuger" a comprar un cigarret,
tothom volia ser l'escollit per tal
de sortir de la classe i tardar el
màxim temps per tornar.
A la meva època en començar
l'edat escolar anàvem amb el Sr.
Bumiol, continuàvem amb el Sr.
Jara, i per últim, fins que anàvem
a treballar, amb el "senor"
Tarruella. Era aquell temps en
què hi havia classes i pati per a
nens i d'altres per a nenes, era
aquell temps en què, provinent
d'EE.UU, repartien pels
companys de l'escola llet en pols
i en alguna ocasió formatge, i
que, en acabar la setmana, el
dissabte al migdia, ens posàvem

tots els de l'escola als passadissos
de baix i ens feien cantar el "Cara
al sol".
Per les classes del "senor"
Tarruella hi van passar molts nois,
molta gent que vam aprendre,
uns més i els altres menys, que a
uns ens va castigar més i als
altres menys, però el que és cert
és que tenia una gran humanitat,
era d'aquelles persones que ni la
història en parlarà, ni sortirà a
cap enciclopèdia, però que caldria
que n'hi haguessin força com ell.
Va ser molt volgut i estimat a
Argentona, per tant tenim el deure
de retre-li homenatge, un
homenatge sincer, senzill i seriós
com ell. Estic segur que el millor
homenatge és tenir-lo en el record
com qui era, un bon mestre i una
gran persona.
E.C.A.
Un ex-alumne.

Les cartes han de tenir una extensió màxima d'un foli a doble espai. La
redacció es veu amb el dret de no publicar les cartes, cas que l'extensió sigui
superior.

Banc Sabadell

AUTO-ESCOLA • ASSEGURANCES

QüJïiAC
RAMON REIXACH I MONER

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

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
Posem piles al moment

ALBERT JORDÀ MARTÍNEZ
AIGUA - GAS - ELECTRICITAT - CALEFACCIÓ

Can-er Gran, 51 - Tel. 797 16 23 - ARGENTONA

Carrer Nou, 4 -Tel. 797 17 59

Albert Caimari Fiol

ARFLA. S.L.

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

• 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
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Carta de i^alcalde-

complau adreçar-me una vegada més a tots

necessàries per fer que tots volem, també trobarem

els argentonins per tal de fer una valoració de totes

el seu moment. Hauríem de tenir un ordre: el

les activitats i fets de la nostra vila.

Centre d'Atenció Primària CAP-1, l'Institut
d'Ensenyament Secundari, la Plaça del Mercat,

Una vegada passats els mesos d'estiu, caldria
recordar la pressió constant que hem tingut en el

l'Estudi Comercial, Can Doro, el Casal d'Avis i
Joventut, l'ampliació del Museu del Càntir, el

tema d'incendis entorn el terme municipal.

Cementiri nou, la Biblioteca, les zones verdes, els

Cal tenir en compte que vam tenir tres focus

equipaments, etc. Tal i com he manifestat, les

d'incendi, però la col·laboració i l'esforç dels

necessitats són moltes, però cal veure quines són
les primordials i què necessita la nostra vila per

bombers, A.D.F., policia local, regidors i voluntaris
va fer que es controlessin amb una eficàcia total, i
no es van arribar a produir. A tots moltes gràcies i

posar-hi l'ordre d'execució. Tot aquest programa es
desenvoluparia de cara al proper exercici, després

comptem amb vosaltres.

de les Eleccions Municipals previstes convocar el
mes de maig vinent.

Referent a les festes, en el darrer butlletí demanava
participació en els actes programats per la Festa

També voldria que no oblidéssim les obres del

Major de Sant Domingo. Es va aconseguir un bon

PERI de Sant Sebastià, de les quals el projecte

resultat i amb escreix, només calia sortir a fer una
volta i veure la quantitat de gent que es passejava
per la nostra vila. Vull agrair a tots els components

d'urbanització ja està en marxa i aviat es
disposaran de naus industrials, vivendes socials i
habitatges en general. Les obres d'arranjament dels

de les entitats culturals, esportives, de lleure i

baixos de l'Ajuntament vell, obtenint una sala de

d'esbarjo, els quals poden estar orgullosos d'haver

conferències i exposicions. També recordem que

aconseguit que la nostra Festa Major obtingués més

els enllaços de les autopistes A-19 i B-40, que

ressonància arreu del país.

esperem es posaran en funcionament aviat,
deixaran, al marge de l'impacte ecològic, un accés

Donant un tomb per la vila, d'aquí a pocs dies

més ràpid de comunicació amb les comarques

veurem les entrades nord i sud arranjades i
enjardinades, comptant amb la col·laboració del

veïnes.

Servei de Carreteres, oferint un caire nou als

Amb els millors desitjós m'acomiado de tots els

visitants.

vilatans fins a una propera ocasió.

Cal que comencem a preparar el programa del
pressupost i el pla d'inversions de cara a l'exercici

Joaquim Casabella i Castells

del 1995. Som conscients que resten moltes coses

Alcalde

8
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S'inauguren les obres de consolidació

del castell
primers coneixements se cen
tren amb la compra del castell
de Sant Vicenç als comtes de
Barcelona, com a feudataris, el
segle IX de. La família Sant
Vicenç el conservà fins a mitjan
segle XIV, quan fou adquirit
per Pere Desbosc. El castell ja
era anomenat de Burriac.
Després de laguerra contra Joan
II, segle XIV de, quan Pere
Joan Ferrer comprà el domini
del castell hi efectuà reformes
importants, dotant-lo de l'espai
que té actualment. Dels Ferrer

passà a la jurisdicció dels

Vista del castell amb l'aspecte que ofereix després de la consolidació.

Desbosc i més tard a la família

El passat dijous 21 de juliol

també van fer acte de presència

castell de Burriac, el regidor de

Copons, la qual el tingué fins

es va inaugurar el castell de

l'alcalde d'Argentona, Joaquim

Cultura de l'Ajuntament de

que fou comprat pel municipi

Burriac, després de les obres

Casabella, el regidor de Cultu

d'arranjament que han durat

Cabrera de Mar, Ramon
Fontseca, es va reafirmar en les

de Cabrera de Mar, l'any 1990.

ra, Raimon Català, i membres

gairebé un any i han tingut un

de l'Ajuntament de Cabrera,

seves declaracions fetes el dia

castell han permès docu

Els treballs d'excavació del

pressupost d'uns 30 milions de

entre d'altres convidats. Re

abans al "Periódico de Cata

mentar-lo totalment, deixant al

pessetes.
Durant la inauguració de

cordem que l'empresa conces

lunya". El regidor Fontseca es

sionària de l'Autopista del

va mostrar molest per la

descobert estructures que
mostren fases de l'època roma

les obres, el conseller de Cultu

Maresme, ACESA, ha destinat

presència del conseller Guitart,

na fins avui.

ra de la Generalitat, Joan

l'l% del pressupost de la

ja que la Generalitat no ha

Segons els arqueòlegs que

Guitart, va destacar l'esforç fet

variant a finalitats culturals,

contribuït econòmicament en

han participat en els treballs de

tant per l'Ajuntament de Ca

com ara aquestes obres del

aquestes obres.

conservació i consolidació, la

brera de Mar, que ha aportat

castell de Burriac.

La història i consolidació

lectura i comprensió de l'ar
quitectura del castell servirà per

del castell

a obtenir una importància

uns 4 milions de pessetes, com
per la concessionària de l'Au

Polèmica per la presència

topista del Maresme, ACESA,

del conseller de Cultura,

que ha aportat la resta.

històrica i comarcal, pre
Fins ara el coneixement de

Joan Guitart

la història del castell es basava

A la inauguració de la re
forma del castell de Burriac

Durant la inauguració del

servant-lo per a les generacions
futures.

en la documentació escrita. Els

\ r
ELECTRICITAT - AIGUA - GAS -

CALEFACCIÓ

LLUÏS SERRA
VENDA I REPARACIÓ
DE MOTOS I BICICLETES
d Barcelona, 52 - Tel. 797 08 01 - 08310 ARGENTONA

Ronda Francesc Macià, 5

Tel. 798 35 05
MATARÓ

Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21

ARGENTONA
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Tot i que no hi ha hagut repercussions

A Argentona es van declarar
durant l'estiu 5 incendis forestals,

la majoria provocats
Segons l'Ajuntament d'Argentona, la majoria d'incendis
van ser provocats, cremant un total de més de 3 hectàrees. La

Creu d'en Serra i Can Castells van ser les úniques zones
afectades.

de la policia local de la vila i la

d'aquesta situació, la hipòtesi que

resultat del sinistre que es va

castigat Catalunya aquest estiu,

guàrdia civil. També hi van par

fos provocat va ser més clara.

produir al voltant de la carretera

també va passar per la nostra

ticipar un total de 20 voluntaris.

L'onada d'incendis, que ha

Uns dies més tard, uns 300

BV-5106, davant del repetidor.

metres quadrats de pins i matolls

En l'extinció hi van participar

tament d'Argentona va instal·lar

es van cremar durant la nit, en el

quatre camions dels bombers

paisatgístic. Un total de 5

un comandament central per di

tercer incendi que es produïa en

dels parcs de Mataró i Arenys, la

incendis, la majoria provocats,

rigir els treballs d'extinció de

menys d'una setmana a la zona

policia local de Mataró, i dues

van cremar unes 3 hectàrees de

l'incendi forestal. En les tasques

de Can Castells, d'Argentona.

unitats dels forestals. A més uns

bosc.
El primer es va declarar a

d'extinció hi van participar varis
regidors de l'Ajuntament d'Ar

L'incendi va començar,
aproximadament, a un quart de

25 voluntaris van col·laborar a
sufocar les flames. Aquest foc

principis del passat més dejuliol.

gentona, com ara el regidor de

dotze de la nit i va ser sufocat en

es va revifar a tres quarts de nou

Cultura i Esports, Raimon

menys d'una hora i mitja. En

i va ser controlat ràpidament per

Català, i el d'Urbanisme, Santi

l'extinció hi van participar quatre

una unitat del parc de bombers

es va iniciar un incendi forestal

Mora, el qual va manifestar a la

vehicles dels bombers de Ma

de Mataró, segons ha informat

a la zona de Can Castells, on es

nostra emissora que possible-

taró, Arenys de Mar i Pineda, a

van cremar unes 3 hectàrees de

mentelfoc vaserprovocat, degut

més de la policia local i la guàrdia

la policia local.
Dies més tard, el 12 de

terreny, gairebé la totalitat del

a l'hora en què es va iniciar.

civil d'Argentona.

setembre, es va produir de nou
un incendi al mateix lloc. Uns

vila, però sense tenir reper
cussions dràstiques en l'entorn

Al voltant d'un quart de set de la
tarda, del divendres 15 de juliol,

Per la seva banda, l'Ajun

terreny cremat a Argentona. Tot

D'altra banda, el primer

i que l'incendi es va controlar en
poca estona, el fort vent que hi

tinent d'Alcalde, Josep Clofent,

L'agost no va portar cap
incendi a Argentona, però un a

va destacar la ràpida actuació

la població de Santa Agnès de

davant la zona on hi ha els

havia va posar els bombers en

dels bombers que es van des

Malanyanes va provocar incer

repetidors de televisió, de ràdio

situació d'alerta, llançant

plaçar a la zona del sinistre. El

tesa i intranquil·litat als vilatans,

Argentona i de l'emissora de la

posteriorment aigua sobre la

mateix dia però a la nit, l'incendi

a causa de la cortina de fum que

policia local. Segons va informar

zona per tal que el foc no es

que es va declarar a la mateixa

tomés a revifar. En l'extinció

zona de Can Castells va tomar a

va passar per Argentona.
El primer diumenge de

la policia local, només es van
cremar uns 5 metres quadrats de

d'aquest incendi hi van partici

revifar. En les feines d'apa-

setembre, un altre incendi va

pins i matolls. En les tasques de

par tres cotxes de bombers de

gament de l'incendi hi van par

Mataró i dues ambulàncies de la

ticipar una unitat de bombers i

tomar a disparar l'alarma a
Argentona. Uns 400 metres de

sufocació hi van col·laborar tres
camions del parc de bombers de

Creu Roja d'Argentona, a més

un avió bombarder. Davant

matolls i pins cremats va ser el

Mataró.

AGE
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GRANADOS AUTOMÒBILS, S.L.
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desconeguts van provocar-lo
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Cullell ha argumentat la decisió
d'estimar el recurs

de Sant Jaume de Traià
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha contestat les
preguntes presentades pel diputat Joan Saura, publicades en el darrer número de Cap de Creus.

d'una sentència del Tribunal

aquesta publicació, una de les

Suprem que va acceptar un
recurs d'alçada dels promotors
per incorporar el pla parcial al

persones més beneficiades per

pla general.
En aquesta resposta parla

ques de la Generalitat, Josep

Traià, que l'administració pú

blica té l'obligació de resoldre

mentària, Josep Maria Cullell

aquesta zona de la vila és

amb independència que s'hagin

fa una argumentació jurídica

Olegario Soldevila Godó, com

exhaurit els terminis legals que

del tràmit que fins ara ha seguit

a promotor de la urbanització.

contempla el silenci admi

aquest contenciós.

El conseller de Política
Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat, Josep Maria
Cullell, va dir, en referència al
contenciós de Sant Jaume de

la decisió del conseller de Polí
tica Territorial i Obres Públi
Maria Cullell, d'urbanitzar

Recordem que la infor

ESTEVE V.

mació sobre Sant Jaume de

CATALÀ

mentàries d'Iniciativa per

Traià apareix a la pàgina núme

ASSEGURANCES

mentària a preguntes fetes pel

Catalunya van informar que la

ro 8 i sota el titular Cullell es

diputat d'Iniciativa per Cata
lunya Joan Saura, Cullell va

proposició no de llei presenta
da per aquest grup a la cambra

contestar d'aquesta manera a la

catalana, va demanar tirar

(la Coordinadora Argentonina

qüestió del perquè un recurs

enrera la incorporació del pla

Contra les Agressions Urba

que van presentar els promotors

parcial al pla general que s'ha

nístiques), continua fent ac

D'altra banda, fonts parla

nistratiu.
En una resposta parla

posa Argentona en contra.
Per la seva banda, CACAU

admès a tràmit.

cions per mantenir el clima de

de novembre de l'any passat.

rebuig a la urbanització de Sant

Recordem que l'estimació

El conflicte de Traià arriba a

Jaume. Una d'aquestes accions

d'aquest recurs va comportar la

altres mitjans

és la recollida de signatures,

l'any 1987 es va acceptar el mes

inclusió del Pla Parcial de Sant
Jaume de Traià dins el Pla Ge

que s'està portant a terme de
La revista setmanal "El

forma continuada. Com a

Triangle" va publicar, en la seva

accions puntuals, el diumenge

edició extraordinària de va

6 de novembre, a les 9 del matí

cances del mes d'agost, un
article sobre el conflicte

es va fer un esmorzar reivin

El president del grup

urbanístic de Sant Jaume de

Jaume de Traià.

parlamentari d'Iniciativa, Joan
Saura, també va preguntar Si

Traià d'Argentona. Segons

neral d'Argentona. Un pla ge
neral que qualifica com a zona
agrícola i forestal el paratge de
Sant Jaume de Traià.

dicatiu en el paratge de Sant

TOT TIPUS
D'ASSEGURANCES
A PERSONES^

FAMÍLIES,
COMERÇ,
INDÚSTRIA, ETC

el govern de la Generalitat sap

el grau de requalifícació de sòl
que comporta l'esmentada
estimació del recurs d'alçada,

SERRA-PINEDA

passant de sòl no urbanitzable a
sòl urbanitzable programat, i
les repercussions urbanístiques
en el plantejament general

TAPISSERS

d'Argentona.
En les respostes a Joan
Saura, Josep Maria Cullell va
assegurar que l'acceptació del
recurs no suposa una requali
fícació de la zona de Sant Jaume
de Traià, sinó un complement

c/Molí, 1
Tel. 797 06 01

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 797 09 47
ARGENTONA
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Finalitzen

Lluís S. Morgan

les obres de
pavimentació de

l'Avinguda dels
Països Catalans

El nou aspecte de l'avinguda dels Països Catalans.

El passat dijous 14dejuliol,

les tasques de canalització i

van finalitzar les obres d'as-

pavimentació de l'avinguda.

faltatge de l'Avinguda dels

Recordem que primer van ser

Països Catalans. Les obres, que

adjudicades a l'empresa JIMA,

milloraran els accessos a la zona

S.A., més tard a ÀRIDS, S.A.

esportiva de la vila, van patir

El motiu del retard en les

un retard motivat pel canvi

tasques de pavimentació va ser

d'empresa encarregada de les

a causa dels canvis en la direcció

obres. Els treballs consistien,

de l'empresa constructora i de

bàsicament, a aplicar una pri

l'estudi sobre la situació

mera capa d'asfalt al llarg de

econòmica de JIMA.

l'Avinguda dels Països Cata

Actualment però, per aca
bar d'enllestir l'avinguda, man

lans.
Les obres van estar aturades

ca la col·locació d'arbres i el

durant dues setmanes, ara ja fa

cobriment de la zona destinada

uns mesos, a conseqüència del

al carril bici.

canvi d'empresa encarregada de

Els carrers (I)
La nomenclatura de les places i carrers del
nostre poble ens recorda personatges, fets i topònims
dignes de recordar. Dignes i importants per la seva
vinculació al nostre país o al nostre poble en particu
lar. Però tot i que hi ha grans mancances, hi ha
curiositats dignes de mencionar.
Per què si tenim el nom del general Llauder,
argentoní, heroi de la guerra del Francès, capità
general, ministre de la Guerra i servent incondicional
del despòtic Ferran VII, no busquem l'argentonisme
del general Jaume de Carreres, heroi de la guerra de
Successió i defensor dels drets de Catalunya, i l'honorem
i ens honorem perpetuant el seu nom? I dels defensors
locals de la moderna democràcia, algun mort a l'exili,
a on tenim el nom gravat?
Si tenim carrers amb el nom de sants vinculats
al nostre poble com sant Julià, sant Domingo, sant
Miquel, sant Jaume i sant Sebastià, què carai hi pinten
sant Fernando, santa Sofia, sant Ramon, etc!
Altres noms ens parlen de mecenes: Marina
Julià, Dr. Farrero, Ramon Par, Josep Soler, juntament
amb l'avinguda de l'inclit Baró de Viver, un dels
fundadors de la "Unión Monàrquica Nacional" de caire
antiautonomista, al qui per "sus servicios prestados"
l'hi va ser concedida, en temps de la dictadura d'en
Primo, l'alcaldia de Barcelona.
És curiós i a la vegada nefast els canvis de nom
que ha hagut de patir algun carrer. El tram que va de
la plaça Nova a Cap de Creus ha passat per dir-se
Torrent, Carlos Padrós, Fermin Galàn, José Antonio, i
Gran. L'altre tram va començar per dir-se Gran, passant
per Conde de Lavern, García Hernàndez, Calvo Sotelo,
per tornar a Gran. La plaça Nova ha tingut quatre noms
diferents i tres vegades ha canviat el de la plaça de
Vendre.
El carrer de les Parres (on hi havia parres) el van
traslladar uns metres cap al sud on no hi haurà mai
parres, i un antic carrer sense sortida que arrenca del
carrer avui dit d'Anselm Clavé no ha tingut mai nom,
encara que els del poble en direm sempre el carrer
d'en Crostons.
Si no tenim el carrer 11 de Setembre, per què
tenim el carrer "2 de Mayo"? I si tenim el carrer del Dr.
Ramon i Cajal, per què no tenim el del Dr. Ferran?
També tenim el carrer dels Drs. Vintró i a molts
els semblarà una cosa molt local, molt nostra, però a
la ciutat de Barcelona i a prop de la Meridiana hi
trobareu el passatge Vintró. L'última vegada que hi
vaig passar encara hi havia, envoltada de blocs de
pisos, una antiga masia amb una figuera centenària en
el pati, era can Vintró, la que havia donat nom al carrer
i on va néixer el Sr. Pepet, el pare del Sr. Andrés. Els
nostres Drs. Vintró!
Les ciutats de Mataró, Badalona i Barcelona
tenen cada una d'elles el carrer d'Argentona.
Espero que d'aquí a poc en passejar pels carrers
de la nostra vila (els vells i els nous que es preparen),
tots els seus noms em recordin personatges, fets,
topònims, etc. lligats a la nostra cultura i a la nostra
història.
Molt s'ha fet, però encara queda feina!
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De nou, la Festa Major de Sant Domingo

finalitza amb força participació
de públic i diversitat d'actes
Enguany, la Fira de Ceràmica i Terrissa ha rebut el volum més important de venedors,
fet que ha ocasionat que es repartissin més les vendes.
La Festa Major de Sant Do
mingo va començar oficialment,
com cada any, amb la repicada
de campanes i coets, a la
parròquia de Sant Julià.
El primer acte de la Festa
Major va ser la presentació de la
reedició del llibre "Les fonts
d'Argentona", a la sala d'actes
de l'Ajuntament de la vila.
Aquest llibre, elaborat pels
Amics de les Fonts d'Argentona,
compta amb un annex en el qual
es parla de les set fonts recu
perades. També el mateix dia es
va inaugurar el sorral, per als
més menuts, a l'annex de la plaça
Nova.
Ja a les 10 del vespre va
començar la tradicional nit boja
amb la batucada a la plaça de
l'Església. Acte seguit, el tradi
cional correfoc amb els diables
d'Argentona, juntament amb la
participació de la Ventafocs de
Barberà del Vallès i el drac de
Granollers. Un cop acabat el
correfoc la festa va continuar a
la plaça Nova amb ball, a càrrec

Coberta de la reedició del llibre
Les fonts d'Argentona.

Els gegants, com és habitual, van ser presents a la festa.
de les orquestres Tràfic i Pano

cerimònia en honor a Sant Do

rama. Com ja és tradicional, la

mingo de Guzman, l'alcalde va

Terrissa d'Argentona, que per
primera vegada va comptar amb

nit boja va acabar amb les

fer la renovació del vot del

representants de països com

matinades pels carrers de la vila.

poble, fet per la nostra vila en el

Portugal 0 Hongria. La fira es va

Aquesta activitat la va organitzar

decurs del segle disset. L'alcalde

centrar en els carrers Torres i

va fer referència a la manca

Bages, plaça de Vendre i carrer

el col·lectiu Triquinosi.
L'endemà al matí, dia de Sant

d'aigua i als incendis forestals.

Gran. Paral·lelament als actes

Domingo de Guzman, va ser el

L'ofici cantat a Sant Domingo,

de la Fira de la Ceràmica i

més destacat de la Festa Major

la missa Pontificalis de Lorenzo
Perosi, va anar a càrrec de la

Terrissa, a la plaça de l'Església

de la vila. La majoria d'activitats
es van concentrar al voltant del

Coral Càntir d'Or, acompanyada

jocs a l'entorn del càntir. Per als

càntir. A les 6 del matí es va fer

de Montserrat Torroella, mezzo-

la posta de càntirs a la font de

soprano, Daniel Mas, baríton,

més petits es van fer proves com
bufar pel broc gros, trencar i

Sant Domingo. En total es van

Carles Prat, tenor, i una orquestra

reconstruir càntirs i bàsquet de

posar a la venda 8.500exemplars

de dos violins, dues violes, dos

càntirs, entre d'altres. Per als més

del càntir de Montería de Puente
del Arzobispo, Toledo. D'altra
banda, també es va fer la tradi

contrabaixos i un orgue.

grans es va fer l'aixecament i el

cional concentració dels Do-

dicció de les aigües que va anar

hora, a les 11, va començar la

mingos d'Argentona. A l'acte hi

seguida de la benedicció i venda

Trobada de Puntaires a la plaça

Un cop acabat l'ofici, a les
11 del matí, es va fer la bene

es va fer la tradicional gimcana i

guanyador d'enguany va ser en
David Perarriera. A la mateixa

van assistir les autoritats locals,

dels 8.500 càntirs d'enguany.

de Vendre. Al voltant de les 12,

acompanyades per la pubilla i

Després de la benedicció dels

a l'antic Ajuntament, es va inau

pubi lleta, per anar a l'ofici que es

càntirs es va donar pas a la

gurar l'exposició Fang i forma

vaferales 10del matíal'església

inauguració oficial de la Fira

com expressió viva, formada

parroquial. En el transcurs de la

internacional de Ceràmica i

per escultures i ceràmiques de
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5 quilòmetres de recorregut.

El de ses illes va presentar el seu

David Pallarolas i Núria Lladó

darrer treball, amb temes

van ser els guanyadors de la

"countries" i balades anomenat

cursa. Enguany la participació
va ser bona, concretament 223

Una clocada d'ulls.
L'endemà dissabte, la jor

persones, 40 més que l'any

nada va començar amb la tradi

passat.
D'altra banda, el casino

cional xeringada, i a les 7 de la

d'Argentona va acollir el tercer

de Saló, a la plaça Nova, amb el

torneig Open de Tennis vila

grup Pillo. Més tard, a les 10 del

d'Argentona. La competició va

vespre, es va fer la representació

assolir un bon nivell pel nombre

teatral extreta de l'obra de

de participants, al voltant de 130.
La guanyadora de la categoria

Joaquim Ripoll La nit de tapar
pous, a càrrec de la companyia

femenina va ser Elisabeth Auge

d'en Sam. L'obra, representada

que va derrotar a Francesca

amb actors locals, rememorava
els fets de l'any 1883 en què la

Maggi per un clar 6-1 i 6-2.
Bruno Barrientos va ser el
guanyador de la categoria masTomeu Penya en un moment de la seva actuació a Ar^entona.

tarda es va fer la Mostra de Balls

vila d'Argentona es va revoltar
contra les cases que havien fet

culina, derrotant a Arcadi

pous i assecat la font de Sant

Machónper6-1 i 6-3.
A les 6 de la tarda, el F.C

Domingo. La direcció va anar a

l'artista català Joan Cots, que

Riudemia i també un ball de

Argentona va disputar el tradi

càrrec de Jordi Pons.
A les 12 de la nit, a la plaça

presentava la seva obra més
recent. A les 12 del migdia van

gitanes de l'Esbart Dansaire a la

cional partit de futbol. Aquesta

Nova, i amb una gran expectació,

plaça de l'Església d'Argentona.

vegada l'equip argentoní va rebre

es van celebrar les tradicionals

tenir lloc dos actes simultanis, a

En acabar, es va fer una ballada

la visita del Cerdanyola, de

havaneres i cremat amb el grup

la plaça de Vendre es van fer

de sardanes.
A les vuit del vespre va

Mataró, equip que juga a tercera

Les Veus dels Pescadors de

divisió. El resultat final va aca

l'Escala. El dia va acabar a altes

començar el concert de Festa

bar amb victòria pels de Mataró

hores de la matinada amb una

Major amb l'orquestra Mara

festa amb música, des de la

vella, concert que va oferir en

per 1 gol a 4.
Pel que fa al vespre, es va fer

directe Ràdio Argentona.

un concert de música, a la plaça

sardanes, a càrrec de l'orquestra
Maravella. i davant de l'antic
Ajuntament, l'acció teatral
Festa del fang. L'espectacle
de mim fet exclusivament per

mateixa plaça Nova.
El darrer dia de Festa Major

Argentona va ser ideat pel

La jornada va finalitzar a la

de l'Església, a càrrec d'Essex

ceramista Joan Cots i hi van

nit amb el gran castell de focs

Youth Orchestra d'Anglaterra,

de Sant Domingo va començar
amb una Cursa Ciclista de

intervenir dos actors i un

d'artifici i el ball de Festa Major

orquestra simfònica de 80

Veterans Federats, i a la tarda es

percussionista. Els actors van

amb l'orquestra Maravella.

músics. Berlioz, Pafnufnik,

va fer una plantada de gegants a

ser Cristina Navarro i Xavier

El divendres 5, la Festa

SibeliusoFrank, van seralgunes

Amatller, i de la percussió se'n

de les interpretacions més

la plaça Nova.
La Festa Major d'estiu va

va encarregar Jaume Amatller.

Major es va concentrar en un
matí esportiu, la prova més des

destacades. El dia va acabar amb

acabar amb un sopar popular i la

A la tarda es va fer un parc

tacada del qual va ser la quinzena

un concert del cantant i compo

música de l'Orquestra Galana.

Cursa Popular Argentona'94, de

sitor mallorquí Tomeu Penya.

infantil a l'escola Bernat de

AIGUA, GAS,

ELECTRICITAT
VENDA DE
MATERIALS

CENTRE DE MASSATGE
Francesc Vila Pellisa
M. Dolors Gensana Calduch

Diplomats en Quiromassatge,
Quiropràctica i Reflexoteràpia

REPARACIONS
c/ Doctor Samsó, 1 baix

c/ Gran, 12 - tel. 756 01 48 - ARGENTONA

08310 ARGENTONA

Telèfons 756 06 91
(Part.) 797 23 75
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Un 11 de setembre
entre festiu i reivindicatiu
Una vintena de persones van assistir a cadascun dels
actes que es van fer el diumenge, dia 11 de setembre, en
commemoració de la diada nacional.
L'acte institucional de

gidor, Antoni Carbonell. No hi

l'Ajuntament d'Argentona va

va assistir cap representant

començar quan passaven pocs
minuts de les deu del matí,

d'Agrupació Argentona.
Just en acabar l'acte ins

davant el monòlit de la plaça

titucional, Esquerra Republi

del Molí dedicat a qui l'any
1714 era el conseller en cap de

cana va fer la seva comme
moració de la diada de 1' 11 de

Barcelona, Rafael Casanova.
A l'inici de l'acte, l'alcalde

setembre. L'acte va començar
amb un parlament del regidor

Joaquim Casabella va fer un
petit parlament, destacant el

d'Esquerra Republicana Jordi

caràcter festiu de la diada.

en el caràcter reivindicatiu de

Després els assistents a l'acte

I'l 1 de setembre i va donar ple

Pinart, on va remarcar l'accent

van cantar "Els Segadors",

suport a la independència de

acompanyats per membres de

Catalunya. Pinart també va

la Coral Càntir d'Or, i se

destacar la importància de les

guidament es féu l'ofrena floral

eleccions que se celebraven

al monument a Rafael Casa

l'endemà al Quebec i la pro
ximitat de les eleccions muni

nova.
A més de l'alcalde hi

Joaquim Casabella en el moment de fer l'ofrena floral de I'11 de setembre.

Argentona que pel seu grup

cipat acords amb d'altres forces
d'esquerra de cara a les pròxi

vergència i Unió, Santi Mora,
Esteve Català, Antoni Julià,

floral i es va cantar "Els

aquest 11 de setembre suposava
l'inici de la cursa per les

Segadors". A més de Pinart,

eleccions municipals del 28 de

mes municipals.
Per la seva banda, la regi

Raimon Català i Marcel Lladó,

assistiren en aquest acte el

maig de l'any que ve. També va

dora socialista Montse Brugal

la regidora Socialista, Montse

president de la secció local

criticar amb duresa als so

no va descartar la possibilitat

Brugal, el representant d'Es

d'ERC, Vicenç Català, el

cialistes de lanostra vila, posant

de fer pactes amb d'altres forces

querra, Jordi Pinart, i la regidora

secretari d'aquesta agrupació,

en dubte que hagin fet alguna

d'Iniciativa per Catalunya,

Xavier Peguera, i el membre

cosa des de l'Ajuntament que

de l'esquerra tot i que el seu
grup no impulsarà una candi

Concepció Sala. També hi era

del Consell Nacional, Xavier

datura d'aquest tipus. Brugal

present el cap de l'agrupació
local de Convergència Demo

Collet.
En acabar l'acte, el regidor

respongui a una política d'es
querres. Pinart vacontestar així

a la possibilitat que el PSC

treballant per Argentona.

cràtica de Catalunya i ex-re-

Jordi Pinart va dir a Ràdio

assistiren els regidors de Con

cipals a la nostra vila.
Just després es féu l'ofrena

va afegir que ells continuen

impulsi a nivell de tot el Prin

ancat els dimarts no festius i diumenges vespre
Sant Jaume, 15 - Tel. 797 00 01

ARGENTONA (Barcelona)

Carrer Gran,
Tel. 797 10 50

ARGENTONA
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En substitució df Antonio de Molina

Argentona és la

Amparo Martín és

dotzena població

la nova secretària

de Catalunya amb
la renda familiar
més alta

de l'Ajuntament

Segons un estudi elaborat pel departament d'Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, Argentona és el
dotzè municipi del principat que té una renda familiar dis
ponible més alta.

L'estudi, indica que l'any

ble, per darrera d'Alella, Premià

familiar disponible a la nostra

de Dalt, Vilassar de Mar i
Vilassar de Dalt. És precisa
ment l'any 1991 que la nostra

Catalunya i en el tercer de la

vila se situa en la tercera po

comarca del Maresme, només

blació de la comarca amb més

per sota d'Alella i Premià de

renda familiar.
D'altrabanda, lamitjanadel

Dalt.
L'estudi que ha fet el
departament de Macià Alavedra

Maresme està lleugerament per
sobre de la mitjana catalana i se

comprèn de l'any 1989 fins a

situa en el novè lloc de les 41

l'any 1991 i està basat en les

comarques catalanes.
Altres municipis de la co

dades de les declaracions de
l'impost sobre la renda de les
persones físiques.

L'any 1989 i 1990, Argen

Amparo Martín substitueix

temps que ha passat fins al

al fins fa un temps secretari de
l'Ajuntament d'Argentona, An

nomenament de la nova secre
tària de l'Ajuntament de la vila,

tonio de Molina, qui darrerament
havia tingut una actuació força

de secretari la funcionàriaCarme

discutida per diversos grups polí

Tossas.

s'ha encarregat de les gestions

tics d'Argentona. En l'espai de

nia més renda familiar disponi

1991 la mitjana de la renda
vila era 1.544.000 pessetes, el
que el situa en el dotzè lloc de

La nova secretària de la corporació argentonina ha estat
desenvolupant el seu càrrec, fins ara, a Llinars del Vallès.

marca del Maresme, com ara
Mataró i Mongat, se situen en

els llocs 105 i 110 entre els

tona se situava com a cinquena

municipis catalans de més renda

població de la comarca que te

familiar disponible.

L'estiu es tanca

amb 20 accidents
de circulació a
Argentona
La majoria dels sinistres es van produir per error humà,

i per les obres de la 1415.
Durant l'estiu s'han produït
un total de 20 accidents de trànsit

Busques un local
amb la teca
per festes privades,
celebracions i
acomiadaments?
Nosaltres el tenim
amb la intimitat que vols.
VINE i informa-te1 n
Treus ajustats/

d'agost el volum de sinistres va
baixar considerablement, amb

en el terme d'Argentona.
Una de les carreteres més

un total de 2 accidents. Una de

afectades pels accidents és la

va ser les vacances d'estiu, que

les causes d'aquesta davallada

comarcal 1415. Les obres que

van portar poc trànsit. Finalment,

s'estan fent per la construcció de

el setembre ha tomat a ser un
mes envoltat d'accidents de

l'autopista Argentona - La Roca
han provocat un continu canvi
de senyalitzacions i desviacions

circulació, només en la primera
quinzena es van produir 10

de la carretera anterior. La

sinistres, dels quals 9 van ser

distracció en la conducció ha

dins la segona setmana del mes.

estat la causa de la majoria dels

D'aquest balanç d'accidents

accidents.
El mes de juliol va finalitzar

a l'estiu, l'única nota positiva
que se'n desprèn és que tots els

amb un total de 8 accidents de

sinistres van finalitzar amb danys

circulació, entre la 1415 i el casc

materials i ferits lleus.

urbà d'Argentona. Durant el mes
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Estris per a
la democràcia
No hi ha dubte que quan
aquest escrit estigui a les mans
dels argentoninsjaestarà aprovat
el ROM, o sigui, el Reglament
Orgànic Municipal.
Últimament hem parlat molt
del ROM, doncs bé, això que
tant anomenem els polítics
d'Argentona és un document que
treballat, deliberat i discutit en
tre tots els grups municipals,
dóna unes possibilitats molt més
àmplies per exercir i avançar en
les tasques polítiques de
l'Ajuntament, sigui quin sigui el
grup que estigui en el govern,
com igualment, qualsevol amb
molts o pocs membres, que
estigui a l'oposició.
Es tracta de donar parti
cipació a cadascun dels com
ponents del consistori, tenir
coneixement del que s'ha fet, es
fa i es vol fer, participar en les
deliberacions amb temes com
poden ser urbanístics, de fi
nançament, esportius, lúdics,
etc, creant i posant en marxa
comissions informatives amb la
participació i representació de
tots els grups, com també pos
sibilita la creació de grups de
treball no formats forçosament
per regidors i amb participació
del poble. Aquest document
potencia en gran manera la Jun
ta de Portaveus que, sota la
presidència de l'alcalde, agrupa
els portaveus dels grups que for
men el consistori i que serà un
òrgan de consulta per temes de
curs normal i per grans temes de
present i de futur de la vila,
variacions en la convocatòria de

CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Ara fa un any...
El nostre grup municipal de CiU,
conscient del que representa la
posada en marxa del ROM, ja va
començar a treballar-hi a prin
cipis del nostre mandat i ho ha
continuat fent per tal que aquest
es pogués aprovar amb un bon
consens de totes les forces re
presentades. Estem convençuts
i donarem tot el recolzament per
la seva aplicació, amb la creença
que poc a poc i amb participació,
anem enfortint la democràcia.
El director de Ràdio Ar
gentona i de la revista municipal
"Cap de Creus", Rafael Bigorra,
ens deixa, torna a la important
emissora en què hi tenia exedència.
Ha passat per aquestes
tasques amb un gran èxit, una
gran professionalitat. És difícil
en una població petita saber quin
és el punt mig d'una informació,
segurament ell, el va saber trobar.
No hem de jutjar els polítics,
podríem estar enterbolits per les
nostres creences, ho podem
veure pel carrer, l'opinió és molt
bona, i la funció d'aquests
mitjans no és discutida. Tant
l'emissora com la revista són
municipals, però han transparentat independència i veracitat,
prescindint de qui hi havia ahir,
hi ha avui, o podria haver-hi
demà, ha primat la profes
sionalitat a qualsevol possible
tendència, això també és bo, i
com dèiem en l'article anterior,
amb la transparència, enfortim

Plens, fixar temes i temps pels

la democràcia.
Ara el llistó és molt alt i els
que continuen, en David

debats, acordar crear comissions
concretes, etc, com la seva
importància en el protocol en la
representació en actes oficials i

Carmona i en Kiku Hernàndez
ho tenen difícil, però no im
possible, han tingut un bon
mestre. Molta sort a tots tres!

d'altres aspectes.
Hi ha molts més acords en
aquest document que, el fet de
no anomenar-los, no vol dir que

Grup Municipal
de Convergència i Unió

no siguin igualment importants.

(CiU)

PSC-PSOE

Ara fa un any, el gmp
municipal socialista, amb
l'acord unànime de l'agru
pació del PSC d'Argentona,
signàvem un acord de govern
amb el grup municipal de

-Hem presidit la
realització d'un projecte de
ROM (Reglament Orgànic

CiU.
És hora, creiem, de fer

reivindicades.
-Ja hem acabat els

un primer balanç.
El nostre compromís,

tràmits que ens permetran
disposar gratuïtament dels

durant la passada campanya
electoral municipal de l'any
1991, va ser bàsicament el
d'un pacte de poble i la
voluntat de facilitar la

terrenys de l'institut.
-Hem iniciat les gestions
amb la conselleria d'Ense
nyament amb l'objectiu que
les primeres instal·lacions

governabilitat.
Aquests compromisos
ens van conduir a signar el
primer acord de govern i
també a denunciar-lo fins

s'iniciïn el proper curs.
-Hem acabat els tràmits
d'obtenció i entrega a la
Generalitat dels terrenys de
l'ÀreaBàsica de Saluti tenim

aconseguir un nou govern,
sortit del respecte democràtic

avançades les gestions per a
la seva urgent construcció.
-Hem aconseguit els re
cursos per la compra dels
terrenys del nou cementiri i
per la construcció de la pri
mera i la segona fase de la

a les majories.
Aquests compromisos
ens van conduir a formular
una proposta d'acord en el
mateix moment de l'elecció
de l'actual alcalde, i poste
riorment, després del vot
contrari als pressupostos, d'un
intent fallit de pacte de govern
AA-CiU que va ser substituït
per l'acord IC-CiU.
La fragilitat d'aquest
darrer acord ens va obligar a
formular un nou pacte de
govern que és l'actual.
Ens comprometíem:
1.A disposar d'un
govern efectiu i estable.
-Tenim un govern
efectiu i estable.
2.Al compromís de de
finir amb altres forces polí
tiques i socials un projecte de
futur.
-Hi estem treballant.
3.A governar des de la
transparènciai la participació.
-Hem creat la comissió
d'Urbanisme.

Municipal).
4. A prioritzar les
actuacions històricament

recuperació de l'Ajuntament
vell.
-Hem realitzat les
gestions per l'obtenció de re
cursos per a la construcció
dels nous vestidors de la zona
esportiva de Sant Miquel del
Cros, etc.
Creiem, ciutadans d'Ar
gentona, que hem estat fidels
i efectius en els nostres com
promisos de govern.
Creiem, electors socia
listes, que hem rendabilitzat
de forma important la vostra
confiança.
Us continuem dema
nant, convilatans, el vostre
suport.
Argentona, 30 de setem

bre de 1994
Grup Municipal Socialista

(PSC)

Cap de Creus - octubre 1994 17
HOVEIGAIXÍ*

Grups municipa^s-*

Mateu Pinol i Carrió

Tot sigui
Aviat les municipals

per l'espectacle
Hem deixat enrera un estiu
catastròfic pel que fa als incen
dis forestals i hem començat
una tardor amb l'ai al cor pel
temor dels aiguats.
Amb les desgràcies no hi
escau la broma, però atès que hi
ha gent de gran responsabilitat
que es pren el tema de la pre
venció de les catàstrofes amb
escassa seriositat, ens perme
treu que nosaltres, el poble ras
(que som els que hem de prendre
exemple) ens rifem una mica
de tot plegat.
Veiem, en tot això de les
catàstrofes, una mena de conjur
en contra de Jordi Pujol i els
seus: no h'hi havia prou amb els
partits de l'oposició que ara s'hi
han afegit els elements desfer
mats de la natura. Sembla men
tida que n'hi hagi que vulguin
tan de mal al nostre estimat
Jordi Pujol.
Deixant de banda els in
cendis, hem pogut comprovar
que durant tot l'estiu ha bufat
un vent molt fort de ponent que
semblava voler escombrar Ca
talunya. Segons quan bufava,
aquest vent prenia noms tan
familiars com el d'Aznar, Gala,
Anguita, i altres... El que ens ha
sorprès d'aquestes ventades és
que no distingien entre catalans
i convergents, la qual cosa ens
ha fet pujar la mosca al nas.
Les catàstrofes que provo
qui l'aigua poden ser sonades*,
sobretot després d'un estiu
d'incendis forestals. Ara bé, al
Maresme tenim les rieres, que
quan cauen quatre gotes ens
tenen d'allò més distrets. La

riera d'Arenys és un prodigi de
l'espectacle improvisat. Els

Tot comença a bellugar-se i els partits
polítics inicien l'escalfada de motors de cara a les

arenyencs s'han sabut assegurar
bé l'espectacle, i no sembla pas

properes municipals. I és que, perquè el canvi o

que els vingui d'un cotxe.
Fins ara, a Argentona,
havíem tingut el bon sentit de
deixar la nostra riera allunyada
del nucli urbà i de tota mena de
construccions més o menys
significatives. Ara, però,
sembla que volem tenir es
pectacles (enveja que ens fan

escassament uns mesos. Serà cap al maig de 1995

els d'Arenys!) i hi hem muntat
l'autopista gairebé pel damunt.
Hem fet venir uns prestidigi
tadors que no paren de muntar
bastides aquí i allà i que ens
deixaran un paisatge que no el
coneixeran ni els nostres avis.
A més a més fan un jocs de
mans amb la sorra de la riera
que déu n'hi do.
Després, quan un dia plogui
fort i seguit, podrem gaudir, si
més no durant unes hores, de la
incertesa de si passarà alguna
desgràcia o no. Sembla que el
material que es fa servir per
l'autopista és força bo. Ara, el
dia que un talús o un contrafort
cedeixi, els passarem la mà per
la cara als d'Arenys.
Si senyor!

escoltar. I, fer-se escoltar, no vol dir mai cridar

la continuïtat als municipis es produeixi, manquen
quan ens tornaran a demanar el vot i cadascú
tractarà de canalitzar-lo cap a la seva opció
política. I fóra bo, ara que encara hi ha temps,
que els polítics comencessin a pensar seriosament
no només en què oferir, sinó en la forma com
poden oferir-ho. I dic això perquè, a banda d'un
bon programa, una opció política s'ha de fer
més que els altres, sinó aconseguir un to en
l'explicació que cridi l'atenció i que qui escolti
passi a fer-ho amb atenció i interès.
Suposo que, molts dels que puguin llegirme diran: home, això és elemental...! I realment
tenen raó: és elemental! Però, pensem una mica
en quantes vegades hem assistit a xerrades
polítiques i dins d'aquestes assistències quantes
hem escoltat fins al punt de saber després,
exactament, què s'ha parlat. És difícil contactar
amb la gent. És difícil arribar al poble. És
realment complicat aconseguir el grau d'atenció
necessari per no "predicar al desert". Per això,
valdria la pena que, abans d'entrar de ple en la
campanya, es medités com arribar de veritat als
votants per donar-los amb claredat les raons
bàsiques de cada opció i, en conseqüència,
obtenir del poble un vot meditat, honrat i
coherent.

Grup Municipal
d'Iniciativa per Catalunya

Tant de bo s'aconsegueixi...!

dC)
* En el dia de lliurar l'article al Cap de
Creus, encara no s'havien esdevingut
els aiguats que tantes pèrdues materials
i humanes han produït a tot Catalunya.
(En el proper article provarem de fer
bons auguris, a veure si també es
compleixen)

Escola de Mecanografia

RUIZ
Papereria
Diaris i revistes de tota mena

En aquest número no hi apareix la col. laboració deA.A. i ERC
per no haver arribat al tancament de l'edició.

Dr. Samsó, 6

Tel. 797 16 54

Argentona
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Les direccions de CDC i UDC,
proposen com a cap de llista
Joaquim Casabella per les municipals
abans de les primeres eleccions

L'actual alcalde d'Argen

municipals, després de la res-

tona, Joaquim Casabella, serà el
cap de llista per Convergència i

tauraciódelademocràcia. Esteve

Unió, a les properes eleccions

Català també ha estat el cap de la

municipals que es faran l'any
que ve. Així ho van manifestar a

Creu Roja d'Argentona.

mitjan juliol, Antoni Carbonell,
president del Comitè Executiu
de Convergència Democràtica
de Catalunya a Argentona, i
Raimon Català, president de la
Secció local d'Unió Democràtica
a la vila.
Tant Antoni Carbonell com

BELLESA

Esteve V. Català.

Raimon Català, van fer aquestes
declaracions en el transcurs d'una
entrevista a Ràdio Argentona,

Esteve Català és regidor d'Hi

després que s'arribés a un pacte

senda i portaveu de l'equip de

entre Convergència i Unió a

govern des que Convergència i

nivell de tot el principat per les

Unió va començar a governar en
minoria el mes de setembre del

properes eleccions municipals.

Joaquim Casabella.

Esteve Català, regidor
d'Hisenda no es presentarà

deixarà lapolítica. Esteve Català
va raonar la seva sortida de la

d'Hisenda, també va ser el res
ponsable de l'Àrea d'Activitats

per les properes municipals

política municipal a causa de la

Classificades, cartera que més

manca de temps per poder com

tard passaria a mans del també

paginar la feina de regidor a

regidor convergent Marcel

taveu del grup municipal de CiU,

l'Ajuntament d'Argentona amb

Lladó. A banda d'això, Esteve

Esteve Català, va anunciar, el

la seva professió d'agent d'as

passat més de juliol, que quan

segurances.
Fent repàs de l'actualitat,

Català va formar part de la CAI,
Candidatura d'Argentonins

1992. A més de la cartera

El regidor d'Hisenda i por

s'esgoti aquesta legislatura

CELLER RAMON
CAVA
POLLASTRES A L'AST

Independents, que es va crear

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

Sant Narcís, 1

Tel. 756 00 40
08310 ARGENTONA

E/ Centre
GRANJA
BAR
MENJARS
rnat Riudemeia, 4

c/Joan XXIII, 21 -Tel. 756 09 18

ARGENTONA

756 08 47
RGENTONA
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Jordi Pinart encapçalarà la
llista d'Esquerra a les municipals
Pinart es va presentar com a única candidatura, després

passat mes de setembre, en va sortir elegit com a cap de llista
per les properes eleccions municipals Jordi Pinart.

de la retirada del militant Àngel Gómez.
En l'assemblea celebrada per Esquerra Republicana, el
de la llista, va fer-se amb el

datura com a cap de llista per

perdrà vots perquè té les coses

càrrec de regidor després de la

Esquerra Republicana va ser

dimissió de Gómez.

perquè no va arribar a un con
sens amb l'actual regidor Jordi

molt clares.
Dies més tard, Jordi Pinart

l'Ajuntament d'Argentona es va

Polèmica per les declaracions

Pinart, per tal d'elaborar una

presentar com a únic candidat,

de Gómez
En una entrevista feta al

candidatura unitària. Gómez es

Pinart va obtenir majoria
absoluta, amb uns 10 vots a
favor i 2 en blanc. Tot i que
l'actual regidor d'ERC a

va trencar el silenci que man
tenia sobre les acusacions fetes
per Àngel Gómez. Pinart va

programa "El Tramvia", de

tual elecció de la llista, ja que

declarar que qui està mal as
sessorat és el mateix Gómez, ja

Ràdio Argentona, el militant

en anteriors ocasions primer

que desconeix els projectes del
partit. El regidor d'Esquerra a

properes municipals però,

d'ERC i ex-regidor a l'Ajun
tament d'Argentona, Àngel

s'estudiava el programa i des

l'Ajuntament també va decla

segons fonts d'Esquerra Repu

Gómez, va fer unes declara

blicana, la candidatura va ser
retirada abans de la votació per

cions on deia que l'actual regi

prés s'escollien les persones que
ho podrien tirar endavant.
D'altra banda, Àngel Gó

en un principi va compartir
l'elecció amb Àngel Gómez.
Gómez també es volia presen
tar per ser cap de llista a les

va mostrar en contra amb l'ac

rar que el fet que Gómez es
tomi a presentar per cap de
llista, després d'haver estat

una possible divisió interna.

està ben assessorat de les deci

mez va qualificar de dessoladora i poc motivadora l'actual

Jordi Pinart va dir a Ràdio

sions que pren el seu partit a la

actitud d'Esquerra Republica

del partit, és una clara mostra

Argentona que el seu partit

vila. Gómez va assenyalar que

na davant les eleccions de l'any

continuarà amb la mateixa línia
política. Recordem que Àngel

Pinart està influït per una altra

que ve. Finalment, Gómez va

persona i que no pren les de
cisions en el partit. Àngel

manifestar que s'ha de donar

d'ambició.
Jordi Pinart també va as
senyalar que els criteris del

Gómez va ser cap de llista en
els anteriors comicis munici
pals. Aleshores, Pinart, segon

dor d'Esquerra, Jordi Pinart, no

Gómez, també va manifestar
que si va retirar la seva candi-

EL PETIT REBOST
On hi trobareu
de tot i força...
Amb qualitat i bé de preu,
com sempre.
Obert tots els matins
PLAÇA DE VENDRE, 1 BIS
TEL. 797 03 63
08310 ARGENTONA

ESCORXADOR D'AVIRAM
MAGATZEM D'OUS
| Reg. en D.G S. 10.635-b|
NIF.A-58/336496
dustrial Cros, 21
5 94 - 757 94 87 - 757 96 78
dor automàtic)
1 59
GENTONA

més importància al programa
electoral que no pas al cap de
llista i que ERC a Argentona no

durant tres anys desconnectat

partit estan units i són homo
genis, i responen al tipus de
criteri d'un partit actiu.

L'ESCOLA, EL TEMPS I ELS FETS
Fem un salt enrere en el temps, ens situem al 1979, ara fa
quinze anys, és l'any dels primers ajuntaments democràtics, jo
diria que és quan els ciutadans vam sentir més a frec que
tocàvem la democràcia amb les mans, quan elegírem per
primera vegada les nostres dones i homes per representar-nos
en els municipis.
En aquella situació històrica, i en aquells moments, vam
replantejar-nos la necessitat de fer unes Jornades de Reflexió a
l'entorn de l'escola i tot el món que l'envolta. I les vam fer, tots
els vespres durant una setmana a la biblioteca, plena de gom
a gom, amb la participació activa i il·lusionada dels mestres, els
pares, els alumnes, els ex-alumnes, i l'Ajuntament, és a dir de
tota la comunitat educativa d'Argentona.
En aquestes jornades concretàrem tota una nova manera
de relacionar els diferents sectors entre si, i la voluntat d'actuar
junts i en positiu pel bé dels nostres nois i noies. Així vam
constituir un òrgan de participació essencial que va ser el
Consell Escolar Municipal, que fou una avançada del que anys
després vindria regulat per llei. A Argentona vam tenir, fruit
d'una necessitat ciutadana, el primer òrgan de participació
democràtica en el món escolar a nivell municipal de Catalunya.
Em sembla, que és hora i és adequat de celebrar, ni que
sigui amb aquest petit record, el que va significar d'obertura, de
participació, de millora i d'avanç educatiu notable, a tots els
nivells del poble d'Argentona.
Només cal que mútuament ens encoratgem perquè
mantinguem viu aquell esperit que va possibilitar aprofundir en
la nostra realitat per poder-hi actuar amb un millorament
indubtable.
Montse Brugal i Pinol
Regidora d'Ensenyament
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Mirant enrera sense rancúnia^
Ferran Catà

Cap de Creus
Quan venia el bon temps i la calor començava a
entrar dins les cases, no era estrany veure qui li agradava
sopar a la fresca i no disposant de millor lloc ho feia al
carrer. Alguns veïns s'ajuntaven i amb bona convivència,
fent-la petar i bevent vi del porró, que prèviament s'havia
posat en fresc dins una galleda plena d'aigua de la font de
Sant Domingo, es menjaven els fesols, generalment
impregnats del suc del tall de cansalada o de l'arengada
que sovint acompanyava el sopar. Altres, després d'haver
sopat a casa seva, es treien una cadira o seien al portal a
prendre la fresca amb els veïns, en amistosa tertúlia. Estic
parlant de la dècada del 1920 al 1930, quan es vivia amb
relativa tranquil·litat, quan en el treball s'hi reia, s'hi
contaven facècies, s'hi cantava o s'hi xiulava.
Però el centre principal del poble, el lloc per
excel·lència per conversar era Cap de Creus. Jo no sé d'on
li ve el nom, però sí sé que durant el dia sempre hi havia
gent, principalment abans i després de sopar. Pel jovent,
a l'estiu, era una atracció veure passar les minyones amb
el seu càntir cap a la font de Sant Domingo i amb aquell
"Nena, que em deixaries beure", entre tots casi buidar-li
i ella que ja ho sabia, amb una somriure, de nou a omplirlo. Quina atracció el camí de la font! Allà es parlava de tot,
de futbol, de política, de tractes, de prometatges, de
renyines... en fi, era el "noticiero" del poble. Clar que, amb
tantes converses, de vegades s'hi barrejava alguna bòfia,
per això algú en deia la paret de les mentides. Però la força
d'atracció del Cap de Creus era irresistible. Al seu entorn,
a la façana de Can Doro, s'hi solien penjar pissarres
anunciant, escrit amb guixos de coloraines, els partits de
futbol, les funcions de teatre del patronat, els números
dels primers premis de la rifa de Nadal i fins i tot els preus
que es feien a Londres dels pèsols indians, dels que
Argentona era un bon exportador. També en aquell racó
en "Vadó dels cacauets", home popular que precisament
vivia on ara hi ha la Casa de Cultura, a l'estiu hi venia gelats
de fabricació pròpia i altres llamins, i a la tardor hi torrava
castanyes. Ami, però, la imatge més pintoresca d'en Vadó
(i la recordo amb respecte) era quan cada dia, al punt de
la una, sortia de casa seva amb la brusa negra i dues
cafeteres de l'època, una a cada mà, curulles de cafè, amb
un tap de suro perquè no es vessés, ja que anava trotant
tot el camí amb un pot penjat en el broc d'una cafetera,
que feia de mesura, i sense parar de tocar el pitó que
aguantava amb les dents, anunciava el pas del venedor de
cafè "fet del moment", que ell repartia pel veïnat.
Crec que és la paret d'Argentona que més culs ha
soportat, malgrat que la part sud que la separa els tres
graons que uneixen els dos carrers feia un xic d'esquena
d'ase. En incrementar-se el trànsit rodat i privant bastant
la visibilitat fou rebaixada a la mida que és ara.
Del temps que em refereixo resten el fanal, un
grapat d'anècdotes impossibles de contar i els tres plàtans
gegantins que hi fan la guàrdia, i que fan amb la seva
ombra un lloc deliciós per seure-hi a l'estiu i que saben
despullar-se del fullam perquè al seu través t'acaroni el sol
de l'hivern.
On comença Cap de Creus, clavat a la paret hi ha
un ferro que mira enlaire i que orna la paret, jo no sé com
s'anomena, però hi he pensat alguna vegada... Serà per
què un dia aguanti la inscripció Cap de Creus? Argentona
té bons serrallers.

L'insubmís
argentoní Xavier

Collet ha estat
condemnat a

2 anys, 4 mesos i

1 dia de presó
En la sentència, la magistrada Concepción Sotorra
considera provat que Xavier Collet va rebre la comunicació
d'incorporar-se a la caserna militar de Sabinànigo, Osca, el

dia 26 de maig de l'any 1992, i no s'hi va presentar. Collet va
enviar un escrit al Jutjat de Guàrdia, manifestant la seva
negativa a fer la mili al·legant motius morals i de consciència.

En els fonaments de dret

suspensió del dret de sufragi i

expressats per la magistrada,

de tota ocupació, ofici i càrrec

assenyala que el legislador ja

públic, part de la sentència que

va preveure que les persones
que es neguessin a fer el servei

pot afectar la seva feina com a
funcionari de l'Ajuntament.

militar per motius de consci
ència es podrien acollir al servei
social substitutori. Durant la

Dos anys, quatre mesos
i un dia

vista, Collet va al. legar que feia
diferents activitats de caràcter
social equivalents a la prestació.
Tot i això, la jutgessa re

Segons la part final de la
sentència, la magistrada con
demna a Xavier Collet a dos

coneix que és elevada la petició

anys, quatre mesos, i un dia de

de pena que recull la llei per

presó menor, perquè el consi

aquests casos i demana que es
tramiti davant el Consell de
Ministres la petició d'un indult

dera criminalment responsable
d'un delicte contra el deure de
la prestació del servei militar, i

que redueixi la pena a un any de

la suspensió per aquest període

presó. El fet que Xavier Collet

de desenvolupar qualsevol

no tingui antecedents faria que

càrrec i ocupació dins l'admi

aquest indult parcial l'eximís

nistració pública.
La jutgessa vol que es
tramiti la petició d'indult parcial

d'entrar en un centre peniten
ciari.
La magistrada apunta que
tot i que aquest indult es faci

i mentre no es resolgui aquesta
petició la sentència quedi en

possible, Collet estarà con

suspens. També ha condemnat

demnat per un període de dos

a Collet a pagar les despeses
originades per aquest judici.

anys, quatre mesos i un dia a la
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Jutjat de Pau

L'Argimtona '94

finalitza amb èxit

de participació

Noms estrangers
en el registre civil

La causa de la mort
en les inscripcions de

defunció
Amb data del 6 de juliol
passat, es va reformar l'article

Des del 1958 en la inscrip

54 de la llei del Registre Civil

ció de defunció s'hi feia constar

que no permetia l'elecció d'un

la causa immediata i fonamen

nom propi estranger que tingués

tal de la mort. En realitat aquest

Un bon nombre d'argentonins es va aplegar davant de

traducció a qualsevol de les

fet no té una relació directa

l'Ajuntament de la vila, el passat dissabte 23 de juliol, per

llengües espanyoles. En canvi,

amb les finalitats del Registre

donar la benvinguda als diferents grups gimnàstics d'arreu

sí eren admesos antropònims

Civil, per la qual cosa als efectes

d'Europa, que van participar en la trobada gimnàstica.

exòtics sense l'equivalència en

de provar i donar fe de la

aquests idiomes.
Aquestes limitacions cor

defunció només interessa als

Durant 5 dies, diversos

namarca, Suïssa i Itàlia. La

grups gimnàstics d'alguns

representació local va anar a

països europeus van participar

càrrec de l'Estudi de Dansa Rosa

en l'Argimtona'94. Aquesta

M. Casas i el Gimnàs d'Argen

exhibició gimnàstica, que es va
fer en el camp de futbol vell, va

tona.
Aquesta demostració de

acollir 11 clubs d'arreu

gimnàstica i dansa va ser

d'Europa.
La novetat d'enguany va ser

organitzada per l'Ajuntament
de la vila i l'Associació de

la participació del grup lituà

Gimnàstica General. Aquesta

Klubas Barbe Klaipeda, tot i

celebració esportiva es ve

que també hi van participar

celebrant cada dos anys.

representants de Portugal, Di

responien malament al principi

particulars que tenen interès per
la identitat del difunt, la data i

de llibertat que ha de presidir

el lloc de la seva mort. A més,

aquesta matèria i que demana

la publicació i divulgació de la

la societat espanyola actual,
especialment en el cas d'es

causa d'aquesta mort pot ser, en
ocasions, atemptar la intimitat

panyols nascuts fora d'Espanya

personal i familiar, si per

o quan un dels progenitors té

qualsevol motiu l'expressió de

nacionalitat estrangera.
La modificació menciona

dita causa porta en sí mateixa

da fa desaparèixer la limitació,

connotacions negatives.
Reconeixent això, amb data

amb la qual cosa a partir

del 6 de juny passat, la Direcció

d'aquests moments noms com
Richard, Jean o Karl, són

General de Registres i del

admesos sense cap problema.
Únicament continuen existint

d'anotar la causa de la mort en
les inscripcions de defunció.

Notariat ha decidit que es deixi

limitacions ens els casos en què

Quant a les inscripcions an

els noms, objectivament,
perjudiquin a la persona, així

teriors en què hi consta aquesta
dada, a mida que s'expedeixin

com els diminutius o variants

certificacions es tatxarà d'ofici,

familiars i col·loquials (Ma

de manera que en el successiu

rieta, "Paco",...), els que donin

la causa de la mort serà

motiu a una confusió de la

il·legible.

identificació i els que indueixin
en el seu conjunt a una confusió

J.A.M. - LI. V.

quant al sexe.

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

Va/L·
cl Gran, 30

Tel. 797 02 07

ARGENTONA

Bar NÚRIA

Baró de Viver, 46

Tel. 797 04 05

ARGENTONA
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LES NOVES MESURES FISCALS AMORTIRAN LA REVISIÓ

DEL CADASTRE QUE ARA APOCARÀ EL CONSISTORI
Seguint la normativa del Ministeri d'Hisenda, l'Ajuntament d'Argentona inicia
la revisió del cadastre de tot el terme municipal Aquesta revisió arriba després
que el Ministeri d'Hisenda hagi emprès un seguit de mesures per tal que el
contribuent no aporti més al fisc, tot i l'increment que pot patir l'Impost de
Béns Immobles, l'IBL Aquest seguit de mesures van des d'unes rebaixes de
l'IRPF, sobre el mateix IBI i sobre el patrimoni.

Les vivendes que hagin estat sotmeses a la revisió

més fortes i provocar forts increments en els pressupostos,

del cadastre se'ls aplicarà una baixa de la renda del 2%
actual a I'l,3%. Pel que fa al patrimoni, s'eleva el sostre del

en els apartats d'interessos i d'amortitzacions de préstecs,
i haver de frenar actuacions municipals compromeses fins

límit exempt no declarable, de 15 milions a 17 milions. A

i tot anys enrera.

més, els ajuntaments tenen la facultat de reduir el tipus de
gravamen de l'IBI fins a una quarta part, en els municipis
on s'hagi fet la revisió.
Totes aquestes mesures de caràcter fiscal són per

Què comportarà la revisió del cadastre?

amortir l'increment que patirà l'Impost de Béns Immobles

-Dividir el poble en polígons i estudiar detalladament
i minuciosa cada sector, sortint al carrer, si cal, per fer

a partir de l'any 1996 a la nostra vila.
L'última revisió del cadastre va ser entre l'any 1985/

valor a cada solar o immoble, segons el sector i d'altres

86 i els seus efectes van ser per l'any 1987, l'anterior havia

caracterítiques que es puguin exigir, o directrius tècniques

estat entre els anys 1979/80 i el seu efecte havia estat per

marcades. Avui dia s'estima el valor just, en una aproximació

l'any 1981.
L'article 70.6 de la Llei d'Hisendes Locals preveu que

al 50% del valor de mercat.
-Agafar els permisos d'obres i de reformes concedits

els valors cadastrals es revisaran cada vuit anys.
L'actualització del cadastre amb l'afloradó de noves

des de l'última revisió, per tal d'incorporar en el cadastre

finques ens treu a la llum un gran contrast de valors, que

construcció.

comprovacions sobre el terreny, per tal de donar el just

noves construccions i millores en habitatges d'antiga

ens fan adonar que el cadastre actual no és suficientment
Qui portarà a terme la revisió cadastral?

just.
El comparatiu en altres poblacions amb similars
característiques que la nostra, i que han tingut una recent
revisió del cadastre, ens fa adonar amb claredat de les
importants diferències.
La gestió d'actualització del cadastre que està

-La revisió del cadastre la porten a terme tècnics
qualificats del Centre de Gestió Cadastral, depenent del
Ministeri d'Hisenda i que, gràcies a un bon acord, hi

portant a terme l'Ajuntament d'Argentona des de fa dos

col·laboraran funcionaris i tècnics del nostre Ajuntament,
com també professionals de la compra-venda i del ram

anys, donant d'alta finques que no tributaven, fa incrementar

immobiliari, per tal d'assessorar en preus i d'altres.

les quotes del padró, d'un 17% de l'any 1993 en relació al
del 1992 i d'un 27% també en relació al mateix any, però

Quan es portarà a terme la revisió cadastral?

això no és suficient, ja que si la recaptació de la contribució
urbana representava l'any 1988 el 37,73% de les despeses

-A partir de l'any 1995, a 30 de juny es poden haver

ordinàries del pressupost municipal, l'any 1990 representava
un 37,61%. Ha anat baixant el seu percentatge de participació
en el pressupost cada any, fins arribar l'any 1994 en un

aprovat les ponències de valors i a partir del segon
semestre es notificarà al contribuent dels nous valors.
-Existirà una total informació que es donarà des de

29,46%. Fóra desitjable, amb la despesa que té la vila

l'Ajuntament, per tal que tothom en pugui estar informat.

d'Argentona, que la participació de la recaptació de l'IBI
representés aproximadament un 40% del total pressupost

Què passarà un cop acabada la revisió cadastral?

ordinari anual.
Per tant, és clar, a més que la llei ho mani, que es

-Existiran uns valors més racionals.

produeixin situacions d'injustícia, i que comparativament
comencem a estar desfasats amb les poblacions d'iguals

-Se serà més just amb el contribuent.
-La recaptació fruit d'aquesta revisió estarà molt

característiques. Ens trobem que, l'import que es recapta
fruit de l'IBI, cada dia acompleix menys la seva tasca dins

més proporcionada al pressupot.

del pressupost de despeses de l'Ajuntament i que a la llarga

Esteve Català

podríem anar a situacions d'endeutament cada vegada

Regidor d'Hisenda
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Coses de la Vila^

Raimon Català és reelegit
president d'Unió
El comitè de l'agrupació
local d'Unió Democràtica
d'Argentona, Òrrius i Dosrius,
es va reunir a principis de
setembre a Argentona per tal

de decidir els membres del

Pepita Casanovas desen
volupen les tasques de coor
dinació i gestió. Finalment, el
representant davant l'Assem
blea Comarcal d'UDC és
Raimon Català.

Èxit de participació
en la tercera edició

de la Fira del Caçador

comitè. Aquest any el nom
bre de membres pertanyents

al comitè ha passat de 5 a 7
persones.
Es va elegir com a

president a Raimon Català i
com a secretari a Marcel
Lladó. Els vocals són Jaume

Camps, Rita Nonell i Neus
Seuba. A més, Rita Nonell i

Raimon Català.

Un dels estands de la Fira del Caçador.
Unes 10.000 persones van assistir a la Fira del Caçador
que es va celebrar, el passat diumenge 4 de setembre, al
paratge de Can Comalada. Segons l'organització, el nivell
d'assistència va ser l'esperat i molt semblant al d'edicions
anteriors.
La Fira del Caçador va destacar per les seves activitats,

Diagnòstic Assessorament Tractament

Psicologia i Logopèdia

com un concurs de tir el plat amb dos recorreguts, caça
pràctica, mercat de gossos, venda d'espècies per la
repoblació de la caça, tir amb arc, demostració
d'obediència, agility i defensa, a més d'altres actes
relacionats amb el món de la caça.

C/ Nou. 2
Tolf 797 18 16

ARGENTONA

VOLEM ARGENTONA NETA I BONICA?
Doncs, POSEM CADA COSA AL SEU LLOC
Una Argentona neta i ben endreçada és una mostra de
la manera de ser dels seus habitants, és per això que la

regidoria de Medi Ambient des de fa temps ha instal·lat
diversos tipus de contenidors per les diferents classes de
deixalles, però hem de conscienciar-nos de fer-los servir
adequadament. COL.LABOREM-HI TOTS!

Tipus de contenidors, segons el seu color:

-Color verd: contenidor de vidre
-Color blau: contenidor de paper
-Color taronja: contenidor de piles
-Color gris: contenidor de brossa

Regidoria de Medi AmbientAquest contenidor és de piles.
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L'antic agutzil d'Argentona,

L'Ajuntament d'Argentona

Joan Forns,

estudia la possibilitat de fer un

mor a l'edat de 80 anys

centre d'ocupació per a joves

Unes 80 persones van
assistir al funeral que es va
fer, el passat divendres 9 de
setembre, al qui va ser
l'agutzil de l'Ajuntament
durant 37 anys, Joan Forns i
Bertran.
Forns va començar la
seva feina d'agutzil l'any
1946. El darrer ban que va

La possibilitat d'ins
tal·lar un Centre de For
mació Ocupacional per a
joves a Argentona, va ser
el tema central d'una re

unió que es va celebrar el
passat mes d'agost entre
l'alcalde d'Argentona,

Joaquim Casabella, i la
regidora d'Enseyament,

pregonar públicament amb
trompeta en mà, va ser el
que va elaborar el també
traspassat Josep Maria Ga
llifa, en motiu de la comme

moració de la nit de tapar
pous, l'agost del 1983.

Les despulles de Joan
Forns descansen al cementiri
de la vila.

possible instal·lació a
Argentona d'un Centre
Ocupacional per a joves.

Montse Brugal va mani
festar que la reunió havia
estat molt positiva, ja que
el director general d'Edu
cació Ocupacional es va
mostrar molt receptiu
davant les peticions de

Montse Brugal, amb el di
rector general de Formació
Ocupacional del Depar
tament de Treball, Joaquim
Martín i Toribio.
L'objectiu de latrobada

l'Ajuntament no té res de
cidit i encara està estudiant
la possibilitat de fer aquest
centre dirigit a joves que
no segueixin els seus

va ser informar-se sobre la

estudis secundaris.

l'Ajuntament. Tot i això,

Joan Forns en l'última crida com a
agutzil.
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