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\Per demanar hora per entrevistar-se amb els regidors o tècnics cal trucar al 797 07II

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10 a 1 del matí.

Dimarts i divendres de 12 a 2/4 de 2 del migdia.

Dilluns i dijous de 12 a 2/4 de 2 del migdia

Dimecres de 10 a 12delmatí/Divendresde5a7delatarda

Dilluns d'l 1 a 1 del matí/ Divendres d'l a 2 del migdia

Hores convingudes

Hores convingudes

Dimarts i dijous de 12 a 2/4 de 2 del migdia
Dimecres i divendres de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia
Dimarts i dissabte de 12 a 2/4 de 2 del migdia

Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament
Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Regidor de Serveis Delegats
d'altres Administracions Públiques, Cultura i Esports
Santiago Mora i Carmany
Regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis Públics
Municipals
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 Clofcnt i Rosique
Regidor de Policia Local i Recursos Aliens
Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteJaume Soler
AparelladorVicenç Ciscar
EnginyerJosep M. Borrell

Telèfons: 797 15 50-756 06 24
756 05 22

Fax 756 0612

^ BÚSTIA DEL CONSUMIDOR
Ajuntament d'Argentona - Ramon Par, 1
.De 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del matí        ,

CAP DE CREUS

SERVEI Df ATENCIÓ
A LA DONA

Dilluns:
9 a2/4de lOi c    ...    .   ^12 a 2/4 de 2^ ^ervei llevadora Cros

3/4 de 10 a 11 Gimnàstica maternal
Argentona - Aj. Vell.

11 a 12 Gimnàstica a partir dels
45 anys.

Dimarts:
9 a 1 Visita llevadora Argentona.

Dijous:
Visita com a suport amb el Dr. Carabias.
2/4 de 9 a 1
Divendres:

(matins) Vi sites puerperals a domicili
3 a 5 Visita llevadora Argentona

* Visites programades, cal demanar dia i hora.

MOBLES VELLS
RECOLLIDA

797 02 52
HORARIS DELS

CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

ARGENTONA
d Dr. Samsó, 48 baixos

Tel. 797 19 01

MEDICINA GENERAL
Dr. Martí: De dilluns a divendres de
10a 1 del matí.
Dra. Ribes: Dilluns, dimecres i

divendres de 2/4 de 12 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.
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a
11del matí.
Lídia Solanellas: De dilluns a
divendres de 8 a 9 del matí (extraccions
de sang).

ARGENTONA
Sant Miquel del Cros

MEDICINA GENERAL
Dra. Ribes:
De dilluns a divendres de 9 a 10 del
matí.

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

Dilluns - Dimarts
Dimecres - Divendres
de2/4d'11 a 2/4 de 2

Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge

Dilluns de 7 a 8 del vespre
Telèfon 797 17 03

J79714 00
79712 62

207 71 15
79719 01
797 06 03
79717 03
797 21 52
756 05 53
797 04 86

756 05 22
756 06 24
79715 50
79716.01

797 09 56

799 39 51
797 02 52
797 07 11

V
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Guillen
(Practicant) B 19130
Montserrat Aragonès....
Dispensari
Aigües d'Argentona
Jutjat de Pau
Museu del Càntir
Escorxador
Psicopedagògic
Equip
Casa de Cultura

Emissora Municipal
Francesc Burniol
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia....
Col·legi Públic
Col·legi Públic Cros
Serveis d'Urbanisme ....
Oficines
AJUNTAMENT D'ARGENTONA

798 04 40

798 11 00
796 05 04
796 03 54

79017 70
79616 45

796 02 00

79716 56

798 14 33

79914 14
797 01 59
79610 80
79713 53
7971313

Mataró-Argentona
Companyia
Empresa Casas S.A

Electricitat
Catalana de Gas

de Catalunya .;
Fuerzas Eléctricas

Hidroelèctrica Catalunya
Argentona (24 hores)
Ambulància Creu Roja
(Laborables i nocturns)
Mataró
Ambulància Creu Roja
Taxis
Parròquia Sant Julià
Bombers de Mataró
Guàrdia Civil
Policia Local
SERVEIS
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Just quan hi va haver l'últim canvi de govern,

l'editorial d'aquesta publicació feia una crida a la
responsabilitat de l'actual equip de govern per
dignificar la institució municipal i garantir la
governabilitat fins el comicis municipals del 28 de
maig. Han passat coses. Greus. L'alcalde, Joaquim
Casabella, ha expulsat de l'equip de govern un
regidor que ha comès, i ho ha reconegut,
irregularitats en el control de partides.
Per entendre-ho, només cal dir que ha gastat més
del que podia.

Quan un equip de govern, sigui de la composició
que sigui, es fixa uns objectius econòmics, cal que
tots els responsables de la gestió en siguin solidaris.
Cas que algú es desviï de la seva previsió, no vol dir
que l'Ajuntament s'hagi d'endeutar amb diner aliè,
sinó que altres regidories veuran disminuït el seu
camp d'actuació per anar a tapar els forats que han
fet d'altres companys de govern sense haver-ho
negociat prèviament.

El temps, i els testimonis directes, diran qui són els
responsables d'haver escampat que algun regidor
s'enduia diners a casa seva quan el que hi havia era
una mala gestió. Si aquesta gestió és ajustada,
habitual en administracions locals, exagerada o dins
de sospita, són ara per ara matisos polítics que
rendiran comptes el dia 28 de maig. El mapa polític
d'Argentona en pot sortir alterat. Si hi ha indicis,
els tribunals de justícia ja diran la seva, si no només
una lectura política pot esbrinar el que ha passat.

El cinquè govern

Portada: Can Cabanyes.

Foto: Pep Padrós.

Fotomecànica: Sorrosal.
Barcelona

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

Director: David Carmona

Consell de redacció: X. Bravo,
S. Calafell, E. Català i R. Masó.
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Col·laboradors: Grups Mu
nicipals de PSC, CiU i ERC.

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

Fotografies: Pep Padrós.
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Motores para persianas y todo tipo de accesorios

para persianas.

-Cortinas gradulux
-Cortinas vert. de aluminio
-Estora gradulux
-Cortina para las moscas
-Puerta plegable

Persianas de madera
Cortinas vertical
Cortinas plisadas
gradulux
Mosquitera gradulux

- Persianas de aluminio  - Persianas de plàstico

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

Les dues
autopistes i Fl%

Argentona ha rebut de va
lent, i per dues bandes, de mo
ment, ja que tant l'autopista del
Maresme (de peatge), com l'au
topista B-40 (lliure de peatge),
estan impactant de tal manera al
nostre paisatge que si abans
Argentona era coneguda per la
cruïlla de les Fonts, ara ho serà
per la cruïlla de les autopistes.

Però el tema que motiva
aquestes ratlles és 1T% que està
establert que es destini a finali
tats culturals en tota obra públi

ca.
Si bé a Argentona n'estem

patint dues, d'aquest percentat
ge només n'hem vist un esquitx,
que per cert, falta en feia i que ha
servit per a consolidar el Castell
de Burriac, dins el terme de Ca
brera.

Però i l'altra autopista,
d' 11.400 milions de pressupost?

Fins ara només s'ha parlat de
compensacions en forma de car
reteres, obres secundàries i de

I no m'allargo més recoma
nant a l'amic lector que compri
el mapa, se'l repassi amb atenció
i practiqui l'esport de descobrir
els seus valors, que són molts, i
cobreixi amb un pietós vel els
errors i mancances que hi trobi
tot esperant, com jo, una prope
ra edició més afortunada.

Atentament...

A. Güell

Coneguen
Argentona

El mapa geogràfic del terme
municipal és el document im
près més vistós que s'hagi editat
mai a la vila. Els seus dibuixos
de masies, fonts, comunicació,
etc. són excel·lents. És apte per a

tenir-lo emmarcat i penjat a to
tes les cases. Però... com passa
amb algunes nenes massa ma
ques, a vegades tenen més de
fectes que virtuts.

Exemples: en ell hi trobareu
consignades les ermites de St.
Pere de Clara i de St. Miquel del
Cros però no hi busqueu pas la
de la verge del Viver, la de St.
Jaume de Traià o la de St.
Sebastià que han sigut, com se
sol dir literalment, "esborrades
del mapa".

Si el consulteu per anar a
Can Coca (que encara roman al
carrer de Carreras i Candi) aquest
mapa us indicarà, traïdorament,
que cal enfilar-se als cims de les
muntanyes de Can Cabanyes, a
prop del repetidor de T.V. on
només hi ha "la caseta dels
coets".

Quant a la qüestió dels noms
canviats o amb faltes d'ortogra
fia, citaré els més vistosos, com
són a Can Ballot li posen Ballat,
amb a; a Can Poi o Poll li posen
Pol; i la font que porta per nom
Beu i Tanca (indicació que es
refereix a una aixeta), diu la Geo
grafia d'Argentona Veu i Tanca.
Cal suposar que a la font s'hi va a
beure amb B de Barcelona i no
amb V de València.

J
Telèfon 797 04 11

Av. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA

GILCABRESPINATUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària

Administrador de Finques

QUEVIURES
CANSALADERIA

EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIES

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DESDE 1892

Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

d'actuar políticament d'una ma
nera o d'altra, i això sempre ha
quedat ben palès amb les con
verses que he tingut amb el par
tit). El fet d'Argentona és moti
vat per un cessament preventiu
per una mala gestió d'un regi
dor; fins aquí d'acord, però hi
potecar el futur d'Argentona i
promoure un desgovern per un
fet casuístic de gestió, no de
canvi de criteri polític, no trobo
pas encertat l'haver de sortir de
la coalició de CiU i del govern
municipal. Entenc que és per les
meves pròpies conviccions i per
la responsabilitat que en la meva
persona van confiar els argento-
nins. I sincerament, crec, que no
puc defraudar-los; això ho en
tenc així i ho sap des del primer
dia el meu partit, perquè a més a
més crec que és la manera més
justa i coherent d'actuar.

Marcel Lladó i Badosa
Regidor de Joventut, Festes,

Comerç i Activitats Classificades

Tinguem-ho clar!
En aquests dos últims me

sos, el nostre Ajuntament ha es
tat el protagonista indiscutible
de totes les converses entre els
convilatans, s'han omplert de
xifres, de dades, de declaraci
ons, d'aclariments, d'impres
sions, d'opinions,... un safareig
que Déu n'hi do!

De totes maneres, és curiós
que depèn de quin tarannà o co
lor polític tinguin cadascun el
diferent que es veu o s'opina en
aquest cas. Tots els partits polí
tics de l'oposició han volgut su
car-hi pa en aquest menú, però
vés per on que ningú ha tingut la
més mínima guspira d'intenció
per a comprendre els motius re
als de la meva actuació.

De tots és sabut que perta
nyo a Unió Democràtica de
Catalunya, partit el qual el seu
propi ideari dóna plena llibertat
d'actuació als seus militants que
ostenten càrrecs públics (mai el
meu partit ha donat consignes

Cartes dels lector'
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ARGENTONABaró de Viver, 46
Tel. 797 04 05

Bar NÚRIA

MODA
HOME

MODA
DONA

tàriament.
-La residència pot acollir 28

persones. Quan no hi ha cap pla
ça disponible es passa a la llista
d'espera i quan hi ha un lloc
vacant la Junta estudia els fulls
d'ingrés per tal de donar priori
tat a qui més ho necessita. Hi ha
gent gran que fa temps que ha fet
la sol·licitud i, com que l'espera
s'ha allargat, el seu estat de salut
ha canviat i això ha impedit la
seva admissió. Algú també, des
prés d'esperar molt, ho ha deixat
córrer quan se li ha comunicat
que podia entrar. Per tot això,
sembla que s'hagi alterat la llis
ta d'espera però, en realitat, no
ha estat així, ja que si s'ha admès
un nou resident és perquè li per
tocava. (Cal tenir present que,
per l'economia de LA NOSTRA
LLAR, convé que hi hagi les 28
places ocupades).

PERSONAL
-Les persones que estan al

servei de LA NOSTRA LLAR

se per ell mateix i tenir una salut
que no exigeixi atencions espe
cials. D'altra banda, quan els
residents emmalalteixen se'ls
atén amb uns mitjans semblants
als que tindrien a casa seva i són
hospitalitzats, si cal.

-Per no ser una residència
assistida, les persones amb pa
tologies greus (físiques 0 men
tals) no poden ingressar a LA
NOSTRA LLAR perquè no te
nim el personal especialitzat,
propi d'una residència geriàtrica
assistida. Si bé cal dir que s'ha
fet alguna gestió en aquest sen
tit, de moment encara no podem
tirar endavant per motius econò
mics.

SOL.LICITUD-ADMISSIÓ
-Per poder ingressar a LA

NOSTRA LLAR cal estar do
miciliat a Argentona, tenir més
de 60 anys i presentar el full
d'ingrés ben complimentat. So
bretot s'ha d'explicitar que el
sol·licitant vol ingressar volun

ARGENTONAd Gran, 30
Tel. 797 02 07

Va/L·

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

Fundació privada
La Nostra Llar
Santa Anna

Des del setembre del 1988
Argentona té una residència
geriàtrica: LA NOSTRA LLAR
SANTA ANNA, i ara, després
de sis anys, voldríem fer-ne un
currículum i oferir-lo a tots els
argentonins.

FINALITAT
-LA NOSTRA LLAR SAN

TA ANNA, segons l'article 3
dels seus estatuts, té per finalitat

atendre sense discriminació per
motius econòmics, religiosos o
polítics, a persones domicilia
des a la localitat d'Argentona.
Mereixen especial atenció els
casos de necessitat veritablement
excepcionals.

CARÀCTER
- Tal i com indica el seu

nom, LA NOSTRA LLAR té un
caire familiar, no és un hotel
sinó una prolongació de la prò
pia llar. Es per això que l'aspi
rant a resident ha de poder valer-

sempre tindríem el consol que
ha servit per a recuperar 0 crear
alguna cosa més pel progrés
d'Argentona que no siguin més
tones d'asfalt.

Tot i així, el preu que
Argentona pagarà serà alt, però
també haurem guanyat en quali
tat de vida i d'equipaments.

Pep Padrós

reduir l'impacte. De fer la feina
ben feta, vaja.

Però res de res d'on anirà a
parar la part destinada a fins
culturals.

Per si és qüestió de fer llista,
aquí en va una, per convidar
l'administració pertinent a què
inverteixi a la nostra vila, ja que
a més de carreteres, també tenim
altres mancances:

-La Via Romana de Parpers,
que se'ns està perdent.

-El Priorat de Sant Pere de
Clara, que necessita un cop de
mà.

-L'ermita de Sant Jaume de
Traià, que cada dia en queda

menys.
I per si cal projectes de més

volada, entre molts d'altres hi
podrien haver aquests:

-Agençar jaciments aban
donats, com el de l'Aiguerò.

-Argentona encara no té un
museu d'història on aplegar to
tes les troballes i restes que s'han
anat descobrint.

-Encara no tenim cap parc
forestal 0 natural, però en canvi
tenim la maltractada Font Picant
i d'altres que es van degradant.

-El Molí de les Mateves,
que malgrat l'abandonament que
pateix i les agressions que ha
sofert, encara avui, resta dem
peus, amb la seva història de
plets famosos, per esdevenir una
mostra de la intensa vida farine
ra a Argentona.

Si aconseguíssim que part
d'aquest percentatge vingués a
la vila, continuaríem patint les
ferides de les autopistes, però

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

-Construcció i reparació de
maquinària

-Muntatges de grups
• Dentat de pinyons i paliers
-Tornejats i fresats de tot tipus

' Oficina Tècnica
' Mètodes i temps
' Construcció i reparació
de matrius

' Disseny d'automatismes
per a màquines

ARFLA. S.L^Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
PUBLICITÀRIA - MODA

TOT TIPUS DE REPORTATGES
ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC

FOTOS CARNET A L'INSTANT

:/ Sant Julià, 15 - Tel. 797 24 52 - 08310 ARGENTONA

c/ Barcelona, 52 - Tel. 797 08 01 - 08310 ARGENTONA
VJ

VENDA I REPARACIÓ
DE MOTOS I BICICLETES

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

TAPISSERS

c/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

SERRA-PINEDA

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.

dinar en un acte només cada ve
gada, no caiguem en el sac de la
confusió de si aniré aquí o allà.
És la meva opinió.

Tàrio Rubio

sala de l'Ajuntament folklore
andalús amb balls de sevillanes.
El dia 10, concert de música a
l'Església i cinema al pati de Can
Doro. Això senyors de l'Ajunta
ment crec que s'hauria de coor

coses que es fan bé... i d'altres
que no tant. La programació l'he
trobada prou bé: coets, balls, fira,
orquestres, el normal de cada
any. El més destacat per a mi ha
estat la magnífica actuació i in
terpretació de l'orquestra de jo
ves d'Anglaterra "Essex Youth
Orchestra", composta per vui
tanta joves, que per la seva jo
ventut ho feren meravellosa
ment. Cal destacar l'originalitat
de la composició Simfonia Sa
cra d'Andrezj Panufnik i el mag
nífic carnaval romà d'Héctor
Berlioz. Jo els donaria un deu.
Jo pregaria a la regidoria de
Cultura que actes culturals de
música bona es fessin molt
periòdicament i que no manquin
en les festes que es fan a la vila
en tot l'any. Sr. regidor, la cultu
ra musical que no ens falti, crec
que una bona part de vilatans ho
agrairem. Serien diners molt ben
gastats, per tant i seguint aquest
camí el meu aplaudiment per
l'actuació de l'Orquestra de Cam
bra de l'Empordà, del dia 10 de
setembre, amb motiu del XVII
Festival de Música del Mares
me, amb una programació digna
de la seva categoria, per tant un
deu.

La part negativa o millor dit
crítica: Per què no hi ha una
coordinació en l'organització
dels actes, ja siguin d'esbarjo 0
culturals, que es fan a la vila per
part de l'Ajuntament? El dissab
te dia 3 de setembre, i a la matei
xa hora, espectacle a la sala, a la
piscina concert de rock, i a la

Les meves
petjades
per la vila

Ja va passar fa uns mesos i
per tant en festes de Sant
Domingo, les festes d'agost. Un
any més que ja tinc al sac que de
mica en mica vaig omplint, a
més a més, és el que més m'agra
da. A veure si és possible omplir
el sac. Doncs bé, com sempre
passa al nostre país, ho fem tot
en els últims moments a corre-
cuita (per no sortir-nos del nos
tre tarannà característic), hi ha

són les religioses franciscanes,
amb una dedicació fraternal i
abnegada; aquesta tasca la ve
iem ben complementada i com
partida per la resta del personal
seglar.

FINANÇAMENT
- LA NOSTRA LLAR fun

ciona sense afany de lucre i es
manté gràcies a les aportacions
dels residents (el 80% de la seva
pensió) i de les subvencions i
ajudes d'entitats i particulars.
En especial hem de ressaltar la
valuosa i reiterada ajuda en
metàl·lic i en espècies de diver
ses persones de la vila.

Sí, LA NOSTRA LLAR ja
té sis anys de vida i, amb la
comprensió de tots els argento-
nins, esperem fer-la prosperar
pel bé de tothom.

LA JUNTA

?•C^ARTES DELS ^ECTTORÍ
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Joaquim Casabella i Castells
Alcalde

X_ils darrers dies de l'any a tothom, i a mi
personalment aquest últim butlletí, serveixen per a
fer un balanç de tot allò que ha passat... que hem
fet... que podríem haver aconseguit... Però és clar
que seria una utopia pensar que tot el que hom
desitja es pot assolir.

Aquest any 1994 que deixarem ha estat un any ple
d'esdeveniments però, per sort, els aspectes positius
han superat els negatius.

En gairebé tots els butlletins editats he procurat
mantenir-vos informats dels projectes, alguns ja
finalitzats i d'altres a mig aconseguir. És important

per Argentona que l'any vinent es puguin començar
les obres del Centre d'Atenció Primària, segons
confirmació del mateix Conseller de Sanitat. També
estem treballant per obtenir els terrenys i la
construcció de l'Institut d'Estudis Secundaris,
aconseguir la titularitat de la Sala d'Argentona,
finalitzar la remodelació de l'Edifici Noble de
l'Ajuntament, etc.

Vull fer palès el meu agraïment i felicitació a tots
els regidors, personal col·laborador i empreses que
han contribuït, uns d'una manera més directa i
personal i d'altres indirectament, a aconseguir fites
concretes amb la màxima claredat, transparència i
senzillesa en benefici de la vila d'Argentona. També
agraeixo la col·laboració de totes aquelles entitats,
associacions, centres escolars i col·lectius en
general que han aportat els seus serveis i han fet
possible viure un clima de bona convivència. És el

moment perquè la nostra vila continuï avançant en
la seva pròpia realització de qualitat de vida
ciutadana i cal avançar en les qualitats que
constitueixen i construeixen la cultura, la qualitat de

vida del nostre poble: Argentona.

Tot i que aquest any que deixem ha estat un any
difícil i feixuc, la participació de tots els vilatans ha
estat clau i desitjo i espero que continuï, sobretot
per l'esdeveniment important del proper mes de

maig en què tindran lloc les properes
eleccions locals.

D'altra banda, vull desitjar-vos a tots unes Felices
Festes Nadalenques plenes de Pau, Amor i Felicitat
i com no arrodonir-les amb la celebració de la
nostra Festa Major de Sant Julià, convidant-vos a
participar en l'ampli ventall d'actes als quals espero

la vostra assistència.

Bones Festes!

Argentona, Nadal 1994

Lina Casanovas

Sort que arriba el Nadal, ni que sigui un cop Pany,
per vestir de colors aquest món tan estrany

que seria prou bo si no féssim cap mal.

Sort que arriba el Nadal!

Cal que arribi aquest mes, d entre tots el darrer,

per sentir-nos germans dels qui van pel carrer:

pobres, rics, joves, grans, innocents 0 al revés.

Cal que arribi aquest mes.

Sort que arriba el repic d aquest dolç vint-i-cinc

de desembre, cada any, perquè doni el que tinc

per un ram de Dolçor que no compra el més ric.

Sort que arriba el repic!

Cal que arribi el ressò dunes velles cançons
que voldries sentir dintre teu, ben al fons,

per trobar-te més bé, per saber-te més bo.

Cal que arribi el ressò.

Sort que arriba la Llum d aquest Noi tan menut

que s^ escuda en D Amor i ens el dóna d escut

perquè ens vessi del cor com un màgic perfum.

Sort que arriba la Llum!
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La
incineradora
ja funciona

El president de la Genera
litat durant la seva visita per la
nostra comarca també va inau
gurar la Planta de Tractament
de Residus Sòlids Urbans, la
incineradora.

La planta, que es va posar
en funcionament en fase de
proves una setmana abans de la
inauguració, s'ha construït al

realitzat per la Generalitat de
Catalunya, inclòs dins del Pla
de Carreteres del 1988. L'auto
via forma part del quart cinturó
que enllaçarà la comarca del
Maresme amb l'autopista A-2,
de Martorell, passant per Ter
rassa. Aquest projecte va ser
criticat per un sector de la po

blació del Vallès Oriental. Pre
cisament, durant la visita ofici
al, tres persones es van penjar
per una de les boques del túnel
per tal de col·locar una pancar
ta de protesta contra el quart
cinturó.

Jordi Pujol el dia de la calada del túnel de l'autopista Argentona - La Roca.

OEtMi

%

I
*

%^

^^
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setes del pressupost total que
s'han destinat a reduir l'impac
te ambiental.

L'autopista compta amb
dos túnels, un per a cada sentit
de circulació, equipats amb un
control de ventilació, un siste
ma de control de trànsit, detec
ció automàtica d'incendis, pals
d'auxili, cameres de vídeo i un
sistema d'il.luminació amb di
versos nivells.

L'autopista entre Argen
tona i La Roca del Vallès té
aproximadament 17 quilòme
tres de longitud amb dos carrils
de circulació per a cada sentit.
Es calcula que uns 16.000 ve
hicles en faran ús diàriament.
La via ràpida tindrà tres via
ductes importants: els d'Ar
gentona, de 275 metres de llarg,
el de Pins, amb 180 metres, i
els de Guassachs, amb 150

metres.
Recordem que la B-40 no

serà de peatge i és un projecte

El president de la Generali
tat, Jordi Pujol, i el fins alesho
res conseller de Política Terri
torial i Obres Públiques, Josep
Maria Cullell, van presidir, el
passat dissabte 12 de novem
bre, Tacte de la calada del túnel
de Parpers, eix central de la
nova autopista lliure de peatge
que connectarà Argentona i La
Roca del Vallès. El president
va declarar que la via ràpida
estarà enllestida a principis de
juny de l'any 1995. Pujol va
afegir que amb aquesta obra
s'obre un eix entre dues comar
ques importants com són el
Maresme i el Vallès Oriental,
on es potenciarà el turisme, el
comerç i les relacions huma
nes. Qui també hi va fer acte de
presència va ser el president
del Consell Comarcal del Ma
resme, Joaquim Rey. Rey va
destacar la gratuïtat d'aquesta
via de comunicació i també els
gairebé 2.300 milions de pes

Pujol: "La B-40 entrarà en
funcionament el proper juny".
La incineradora ja funciona
Aquest va ser l'anunci que va fer el president de la  gurar la Planta de Tractament de Residus Sòlids Urbans

Generalitat, Jordi Pujol, en la calada del túnel de Parpers.    que abastarà tota la comarca.
El president en la seva visita pel Maresme també va inau-
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Tradició republicana

La meva intenció era continuar parlant,
com en el número anterior, dels noms dels carrers
però el meu amic en "Tino" m'ha fet a mans un
document més que centenari el qual el firmen els
pròcers argentonins Joan Fornells, Francesc Julià,
Jaume Colomines, Lluís Lladó i Aleix Domènech
(els nostres rebesavis, vaja), en què en nom propi
i en el dels seus seguidors es reafirmaven en la
seva fe republicana davant d'uns fets que havien
tingut lloc al Congrés i al Senat.

Però la tradició republicana de Catalunya
ja l'hem de buscar fa més de 300 anys i quan a
Europa encara no hi havia repúbliques, en la
guerra dels Segadors. Llavors ja hi va haver el
primer intent de República Catalana ofegat per la
força de les armes espanyoles amb el beneplàcit
de la Corona francesa.

La primera República Espanyola va tenir
entre els seus grans valedors els il·lustres catalans
Pi i Maragall i Estanislau Figueres.

En la segona República Espanyola i ja en
la nostra història més recent, de tots és conegut el
republicanisme català dels presidents Francesc
Macià i Lluís Companys.

La història és a vegades curiosa i simpto
màtica. En una Espanya formada per diversos
reialmes (Lleó, Castella, Aragó, Navarra, etc.)
Catalunya no va ser mai un regne. De Jofre el Pilós
passant per Jaume el Conqueridor, Pere el Gran,
Martí l'Humà, etc. cap d'ells es va intitular rei de
Catalunya, en tenien prou sent Comtes de Barcelona
i tenir unes de les Corts més antigues d'Europa que
a la vegada eren, vist el temps i l'espai, de les més
democràtiques.

Van ser les nissagues vingudes de fora, els
Àustries i d'una manera especial i cruenta els
Borbons, les que van canviar la manera de ser dels
catalans i si ho han aconseguit ha estat sempre per
la llei del més fort. I així de mica en mica ens vàrem
tornar mesells i alguns es van tornar "botiflers". Ja
no parlem de les tràgiques dictadures.

I parlant dels Borbons del segle passat, en
el diari "Avui" el polifacètic Oriol Bohigas, en carta
adreçada al seu amic Frankie Sert, diu: "...La
monarquia i els monarques foren un desastre i mai
obriren cap esperança d'ordre i de progrés perquè
ho evitava la mateixa estructura que els mante
nia... Ja sé que la situació és molt diferent i que, per
ara, la Constitució és una cosa més seriosa que el
paper mullat del segle XIX....".

De totes maneres no crec que al Sr.
Bohigas el convidin pas al pròxim enllaç de la
Infanta Elena, com crec que no convidaran al
polèmic xicot que es fa dir Mikimoto.

Lluís S. Morganp

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

08310 ARGENTONA

COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TOT TIPUS
D'IMMOBLES

ASSEGURANCES EN GENERAL

post orgànic que es ven als
agricultors com a adob.

Els residus que aportin els
ajuntaments i que entrin a la
incineradora es pagaran per
tones, amb un preu aproximat
de 6.000 pessetes per tona.

Fins ara s'han aconseguit

300 milions de pessetes del
programa de les unitats euro
pees, 300 milions més de la
conselleria de Medi Ambient, i

uns 150 milions del ministeri
d'Indústria i Energia.

Aquesta planta de tracta
ment només aconsegueix recu
perar un 30% de les escombra
ries. La comercialització de
l'energia elèctrica suposarà uns
beneficis de 700 milions de
pessetes anuals. L'empresa ges
tora està integrada per Entre-
canals, Tavora, TVRM, TIRU

i ENHER.

costat de la riera d'Argentona.
La incineradora proporcionarà
l'energia elèctrica que es con
sumeix a Mataró per a ús pú
blic, domèstic o industrial.
Excepte Tordera, tots els mu
nicipis del Maresme, entre ells
Argentona, que han participat
en el finançament de la matei
xa traslladaran la seva brossa,
unes 165.000 tones, a la planta
de tractament. Tot i això la
incineradora té capacitat per
190.000 tones anuals.

Els municipis de la comar
ca s'han constituït en consorci
per tal de tractar conjuntament
els residus urbans i poder clau
surar tots els abocadors de la
comarca. Les brosses que arri
bin a Mataró passaran primer
per la planta de tractament on
es recupera vidre, paper, plàs
tic i metall i se n'obté un com
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lar del conflicte urbanístic de
Sant Jaume de Traià. Hores
després de la reunió que va fer

la comissió de Política Territo
rial al Parlament, la conselleria

de Política Territorial i Obres
Públiques va assenyalar, a tra
vés d'un comunicat, que l'auto
rització que va donar 1T1 de
novembre de 1993 Josep Maria
Cullell per construir la urbanit
zació de Sant Jaume de Traià
era lògica i congruent.

Per la seva banda, Iniciati
va per Catalunya a l'Ajunta
ment d'Argentona va presentar
una moció en el darrer Ple
d'aquest any on feia referència
a la reiteració al nou conseller
de Política Territorial i Obres
Públiques, Jaume Roma, de
reunir-se amb l'Ajuntament
d'Argentona per parlar sobre
l'afer de Sant Jaume de Traià.

admès a tràmit.
Per la seva banda, Iniciati

va per Catalunya no va accep
tar ajornar el debat i votació de
la proposta; davant d'això Con
vergència i Unió va optar per
votaren contra i rebutjar aques
ta proposició no de llei. El di
putat convergent va dir que no
votaven en contra dels argu
ments exposats per l'oposició,
sinó en contra de la decisió de
no voler deixar per més enda

vant aquest assumpte.
L'endemà que aquest tema

fos tractat al Parlament de
Catalunya, l'Ajuntament d'Ar
gentona va fer lliurar una carta
a l'aleshores conseller de Polí
tica Territorial i Obres Públi
ques, Josep Maria Cullell, du
rant la visita a la calada del
túnel de Parpers, en la qual es
demanava una reunió per par

Restes de l'ermita que hi ha ala zona de Sant Jaume de Traià.

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

A

per sobre de la voluntat de
l'Ajuntament d'Argentona?

Durant la seva intervenció,
Josep Clofent, Diputat al Par
lament de Catalunya pel partit
dels Socialistes, a més de pri
mer tinent d'alcalde de l'Ajun
tament d'Argentona, va desta
car la unanimitat que hi ha ha
gut en tot moment a Argentona
per part dels partits polítics i
entitats de la localitat, ja que
per Clofent la urbanització de
Sant Jaume de Traià és una
bestiesa urbanística.

Finalment, en nom de Con
vergència i Unió, va intervenir
Eudald Casadesús, qui va de
manar a Antoni Farrés que
s'aparqués la votació d'aquesta
proposta ja que en el municipi
afectat hi havia una posició
unànime i perquè es tractava
d'un tema que estava evolucio
nant des d'un punt de vista jurí
dic, en al·lusió a un recurs con
tenciós administratiu contra la
resolució de Cullell presentat
per Esquerra Republicana i

El diputat d'Iniciativa per
Catalunya Antoni Farrés va ser
el primer a fer l'exposició que
es va debatre a la comissió de

Política Territorial del Parla
ment de Catalunya. Farrés va
defensar la revisió de l'autorit

zació adoptada per Cullell I'l 1
de novembre de l'any passat, a
més de denunciar que la conse
lleria de Política Territorial
havia donat via lliure a la urba
nització en dues ocasions, sem
pre per la via de resolucions
del conseller i quan el titular de
la conselleria era Josep Maria
Cullell.

Els anteriors consellers
d'aquest departament, Xavier
Vigatà i Joaquim Molins, no es
van pronunciar sobre aquesta
urbanització quan van ocupar
la citada conselleria.

Farrés també va denunciar
l'existència d'informes contra
dictoris de la Direcció General
d'Urbanisme i va preguntar:
Quins fenòmens urbanístics tan
poderosos deuen haver passat

revisió de l'autorització de l'aleshores conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, Josep Maria Cullell,
d'urbanitzar la zona de Sant Jaume de Traià.

El grup de Convergència i Unió al parlament va votar en
contra de la proposició no de llei que va presentar Iniciativa
per Catalunya a la comissió de Política Territorial, que es
va celebrar el passat 11 de novembre, i on es reclamava la

CiU rebutja la proposició no de llei d'IC
sobre Sant Jaume de Traià
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CERVESERIA FRANKFURT
c/ Gran, 16 • ARGENTONA- Tel. 756 03 67

Els fets que s'estan produint darrerament a
l'Ajuntament d'Argentona no diuen gaire a favor
de ningú. I molt menys l'anar "remenant l'olla" amb
un seguit de declaracions i contradeclaracions que
només ajuden a crear més confusió als vilatans que
assisteixen, sense haver-ho demanat, a un
espectacle poc agradable.

Tota aquesta història es va destapar encara
no sé com. Però, el que sí sé, és que al poble van
arribar notícies totalment desfigurades i allunya
des de la veritat, el que va produir un seguit de
desmentits per part de totes les forces polítiques.
Tot va culminar en un Ple ordinari, on es va parlar
sembla que clar i on van quedar sembla que clares
les postures de tots els regidors. I he afegit dues
vegades les paraules "sembla que", perquè en
realitat les coses no es van aclarir del tot degut a
què, després, han aparegut noves dades sobre
l'assumpte, fet que només ha aportat confusió a tots
aquests esdeveniments. I novament ens trobem im-
mersos en noves declaracions i contradeclaracions.

Penso que, el millor pel poble és callar i
esperar a què la comissió d'investigació que es va
quedar en formar funcioni i aclareixi tots els fets.
I, la millor manera d'ajudar és amb paciència i
sense afegir més llenya al foc. L'assumpte és, sinó
greu, sí que molt delicat. I no crec que la millor
manera d'ajudar sigui mitjançant declaracions que
lluny d'aclarir les coses encara les compliquen més.

Callar en aquests moments és senzillament un
cas d'ètica. Quan la veritat sigui aclarida s'hauria
d'explicar amb claredat. Llavors serà un cas d'estèti
ca. És a dir: ser prudents per ÈTICA i explicar la veritat
amb tot luxe de detalls per ESTÈTICA. Caldria no
confondre un concepte amb l'altre i donar sempre a
l'ètica preferència sobre l'estètica.

És, ni més ni menys, per motius de coherèn

cia...

Ètica i estètica

Mateu Pinol i Carrió

El darrer abocador incontrolat que s'ha eliminat.

alt de deixalles, amb un total de
54 abocadors, Mataró 22,
Argentona 17, i Calella i
Tordera amb 15 abocadors in
controlats.

Pel que fa a Catalunya la
Conselleria de Medi Ambient
de la Generalitat ha netejat més
de 5.000 abocadors incontro
lats en els darrers quatre anys.
Entre aquests abocadors il-
legals, més de 200 són de la
comarca del Maresme i altres
200 més de la comarca del Bai x
Llobregat. D'aquesta manera,
aquestes dues comarques de
Catalunya són on Medi Ambi
ent ha sanejat més abocadors.

Segons dades facilitades per
la Conselleria de Medi Ambi
ent de la Generalitat de
Catalunya, a Argentona s'han
netejat un total de 17 abocadors
incontrolats, és a dir 31 metres
cúbics d'escombraries.

El darrer clausurat va ser a
la zona del Torrent de la Pasta
naga, entre els carrers Dolors
Monserdà i el Rocar d'en Serra.
Aquest estudi s'ha portat a ter
me durant els darrers quatre anys
per tot Catalunya.

Pel que fa a la comarca del
Maresme, en total s'han elimi
nat 233 punts d'abocadors in
controlats. Sant Pol és la pobla
ció que ha tingut un índex més

S'han eliminat
17 abocadors
incontrolats
a Argentona

Ho VEIG AIXÍ
En els darrers quatre anys
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vern i que el seu grup (Unió)
passava a l'oposició fins al fi
nal de la legislatura. Raimon
Català va afegir que Unió a
Argentona no donaria suport a
la candidatura de Joaquim
Casabella com a cap de llista
per les properes eleccions mu
nicipals. Finalment, la moció
d'ERC va ser aprovada però
ampliant-se amb dos punts més.
D'una banda, Esquerra va de
manar que la comissió d'inves
tigació s'ampliés a totes les re
gidories i, d'altra banda, el re
gidor d'Hisenda va sol·licitar
que aquesta investigació es fes
des de principis de legislatura.

També en el Ple i dins
l'apartat de preguntes, Iniciati
va per Catalunya en va presen
tar una on demanava explica
cions de les actuacions econò
miques de les carteres de
Raimon Català.

En el transcurs del Ple, el
primer tinent d'alcalde, Josep
Clofent, va remarcar que el seu
grup es mantenia solidari amb
l'alcalde i que ningú posava en
dubte l'honorabilitat del regi
dor. A més, Clofent va dema
nar un vot de confiança fins
que tot s'aclarís.

Tret de CDC i PSC, la resta
de grups del consistori van co-

El Ple polèmic

El cessament va ser provo
cat arran de la moció que va
presentar Esquerra Republica
na de Catalunya, on es dema
nava la creació d'una comissió
d'investigació per solucionar
les presumptes irregularitats
econòmiques de les regidories
d'Esports i Cultura de Raimon
Català. Acte seguit, l'alcalde
va intervenir fent públic el ces
sament de Raimon Català, de
forma provisional, al·legant
que no hi havia mala gestió
econòmica i que tornaria a les
seves regidories quan s'hi tro
bés una solució. Casabella va
anunciar que actualment s'es
taven recopilant les factures de
les regidories de Raimon Cata
là, per tal que la d'Hisenda en
fes un estudi. Recordem que el
dia abans de fer-se el Ple, el
primer tinent d'alcalde i socia
lista, Josep Clofent, va dema
nar a Casabella que fes cessar
temporalment a Raimon Cata
là de les seves carteres i va
afegir que si no ho feia el seu
grup trencaria el pacte de go

vern.
Dins el Ple, Raimon Català

va intervenir fent públic que no
continuava en l'equip de go

(PSC) es veuria obligat a trencar el pacte de govern. Uns
dies més tard de la celebració del Ple, el regidor de Festes,
Comerç, Joventut i Activitats Classificades i membre d'Unió
Democràtica, Marcel Lladó, anunciava que continuava

amb les seves carteres donant majoria i estabilitat al go
vern d'Argentona que quedava format per cinc regidors de

CiU i dos del PSC. Més tard, el propi Lladó va afirmar que
si el seu grup no defensava les idees d'Unió deixaria el partit
i continuaria com a independent. Finalment, l'alcalde va
anunciar que el cessament del regidor Raimon Català era

definitiu fins al final de la legislatura, per la manca de
confiança i una actitud insolidària.

RGENTONA
Carrer Gran,
Tel. 797 10 5

regidories de Raimon Català.
Després d'aquest cessament,
Raimon Català va anunciar que
el seu partit trencava el pacte
de coalició i govern, tant amb
CDC com amb PSC, fins al
final de legislatura i el seu grup
passava a l'oposició. Dies abans
que es fes públic el cessament,
Raimon Català va intervenir
en una entrevista a Ràdio
Argentona que es feia a la regi
dora d'IC Concepció Sala. En
aquella entrevista, Raimon
Català va respondre a les acu
sacions de possibles malversa
cions de vint milions de pesse
tes de les seves regidories, ex
plicant que tot el que es deia
eren rumors falsos.

El passat mes de novem
bre, Argentona va viure una
nova crisi política amb l'anada
a l'oposició d'Unió Democrà
tica. Aquest canvi en el govern
es va produir després del ces
sament, per part de l'alcalde,
Joaquim Casabella, al regidor
aleshores d'Esports i Cultura,
Raimon Català. Aquest cessa
ment es va fer públic en el
decurs del Ple ordinari del pas
sat mes de novembre, minuts
abans però, el propi Raimon
Català, en un comunicat a Rà
dio Argentona ho anunciava.
Casabella va declarar que el
cessament era temporal, fins
que s'aclarissin possibles irre
gularitats econòmiques en les

El batlle de la vila, Joaquim Casabella, va cessar durant
el Ple del passat mes de novembre el fins ara regidor de
Cultura i Esports, Raimon Català. Els motius del cessa
ment temporal del regidor van ser les presumptes irregu
laritats i una mala gestió econòmica en les seves carteres.

Acte seguit del cessament, el mateix regidor i president
d'Unió, Raimon Català, va anunciar que el seu grup passa

va a l'oposició i trencava el pacte amb CDC i PSC. D'aques
ta manera l'equip de govern quedava en minoria amb

quatre regidors de Convergència i dos de Socialistes. Re
cordem que abans del cessament, el primer tinent d'alcal
de, Josep Clofent, va demanar a l'alcalde, Joaquim

Casabella, que cessés a Raimon Català o sinó el seu grup

Joaquim Casabella ha destituït
Raimon Català

La cinquena crisi de govern d'aquesta legislatura.
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ser nomenat per un decret d'al
caldia tercer tinent d'alcalde de
l'Ajuntament d'Argentona, així
com l'anunci de la seva conti
nuïtat dins l'equip de govern
amb les mateixes carteres.
Lladó també va apuntar la pos
sibilitat de deixar el grup d'Unió
i continuar com a independent
si el seu grup creu que, amb
aquesta decisió, no defensa les
idees d'Unió. El regidor va de
fensar la seva postura argu
mentant que segueix una ètica
que marca la seva responsabi
litat davant els electors que van
confiar en ell i que si continua
al govern és pels interessos
d'Argentona. Tot i això, a l'ho
ra de tancar aquesta redacció,
la direcció d'Unió Democràti
ca a Barcelona encara continu
ava estudiant el cas.

En una entrevista a Ràdio
Argentona, l'alcalde de la vila
va intervenir per aclarir alguns
punts d'aquesta crisi manifes
tant, a nivell personal, que no
volia que es trenqués l'actual
coalició i que els argentonins
havien de conèixer que tot el
conflicte polític dels darrers
dies no era de la coalició sinó
d'un sol regidor d'Unió. Casa
bella també va apuntar que no
era bo governar amb majoria
absoluta i va assenyalar que
està demostrat que per mante
nir la governabilitat d'un ajun
tament cal un pacte entre dos 0

tres partits.

xim responsable.

Marcel Lladó
continua en el govern

El regidor de Joventut,
Comerç, Festes i Activitats
Classificades i membre d'Unió
Democràtica a Argentona,
Marcel Lladó, continua en
l'equip de govern donant majo
ria absoluta a l'alcalde. En el
Ple ordinari del passat mes de
novembre Raimon Català va
anunciar el trencament. Més
tard, Unió a la comarca feia
públic un comunicat de prem
sa on es confirmava aquest fet.
Finalment, els dos regidors
d'Unió Democràtica van rebre
una carta del comitè executiu
comarcal on es confirmava ofi
cialment el trencament i que el
grup passava a l'oposició. Dins
d'aquest comunicat l'assemblea
local del partit delegava a la
permanent del comitè executiu
comarcal prendre les mesures
necessàries en el supòsit que
algun regidor no complís
l'acord adoptat per aquesta as
semblea. Marcel Lladó, des
prés de rebre de forma oficial
el trencament de pacte, va anun
ciar que la carta no tenia valor.
Lladó va argumentar que en la
reunió que es va fer no es va
aixecar cap acta sobre la dele
gació.

Dies més tard, el regidor

democristià Marcel Lladó va

clar en desgastar CiU i que la
gestió de Raimon Català era cor
recta. En aquestes declaracions
també s'hi va afegir el regidor
del mateix grup Martí Riu, qui
va qualificar Josep Clofent com
a iniciador del trencament de
pacte entre la coalició d'Unió i
Convergència.

Les acusacions del grup
d'AA van tenir resposta per part
del primer tinent d'alcalde
Josep Clofent. Clofent va dir
que eren inadmissibles i into
lerables les afirmacions de
l'ex-alcalde Jordi Suari. Clofent
va afegir que no era ètic afir
mar això si es mira la situació
política en què es troba Argen
tona i que les coses s'han posat
sobre la taula per responsabili

tat i perquè hi hagi transparèn
cia política. El primer tinent
d'alcalde va afirmar que els
comptes han de ser clars i si no
els pot aclarir l'Ajuntament
s'aclariran al jutjat.

Per la seva banda, la regi
dora d'Iniciativa a l'oposició,
Concepció Sala, va afirmar que
hi havia una mala gestió per
part de Raimon Català. A més,
Sala va afegir que existien fac
tures sense justificar i que les
partides s'havien sobrepassat.
Per aquest motiu Sala respon
sabilitzava a tot l'equip de go
vern, però en especial a Raimon
Català, al regidor d'Hisenda,
Esteve Català, i a l'alcalde,
Joaquim Casabella, com a mà

Ple del passat 11 de novembre. Ple polèmic.

incidir en què s'havia negat a
Raimon Català la presumpció
d'innocència.

Després del cessament de
Raimon Català, les regidories
d'Esports i Cultura van passar a
mans de l'alcalde.

Tal i com es va anunciar en
el Ple, es va celebrar la reunió
de la comissió de comptes.
Després d'aquesta reunió el re
gidor d'Hisenda, Esteve Cata
là, va dir que els comptes de les
regidories d'Esports i Cultura
estaven totalment justificats.
Esteve Català també va mani
festar que si s'havia cessat a
Raimon Català era per la man
ca de confiança per part de tot
l'equip de govern i per la seva
actitud insolidària.

Reaccions polítiques

Després del trencament de
pacte de govern d'Unió, Es
querra Republicana va presen
tar dos comunicats. D'una ban
da, s'exigia a l'alcalde de la vila
una disculpa per haver acusat
als funcionaris de l'Ajuntament
de ser els emissors dels ru

mors.
D'altra banda, es demana

va amb urgència una reunió de
la comissió d'investigació de
finances. El cap d'ERC, Jordi
Pinart, també va afegir que
demanaria responsabilitats a
l'alcalde i va acusar a l'equip de
govern de manca de control i
de negligència.

Qui també va tenir alguna
cosa a dir respecte aquest afer
va ser l'ex-alcalde i regidor
d'AA a l'oposició, Jordi Suari.
Suari va qualificar a l'equip de
govern, en unes declaracions
realitzades a l'emissora muni
cipal de la vila, d'incompetent
i ineficaç i va afegir que no

servia absolutament per a res.
A banda d'aquestes afirmaci
ons, el cap d'AA va demanar la
dimissió de l'alcalde. Suari tam
bé va declarar que l'enrenou
entorn la figura de Raimon
Català era una manipulació
política del grup dels socialis
tes que en treien un benefici
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La Sala

Ara, després d'aquests co
micis de les Cambres Agràries,
un dels punts a discutir serà si
finalment la Sala d'Argentona,
propietat de l'entitat Agro-pe-
cuària (antiga Cambra Agrària
d'Argentona), passa a ser de
l'Ajuntament de la vila. Sem
bla que els propietaris, 0 sigui
els pagesos, estan disposats a
vendre la Sala. Tot i això un
dels punts que separa l'entitat
privada i l'administració local
és el preu d'aquest patrimoni.
En unes declaracions a Ràdio
Argentona, el mateix delegat
d'Unió de Pagesos, Joan Grau,
va avançar que encara s'ha de
discutir quin destí se li donarà
a la Sala, així com també va
apuntar que bona part del patri
moni correspon als pagesos.

cions. Amb xifres, Unió a
Catalunya va obtenir un
68,76%, aconseguint 70 repre
sentants del total de 100 en els
plenaris de les juntes de les
quatre cambres catalanes. En
segon lloc va quedar la Coali
ció Agrícola, Ramadera i Fo
restal, amb el 16% dels sufra
gis i 15 membres en el plenari,
i el tercer va ser per l'Institut
Agrícola Català de Sant Isidre-
ASAJA, amb més del 14% i
amb 15 representants.

El sindicat agrari es va im
posar en les quatre províncies
en una jornada que va enregis
trar la participació mitja del
57,7%. Tot i això a Barcelona i
Girona la xifra va superar el
60%, segons dades de la Con
selleria d'Agricultura amb el
100% dels vots escrutats.

Isidre-ASAJA i la coalició Agrícola, Ramadera i Forestal,
van aconseguir el 9,83 i 1*11,47% dels vots, respectivament.

La participació de vot a la vila va ser una de les millors del
principat amb un 86%, superant de 29 punts la mitja
catalana del 57,6%.

Pagesos a Argentona, Joan
Grau, un cop fets públics els
resultats, va expressar la seva
satisfacció tant per l'alt volum
de participació en els comicis
com per l'èxit d'Unió.

La diada electoral es va
caracteritzar per la normalitat i
la participació molt més supe
rior a la que es va enregistrar en
les darreres eleccions celebra
des ara fa 16 anys al camp
català. En aquella ocasió, no
més van votar un 22%, perquè
el sindicat Unió de Pagesos va
boicotejar les eleccions a les
Cambres Agràries locals per
considerar-les antidemocràti
ques. En termes generals, les
eleccions a Catalunya van se
guir la mateixa tònica que a
Argentona. Unió de Pagesos
va dominar aclaparadorament
en totes les quatre circumscrip-

El sindicat agrari Unió de
Pagesos va obtenir a Argentona
una majoria clara en les elecci
ons a les Cambres Agràries.
Unió va aconseguir 48 vots de
les 61 persones que van anar a
votar, el que es tradueix en un
78,6%. Pel que fa als altres dos
sindicats que també es van pre
sentar en els comicis agraris,
l'Institut Català de Sant Isidre-
ASAJA va obtenir 6 vots del
total, és a dir el 9,83%, i la
coalició Agrícola, Ramadera i
Forestal va obtenir I'l 1,47%,
que es tradueix en 7 vots.

Pel que fa a la participació,
Argentona va superar la mitja
de larestadeCatalunyaen apro
ximadament 29 punts, ja que
mentre a la vila hi va haver un
índex del 86%, a la resta de
Catalunya es va enregistrar un

57,6%. El delegat d'Unió de

El sindicat agrari Unió de Pagesos va imposar-se amb
claredat, a Argentona, obtenint el 78,6% dels vots en les
primeres eleccions de les Cambres Agràries democràtiques
a Catalunya, que es van celebrar el passat 27 de novembre.

Els altres dos sindicats agraris, l'Institut Català de Sant

Unió de Pagesos obté la majoria
de vots a Argentona en les eleccions

a les Cambres Agràries
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D'altra banda, el fins ales
hores regidor d'Esports i Cul
tura, Raimon Català, va decla
rar que no tenia coneixement
de la petició d'aquest grup per
fer la festa al polisportiu, en
cas de pluja, i que en cap mo
ment es va fer cap descortesia
intencionada envers la diputa
da d'ERC Pilar Rahola, fet que
segons va dir, el propi Català
no ha de ser utilitzat com a
crítica per un altre partit.

gidora d'Ensenyament, Montse
Brugal, de cedir els patis de
l'escola per celebrar la festa, i
la de l'aleshores regidor d'Es
ports i Cultura, Raimon Cata
là, de cedir el poliesportiu.

Després del comunicat
d'ERC, els regidors mencio
nats van donar la seva respos
ta. Per una banda, la regidora
d'Ensenyament va dir que la
decisió de deixar o no els patis
de l'escola Bernat de Riudemeia
no la pren l'Ajuntament sinó
que ve de mans de la Generali

tat.

el dia de la Hispanitat es va celebrar amb tres dies de retard
degut a la forta pluja que va caure la nit de 1*11 d'octubre.

Per tot això dies més tard la secció local d'ERC va fer
públic un comunicat on criticava durament al govern

municipal.

brar amb la presència de la
diputada al Congrés Pilar
Rahola, així com de caps de
llista de la comarca.

Cinc dies després de la ce
lebració de la botifarrada con
tra el dia de la Hispanitat per
part d'Esquerra Republicana de
Catalunya, la secció local
d'aquest partit va fer públic un
comunicat on feia referència
als impediments que va rebre
de l'Ajuntament pel que fa al
lloc de celebració de la matei
xa. En aquest comunicat es
menciona la negativa de la re-

La botifarrada, després de
suspendre's a causa de la pluja
que va caure el dimarts dia 11
d'octubre al vespre, es va cele
brar el divendres següent. El
grup d'Esquerra havia dema
nat permís per celebrar l'acte
en els patis de l'escola, 0 en cas
de pluja en el poliesportiu mu
nicipal. Però finalment es va
celebrar davant de l'escola Ber
nat de Riudemeia ja que la Ge
neralitat no els va donar permís
per fer-ho als patis de l'escola
ni l'Ajuntament al poliesportiu.

La botifarrada es va cele

L'acte reivindicatiu contra el dia de la Hispanitat va
finalitzar amb un cert malestar entre els organitzadors i el

govern municipal d'Argentona. D'una banda, per la nega
tiva de celebrar l'acte a l'escola 0 al poliesportiu d'Argentona

i, per l'altra, per no rebre la diputada al Congrés Pilar
Rahola, que va ser present a la botifarrada. L'acte contra

Una botifarrada
de nou amb polèmica
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provisional a Argentona, i
haurem aconseguit que tots
els nostres nois i noies pu
guin fer els seus estudis al
propi poble.

I no s'acaba aquí, en
compliment dels acords ver
bals que havíem arribat ja
fa temps amb els promotors
de la urbanització de Sant
Sebastià, les obres de sòl
públic es faran a cost zero
en la zona de l'habitatge
social i a més s'aconsegueix
una nau industrial per les
necessitats de l'Ajuntament.
I com aquell qui res, acon
seguim la urbanització de
la plaça del cementiri que
podria estar enllestida cap
el juny de 1995, complint el
nostre compromís electoral
amb els veïns del sector, en
el sentit de no acabar el
mandat municipal sense
haver arranjat aquell indret.

De tota manera, us con
firmem que no s'acaba la
feina, estem en condicions
de preparar una altra sucosa
carta als reis per aquest any
1995, i podem afirmar que
tornarem a ser molt bons
minyons i treballarem molt
per aconseguir l'Argentona
que volem per a tots els
nostres convilatans.

Argentona, 30 de no
vembre de 1994.

Grup Municipal Socialista

(PSC)

Sembla que era ahir i ja
hi som, altre cop s'acosta
Nadal, Cap d'Any i els Reis.

L'any passat, quan van
passar els Reis d'Orient, ens
afegírem a la tradició popu
lar i vam escriure una llarga
carta als Reis, ara cal veure
si hem estat prou bons mi
nyons i les nostres esperan
ces s'han acomplert.

Demanàvem l'Àrea

Bàsica de Salut. L'inici de
les obres ens l'ha assegurat
el Conseller Xavier Trias
per aquest 1995, refermant
el compromís que va fer
públic per resposta escrita a
una pregunta del nostre di
putat Josep Clofent, l'any
passat al Parlament.

També volíem els ter
renys de l'Institut de Secun
dària, hem de dir que a falta
de quadrar el dia exacte amb
l'agenda del ministre Josep
Borrell, els tràmits estan
complerts i serà el propi
ministre qui vindrà a fer-
nos el lliurament dels ter

renys.
És més, d'aquí a pocs

dies hem de mantenir una
entrevista amb la Delegada
Territorial d'Ensenyament,
la Sra. Mercè Tarradellas,
per aclarir quines són les
condicions que precisem i
quina ha de ser la participa
ció de l'Ajuntament per ini
ciar les obres de l'Institut
d'Ensenyament Secundari

Aviat passaran els Reis...extralimitat en la utilització de
les seves partides pressupostà
ries, per tant, que mai havia
parlat d'altres versions. El Ple
va acordar crear una Comissió
que investigués els comptes per
tal que se'n conegués l'abast.

Des de no fa massa dies
s'utilitzen els vestidors nous
del Camp de Futbol d'Argen
tona, unes obres que represen
ten una important millora en
les infrastructures esportives i
en el patrimoni de la nostra
vila, a l'igual que l'Avinguda
dels Països Catalans. Tenim la
titularitat dels terrenys desti
nats al nou cementiri munici
pal, ja han començat les obres
d'urbanització del Turó de Sant
Sebastià, d'on ja n'hem fet la
cessió dels terrenys del CAP
(Centre d'Assistència Primà
ria), i un altre llarg etcètera de
petites i grans coses que es van
fent dia a dia.

Estem treballant en la con
fecció del Pressupost per l'any
1995, que es mourà en el capí
tol d'ingressos en una mateixa
línia que el de l'any 1994, si bé
per una part no incrementem
els impostos pensem poder te
nir més entrades en l'impost de
plus-vàlues, en el d'edificaci
ons i en el de llicències d'acti
vitats. Quant a la despesa en
som conscients que bona part
del pressupost se l'endú la des
pesa fixa, personal, seguretat
social, manteniment, etc. Tot
l'Equip de Govern està treba
llant per definir i concretar les
noves realitzacions i inversi
ons pel nou exercici 1995.

Bones Festes de Nadal i

Feliç 1995!

Grup Municipal
de Convergència i Unió

(CiU)

Estem a les portes del nou
any, l'any 1995, un any que ve
marcat per unes eleccions
municipals i que comportarà
una gran intensitat en el món
de la política, possiblement no
pel que es faci o es digui de
portes endins, sinó pel que es
faci o es digui de cara al carrer,
un fet, cent versions, mil
interpretacions... ja comença
la pre-campanya.

L'alcalde en Joaquim Ca-
sabella ha cessat al regidor de
Cultura, Esports i president del
Patronat del Museu del Càntir,
Sr. Raimon Català, i ho ha fet
perquè li ha perdut totalment la
confiança per les seves reitera
des actituds insolidàries vers
l'Equip de Govern en la gestió
del pressupost de les seves re-
gidories i Patronat.

El Sr. Raimon Català co
neixia ja des de primers d'any
l'estat de les seves partides pres
supostàries, les coneixia per
què ja vam començar l'exercici
1994 amb la inclusió de diver
ses factures que no van tenir
cabuda en les partides de l'any
1993 i que van ser reconegu
des en un Ple, a principis d'any,
en el qual ell hi era present, per
tant, no era un tema descone
gut i que hagués sortit passat
l'estiu, ja feia temps que anava
i en reiterades ocasions tant
per part política com dels ser
veis d'intervenció i tresoreria
del departament d'Hisenda se
li havia recordat, com també se
li havia exigit la liquidació dels
comptes de la piscina i dife
rents lliuraments a compte que
se li havien fet.

En el Ple Ordinari del dia
11 d'aquest mes de novembre
l'alcalde Casabella va aclarir a
tot el Consistori que l'Equip de
Govern sempre havia manifes
tat que aquest regidor s'havia

CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Pre-campanya, cessament,

feina feta i pressupost f95

*-Grüpiviunicipai^!
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nyalar que l'objectiu bàsic
d'aquesta nova oficina d'aten
ció al consumidor era recollir
les queixes o consultes dels
consumidors argentonins.

Amb la bústia s'hi afegeix
la Unitat Mòbil d'Informació
al Consumidor que s'instal.larà,
un divendres cada dos mesos, a
la plaça de Vendre d'Argen
tona. La mòbil servirà per a
atendre les possibles reclama
cions, consultes 0 aclariments
que qualsevol consumidor pu
gui tenir.

Marcel Lladó també va dir,
fent referència al comerç, que
el govern municipal està estu
diant la possibilitat de fer un
nou mercat municipal a la po
blació. Lladó va dir però, que
abans de prendre una decisió
definitiva sobre aquesta qües
tió s'haurà de parlar amb els
comerciants de la vila.

El passat dimecres 26 d'oc
tubre es va inaugurar a l'Ajun
tament d'Argentona la bústia al
consumidor. En la inauguració
van ser-hi presents el regidor
de Comerç de l'Ajuntament
d'Argentona, Marcel Lladó,
l'alcalde, Joaquim Casabella,
el diputat de l'Àrea de Sanitat

de la Diputació de Barcelona,
Joan Carles Mas i Bassa, i Pi
lar Córdoba, cap de serveis de
l'Àrea de Salut Pública i Con
sum. Aquest servei, instal·lat a
les oficines de l'Ajuntament, al
carrer Ramon Par, 1, arriba
després del conveni que va sig
nar el consistori argentoní, la
Diputació de Barcelona i el
Servei d'Atenció i Assessora
ment en matèria de consum. El
programa es va iniciar l'any
passat i s'hi van adherir una
trentena d'ajuntaments, entre
ells Argentona. Marcel Lladó,
regidor de Comerç, va asse

Aquest servei permetrà donar resposta a les sol·licituds
dels consumidors argentonins, així com rebre informació i

assessorament personal.

S'inaugura la
bústia
al consumidor

No han vist els senyors de CiU
i PSC-PSOE que intentant so
lucionar el problema d'amagat
de tothom ha resultat pitjor?
Són conscients els nostres man
dataris que aquesta desviació
comptable és molt important i
afecta al proper exercici muni
cipal? I quan ha esclatat el pro
blema per filtracions, que amb
tota seguretat provenen del
mateix Equip de Govern, per
quin motiu acusen als funcio
naris municipals?

A la Comissió d'Investiga
ció hauran d'explicar-nos molt
bé la resta de l'Equip de Go
vern i, molt especialment, la
regidoria d'Hisenda i l'Alcal
dia la causa que s'hagi actuat
tan lentament quan hi havia
precedents. I si no estan direc
tament implicats han estat uns
negligents. L'Equip de Govern
hauria de ser el suficientment
responsable per assumir aquest
error com a seu. No poden ba
sar-se en la confiança per jus
tificar que el cúmul d'irregula
ritats sigui tan significatiu. On
hi ha el control del Sr. regidor
d'Hisenda del compliment cor
recte del pressupost? On hi ha
la transparència i la gestió po
lítica conjunta, que s'ha de su
posar han d'existir en unes
Comissions de Govern, que són
el pilar bàsic d'un funciona
ment municipal correcte?

Ara esperarem els dictà
mens de la Comissió d'Investi
gació, però a ERC creiem rao
nable una pregunta que tothom
es pot fer: Es tracta d'un cas
aïllat o n'hi ha d'altres? Per
aquest motiu el nostre grup va
demanar que dita Comissió no
se centrés només en les regido-
ries del Sr. Català. Ara que hi
estem ficats podem mirar-ho
tot... No està de més.

Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya

(ERC)

Ens permetem aquesta lli
cència literària per definir l'as
sumpte que ha dominat i, su
posem, dominarà l'actualitat
municipal: la destitució per part
del batlle d'un dels regidors de
la coalició CiU - PSC-PSOE
que ens governa (?!), el presi
dent local d'UDC, Sr. Raimon
Català, que portava les regido-
ries d'Esports i Cultura i el Pa
tronat del Museu del Càntir.

Amb aquesta destitució
podem constatar varis fets. El
primer és que el Sr. Raimon
Català ha gestionat el pressu
post de les seves àrees d'una
manera nefasta. És comprensi

ble passar-se una mica, però de
tants diners és difícil trobar-hi
explicació. Quant a les altres
quantitats a justificar ERC es
perarà a la Comissió d'Investi
gació per definir-se, escoltant
-si és possible- a l'Equip de
Govern i al seu antic compo
nent. Això es deu al creuament
d'acusacions entre ambdues
parts. El Sr. Raimon Català ha
acusat al Sr. Casabella, alcalde
de la vila, d'irregularitats di
verses i d'ordir, juntament amb
el Sr. Clofent -lr. tinent d'al
calde i regidor del PSC-PSOE,
una operació per eliminar-lo
(políticament, s'entén). D'altra
banda, ERC pregaria al Sr.
Raimon Català que justifiqui
fins a l'última pesseta, sinó la
seva credibilitat seria per a
nosaltres, nul·la.

El segon: la tardança amb
què s'ha actuat. Hem vist fac
tures del mes de febrer i març
en el munt que no tenen partida
assignada, i fins el mes de no
vembre no s'han mogut. Hem
vist un informe d'intervenció
del 15 de juliol avisant que
existeix aquest problema. Des
de quan n'era conscient l'equip
de govern? Per què afrontar-
ho tan tard? Han valorat més
important donar una imatge que
solucionar un problema eco
nòmic que afecta a tota la vila?

La conjura dels necis
(versió Repicatruja per J.K. Ciupscpsoe)

Grups municipals^^
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CALENDARI FISCAL 1995

Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica i Velomotors

Del 28-2 al 28-4

Impost sobre Béns Immobles
(naturalesa urbana)

Del 7-4 al 9-6

Impost sobre Activitats Econòmiques
Del 8-9 al 10-11

Impost sobre Béns Immobles
(naturalesa rústica)

Del 8-9 al 10-11

Altres tributs
Del 7-4 al 9-6

MOSTRA
DE REQUADRE

Pel que fa a l'IAE i a l'Im
post de Vehicles de Tracció
mecànica, TVM, no s'augmen
taran. D'altra banda, l'Impost
de Béns Immobles, l·IBI, s'in
crementarà en un 3,5 %. La puja
d'aquest impost bé regulat per
la llei de pressupostos de l'Es

tat.
D'altra banda, aquest és el

calendari fiscal de l'any 1995.

Els impostos del 1995 no
augmentaran, segons va con
firmar el regidor d'Hisenda, Es
teve Català. Només s'incremen
ta un 47% la taxa d'escombra
ries, degut a la posada en mar
xa de la planta de tractament de
residus sòlids amb un 42% del
total i la revisió dels preus de
l'empresa concessionària de la
recollida de brossa, Focsa, amb
un augment del 5%. Amb
aquest increment s'han modifi
cat els preus que ha de pagar el
contribuent.

Els impostos
del 1995
no pujaran

L'IAE i el TVM no augmenten, TIBI ho fa
lleument i la taxa d'escombraries s'incremen
ta un 47% per la posada en funcionament de

la incineradora.

na que podrà participar a tra
vés dels organismes dels con
sells assessors.

L'objectiu del ROM, una
ampliació de l'existent ROF
Reglament Orgànic Funcional,
que fixa l'Estat als ajuntaments,
és la regulació del règim
organitzatiu i del funcionament
dels Òrgans Municipals, l'arti

culació dels drets i els deures
dels membres de la corpora
ció, la dels drets d'informació i

participació ciutadana i la de
determinats aspectes adminis
tratius i de procediment de l'or
ganització municipal. L'apli
cació d'aquest reglament i la
seva interpretació la té en úl
tim terme el Ple municipal. En
cas de dubte 0 discrepàncies
serà la junta de portaveus la
que coneixerà la qüestió en

primera instància i si no hi ha
acord unànime serà el Ple qui
la resoldrà.

Conjuntament als òrgans
de govern (l'alcalde, el Ple
municipal, la Comissió de
Govern, els tinents d'alcalde i
els consellers delegats), també
en aquest reglament queden
reflectits els òrgans comple
mentaris com la comissió in
formativa, la comissió especi
al de comptes, els grups muni
cipals, els portaveus i la junta
de portaveus. També el ROM
podrà crear òrgans de gestió
municipal i comissions asses
sores 0 d'estudi, sectorials i

territorials de participació ciu
tadana.

Després de molts anys, fi
nalment en el decurs d'un Ple
Extraordinari es va aprovar per
unanimitat el Reglament Orgà
nic Municipal. La comissió que
va redactar el ROM es va reunir
reiteradament per tal d'arribar a
un acord entre tots els grups
polítics.

Un dels punts que es va
clarificar en les reunions feia
referència a les comissions in
formatives; segons l'acord as
solit aquestes comissions que
la llei obliga a crear, com ara la
d'Hisenda, estaran només for
mades per regidors, però en d'al
tres àrees on no és obligatori
crear comissions informatives
es crearan organismes de ca
ràcter consultiu, com ara con
sells assessors, on hi podran
participar representants de
grups que no siguin regidors.

Un dels principals entre
bancs que hi va haver abans de
tancar definitivament la redac
ció del ROM va ser la qüestió
sobre el nombre de regidors
necessaris per sol·licitar la con
vocatòria d'un Ple Extraordina
ri. Un cop aprovat el reglament
un dels més satisfets de la seva
elaboració va ser el president
de la comissió, Josep Clofent.

Clofent va dir que amb el ROM
es complia un dels punts prin

cipals del pacte entre CiU i PSC.
El ROM servirà per marcar

les vies de participació i ampli
ació a tots els representants
polítics, entre ells l'oposició en
el funcionament municipal, a

més de la participació ciutada

EI Reglament Orgànic Municipal servirà per a ampliar
i donar més participació tant als grups polítics com als
propis ciutadans.

L'Ajuntamentposa
en funcionament
el ROM
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En Toreski
Aquest any l'emissora Ràdio Barcelona compleix 75

anys, motiu pel qual els diaris del 13 de novembre donen els
noms d'una sèrie de senyors que d'una manera o altra, per
mèrits, per protocol o per conveniències, han estat vinculats
amb l'emissora. Molt bé... però... els qui visquérem l'alegria
del seu naixement, de la primera en tot l'Estat espanyol,
trobàrem a faltar un nom, el de qui fou la figura més rellevant,
em refereixo a en Jaume Torres, conegut popularment per
Toreski. En Toreski, un català nascut a Barcelona que atret
pel desconegut, àvid de conèixer món, amant d'aventures,
recorregué les seves cinc parts, passant mil peripècies i fent
una continuada anècdota de la seva vida, fins que a la fi tal
com diu l'adagi "Roda el món i torna al born". Tampoc ell
s'escapà d'aquesta predicció. Repatriat ja a la seva gran ciutat,
el dia 24 de setembre ingressà a Ràdio Barcelona.

Jo he suposat que, havent conegut tants països i tants
llenguatges, molts trobarien dificultat per pronunciar la "rr"
de Torres i dirien Sr. Tores i aquest amb el bon sentit d'humor
hi afegí el "ki" i així quedà el nom més artístic i popularment
es convertí en Toreski. Gràcies a les seves facultats de
ventríloc creà un noi eixerit i a l'ensems entremaliat que es
dirà Miliu, que sempre més tindrà vuit anys i que el farà servir
d'excel.lent arma de treball; serà el portaveu de les necessitats
de Barcelona, qui amb les seves intervencions còmiques,
però oportunes, a voltes punyents, impulsà totes les obres de
beneficència... Mai una súplica quedà desatesa, les joguines,
flassades, aparells de ràdio, d'ortopèdia, que havia repartit,
les llàgrimes que havia eixugat i l'alegria que havia transmès
en els asils i altres llocs benèfics no es poden comptar. Els
diumenges a la tarda, després de les seves àrdues hores de
locutori, visitava els asils on distreia i alegrava els allí
hospitalitzats. En entrar, just al taulell de la porta ja s'escol
taven les veus infantils de "Toreski! Toreski!" Voleu millor
paga? contestava ell si algú li feia comentari del seu esforç.

Aquest seu lliurament total i altruista fou reconegut
pel govern de la República que el condecorà amb la Gran
Greu de Beneficència i la rebé solemnement de mans del
president de la Generalitat Lluís Companys, també la Creu
Roja Espanyola li concedí la Creu de Plata de la Classe.

Mentre en Miliu amb els seus disbarats dialèctics
donava peu a les lliçons de català del mestre Artur Balot, en
Toreski a més de saber fer riure o plorar feia sentir a tothom
qui l'escoltava els patiments i les inquietuds de la gent humil
i necessitada. Fou per això que una comissió de subscriptors
de Ràdio Barcelona lliuraren a la Ràdio un document, signat
per 1.450 socis, demanant que es perpetués aquesta obra
d'assistència social i s'obrí una recapta per tal de recollir el
necessari per esculpir amb bronze la figura d'en Miliu, que
presidiria una font que es diria el seu nom. L'escultor Àngel
Tarrar l'aconseguí magistralment i fou exposada a l'entrada
de Ràdio Barcelona, que era al carrer de Casp, junt al teatre
Tívoli. Aquesta escultura fou transmesa a Madrid per tal de
figurar a l'exposició de primavera de 1936. Malauradament
vingué la guerra i d'aquesta apreciada escultura ja no se'n
parlà. La fongueren per fer-ne armament? Tot és possible, per
aquest motiu es despullaven els campanars de les seves
campanes.

La matinada del 10 de maig de 1937 moria en Toreski
a Sarrià. El seu cadàver s'exposà a la Casa de la Vila i foren
milers els ciutadans que desfilaren davant d'ell. A la presidèn
cia del dol, a més de les autoritats de rigor, entre altres hi
figuraven els cantants Marc Redondo, Tino Folgar, Jaume
Planas qui amb la seva orquestra de discs vivents era
l'orquestració popular... obria la comitiva la guàrdia urbana
vestida de gala.

Es comprèn ara perquè el nom de Toreski brillava per
la seva absència?

Nota: El dimarts dia 22 de novembre vaig anar a Ràdio
Barcelona per tal d'indagar sobre la Font d'en Miliu. Amb els
qui vaig parlar, molt amables, per cert, ningú en sabia res.

Ferran Catà

ven a terme els robatoris. A
més, en tots els casos s'havien
apoderat de material informà
tic de gran valor en compara
ció amb les escasses quantitats
de diners.

En algunes ocasions, la vi
sita, es va repetir diverses ve

gades amb pocs dies de dife
rència. En els darrers 6 mesos
el grup havia realitzat 28 roba
toris en diversos establiments i
domicilis d'Argentona, Dosrius

1La Roca del Vallès.
Els darrers treballs de la

banda es van produir el passat
14 d'octubre a la botiga
d'Argentona Hobby Zoo, on es
van apoderar d'una serp pitó de
2metres i mig de llarg.

La Guàrdia Civil, després
de fer diverses detencions, va
trobar material informàtic, di
versos aparells electrònics i la
serp pitó que es va tornar al seu
propietari.

Els sis joves detinguts, en
tre ells dos menors, van passar

a disposició del jutjat núm. 2
de Mataró.

El passat 4 de novembre la
policia judicial de la Guàrdia
Civil de Mataró, amb col-
laboració de la d'Argentona,
va detenir una banda de delin
qüents que es dedicaven a ro
bar a diversos establiments i
empreses de les comarques del
Maresme i Vallès Oriental.

Els detinguts van ser Carlos
A.C., de 20 anys, d'Argentona,
Juan Pedró G.R., de 20 anys,
Isidoro P.S., de 16 anys,
Francisco Javier T.F., de 21
anys, Susana M.C., de 19 anys,
i Juan Manuel F.D., de 26 anys,
tots ells de Mataró.

Segons la Guàrdia Civil, el
cap de la banda era Francisco
Javier T.F., expert en electrò
nica, la feina del qual era des
connectar les alarmes.

Des de mitjan abril la Guàr
dia Civil d'Argentona va ob
servar un creixement desorbi
tat en el nombre de denúncies
per robatoris. Les investigaci
ons van detectar denominadors
comuns. El grup inutilitzava el
sistema d'alarma de les empre
ses i les vivendes on es porta

El grup delinqüent estava format per 6 persones, una
d'elles veí d'Argentona. Els detinguts van fer ens els darrers

mesos un total de 28 robatoris, alguns dels quals a la nostra
vila.

La Guàrdia Civil
deté una banda
que es dedicava a
robar pel Maresme
i Vallès Oriental

^Mirant knr^ra knsk rancúnia^
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Tel. 756 08 25
ARGENTONA

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

ESTEVE
CATALÀ

ASSEGURANCES

Pel que fa referència als nai
xements, foren 12.641 infants
que arribaren en aquest món a
la ciutat de Barcelona, mentre
que morien 15.633 persones,
cosa que confirma que ens tro
bem, especialment a Catalunya,
en una situació de recessió de
mogràfica.

J.A.M. - LI. V.

Sant Narcís, 1
Tel. 756 00 40

08310 ARGENTONA

Manicura
Ungles de porcellana

Pedicura
Depilacions

Tractaments
anticel.lulítics

LLESA
TERESA

VILA

te, segons el Codi Penal.
Quan el Jutge de Pau tingui

notícia que s'ha comès alguna
d'aquestes faltes, haurà de con
vocar judici verbal de faltes. La
"notícia" pot arribar per conei
xement propi 0 atestat judicial;
per denúncia 0 per querella pre
sentada per la part ofesa.

En un proper butlletí us par
larem de què és una querella;
així, quan sentiu parlar que el
Fiscal General de l'Estat ha in
terposat una querella criminal
contra alguna persona, habitu
alment molt coneguda, com ha
estat el cas recent de la querella
interposada contra el Sr. Mario
Conde, sabrem quelcom més
del que això significa.

Va d'estadístiques
Durant l'any 1993, a

Barcelona, es van enregistrar
2.196 matrimonis civils i 2.274
divorcis. D'aquestes dades, dei
xant al marge els matrimonis
canònics, es desprèn que hi van
haver més dissolucions de ma
trimonis que de nous celebrats.

ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres
Telèfon 797 02 55

99"LES GINESTERES

mjim
BAR • RESTAURANT

Actuació del Jutjat de
Pau en les faltes
d'ordre públic

En respondre aquesta con
sulta s'ha de distingir entre
aquells actes que afecten l'or
dre públic d'una població, la
persecució i sanció dels quals
correspon a les autoritats go
vernatives municipals i aque
lles que concretament preveu
el Codi Penal i que sí són com
petència de la Justícia, com són,
a tall d'exemple: proferir blas
fèmies que produeixin un es
càndol públic lleu, pertorbar
d'una manera lleu un acte reli
giós, ofendre lleument la mo
ral, els bons costums 0 la de
cència pública amb l'exhibició
d'estampes 0 gravats 0 amb una
altra mena d'actes (si no fossin
lleus sinó greus es tractaria de
delicte), disparar armes de foc
o llançar coets o petards que
produeixin alarma operill, cau
sar pertorbació o escàndol amb
la seva embriaguesa, faltar el
respecte i consideració deguda
a l'autoritat o als seus agents,
ocultar el seu veritable nom 0
domicili a l'autoritat 0 funcio
nari públic que els ho preguntés
per raó del seu càrrec, etcètera.

Per tant, en el cas d'una dis
puta al carrer, per exemple, és
l'autoritat governativa la que hi
ha de posar ordre. La interven
ció del Jutge de Pau s'ha de
delimitar als fets que puguin
arribar a constituir falta o delic-

Drets de les parelles
no casades

En relació a algunes con
sultes formulades, voldríem
transcriure una nota periodísti
ca publicada recentment en un
diari de difusió nacional:

" Ana y Carlos no estan casa-
dos, però se consideran a todos
los efectos una familia: tienen
un hijo de dos anos y medio y un
"proyecto de vida en común".
"Que haya un papel 0 no, no
cambia las cosas", dice Ana. Sin
embargo, ni a la hora de heredar
los bienes de su pareja, ni de
subrogar el alquiler de su vivien-
da 0 de acceder a una pensión de
viudedad, por ejemplo, tienen
ellos los mismos derechos que si
existiera ese papel.

Ambos de 27 anos, convi-
ven desde hace tres y nunca

pensaron en casarse.
Ellos, como muchas otras

parejas que no se han unido
ante el altar 0 el Juez, conside
ran esencial que la ley acabe
con esta discriminación."

Certament, la llei no empara
la situació de convivència de fet
d'una parella que no ha contret
matrimoni, per la qual cosa i fins
que no es reguli aquesta situació,
a efectes de pensions, herències,
etc, l'única via per tal que cap
membre de la parella quedi al
gun dia desemparat és que for
malitzin la seva situació davant
dels altars o del Jutge.

?Jutjat de Paí
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Busques un local
amb la teca

per festes privades,
celebracions i

acomiadaments?

Nosaltres el tenim
amb la intimitat que vols.

VINE i informa^te'n

Treus ajustats/

PLAÇA DE VENDRE, 1 BIS
TEL. 797 03 63
08310 ARGENTONA

EL PETIT REBOST
On hi trobareu
de tot i força...
Amb qualitat i bé de preu,

com sempre.

Obert tots els matins
i les tardes de dimecres a divendres.

\

Avga. Puig i Cadafalch, 5Gral. Llauder, 16 baix
Tel. 797 19 53Tel. 756 09 26

08310 ARGENTONA

CRISTALLERIES
ARGENTONA

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

dustrial Cros, 21
5 94 - 757 94 87 - 757 96 78
or automàtic)
59

08310 ARGENTONA

|Reg. en D.G.S. 10.63543]

NIF.A-58/336496

ESCORXADOR D'AVIRAM
MAGATZEM D'OUS

a terme noves iniciatives con
juntes, com la posada en mar
xa del carnet del Museu Més
Gran de Catalunya, un estudi de
serveis al públic, una agenda
d'activitats, etc.

Aquesta exposició es va
inaugurar inicialment a
Barcelona el dia 18 de maig de
1993, coincidint amb el dia in
ternacional dels museus, i
d'aleshores ençà ha estat pre
sentada a diverses localitats de
Catalunya i continuarà itinerant
durant tot l'any 1995.

del Càntir, Raimon Català.
Ambdós van expressar la seva
voluntat de continuar col·
laborant amb les activitats de

la Comissió de Cooperació de
Museus Locals per tal de mi
llorar la situació del nostre pa
trimoni cultural, una de les ba
ses de la nostra identitat nacio
nal.

Aquesta mostra és una ini
ciativa de la Comissió de Coo
peració de Museus Locals, amb

el suport de la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de
Catalunya. Aquesta Comissió
coordina algunes actuacions
dels seus museus i està portant

leccions i serveis de cadascun
dels museus, unes vitrines on
s'exposen peces originals de
tots els museus representats i la

projecció de diapositives de les
sales dels museus. Entre les
peces exposades hi havia eines
i estris d'època neolítica d'en

tre els anys 3400 i 2360 abans
de Crist, atuells i vasos ibèrics,
grecs i romans, passant per ob
jectes de pell adobada, fins un
joc de pistoles de duel.

L'acte inaugural va ser el
divendres 30 de setembre al
vespre, a càrrec de l'alcalde de
la vila, Joaquim Casabella, i de
l'aleshores president del Museu

L'exposició té com a prin
cipal objectiu donar a conèixer
al públic la diversitat, vitalitat
i els rics fons patrimonials de
divuit museus locals de
Catalunya, sovint poc cone
guts, però amb importants col-
leccions i una gran activitat
cultural. Entre els museus re
presentats hi ha, entre altres, els
d'Igualada, Martorell, Manresa,
Mataró, Badalona, Granollers,
Sabadell, Terrassa i Vilafranca,
a més del Museu del Càntir
d'Argentona.

L'exposició consta de 36
plafons que expliquen les prin
cipals característiques, col-

L'exposició "El Museu més gran
de Catalunya" a Argentona
El passat mes d'octubre es va presentar a la Casa de   Catalunya", que explica la dinàmica de divuit museus locals

Cultura la mostra itinerant "El Museu més gran de   de Catalunya.
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Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21
ARGENTONA

Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05
MATARÓ

LLUÏS SERRA

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS -
CALEFACCIÓ

peix on els sembli. I que en
aquestes botigues podran tallar
carn de "bens, cabres i altres" i
vendre peix, a canvi de pagar al
rei 2 sous cada Nadal.

Tot era qüestió de decidir
qui es quedava amb els mono
polis, a qui haurien de pagar la
carn i el peix els habitants de
Vilassar, Argentona i Cabrera,
als antics feudals o als nous
jurats de les universitats.

És a dir preus, productes,

quantitat i qualitat controlats,
fos qui fos qui "tallés el baca

llà".

Ma. Assumpció
Zapata Buxens

Segons aquestes cartes, el
feudal té dret a enderrocar i fer
cremar les carnisseries i peixa
teries que els particulars havien
instal·lat en els dits castells.

I un cop enderrocades, els
nobles tenen dret de propietat
sobre les noves que s'establei
xin, mitjançant contractes, men
tre que cap particular podrà
vendre aquests productes.

Els homes de les universi
tats pretenen el seu dret de pos
sessió sobre les botigues, i a tal
efecte aporten documents més
recents (1536) segons els quals
poden construir a les seves par
ròquies "taules i botigues amb
casa i terra" per vendre carn i

tor; tots ells testimonis de
Vilassar i d'Argentona, davant
els quals fou llegit.

Es tracta de la còpia (inaca
bada) d'una causa judicial entre
els nobles Miquel i Francesc
Desbosch i de Sant Vicenç, pare

i fill, propietaris i residents als
castells de Vilassar i de Burriac
(anomenat llavors de Sant
Vicenç) per una banda, i els
síndics o representants de les
universitats (futurs municipis)
d'Argentona, Vilassar i Cabre
ra, per altra.

Un de tants plets en el que
els nobles intenten recuperar
els seus drets feudals.

Aquesta vegada es tracta de
discutir sobre de qui ha de ser el

monopoli de distribució de la
carn i el peix en aquestes parrò
quies. Monopoli que dóna dret
a ser l'únic que pugui vendre
aquests productes, dir com s'han
de tallar les peces de carn i

establir preus.
Els nobles desenterren les

cartes que foren atorgades al
seu antecessor Pere Desbosc
per la reina Maria el 1436 i el
1452, lloctinent a Catalunya
mentre el seu marit el rei Alfons
el Magnànim regnava i residia

a Nàpols.
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Moltes vegades hem repetit

que l'Arxiu no ha de ser només
un lloc on es guarden docu
ments; i que un cop endreçat i
salvat el seu fons, ha d'esdeve
nir un organisme viu en el que
tinguin lloc activitats, exposi
cions, estudis, investigacions i

difusió.
La secció que avui encetem

comença amb la pretensió que
serà fixa i oberta a qui vulgui
difondre documents i petits es
tudis sobre el fons del nostre
arxiu.

El recull de documentació
que conté un arxiu és un camp
sense llaurar amb unes possibi
litats il·limitades. Cada lligall,
carpeta, llibre d'actes o plànol
guarda notícies i sorpreses del

passat.
Comencem doncs amb ma

terial de la casa, quelcom espe
cial tant per antic com per curi

ós.

LA CARN I EL PEIX.
BOTIGUES DEL
SEGLE XVI

Fa temps, endreçant l'apar
tat que vam anomenar Docu
mentació Antiga, composat
bàsicament per la referent al
castell, ens aparegué un plec
titulat: "Peixateries i carnisse
ries de Vilassar i Argentona",
datat el 1577.

No cal dir que aquest en
capçalament despertà en el seu
moment la curiositat mai satis
feta, sobre els detalls que ens
podria descobrir, i com és que
apareixia entre els documents
del castell.

Un cop salvats els obsta
cles de la lletra del segle XVI i
el vocabulari i terminologia
enrevessats d'un document no
tarial escrit en llatí, us en fem

cinc cèntims.
Encapçalen el document els

noms de Miquel Ferrer, Antoni
Ros, Antoni Negrell, Pere Bat
lle i Francesc Federic Font, pas-

L'Arxiu Històric Municipal
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Governació subvenciona una
partida per la policia
d'Argentona

El departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya ha donat una subvenció de 150.000 ptes. per la
compra de material informàtic, a la policia local d'Argentona.

Aquesta ajuda es contempla dins del projecte de forma
ció, uniformitat i millora de les policies locals catalanes, que
fa la Generalitat de Catalunya.

Recordem que l'últim consell de govern de la Genera
litat va resoldre que el departament de Governació ator
gués subvencions a una bona part dels ajuntaments cata
lans. Conjuntament amb la policia d'Argentona, també han
rebut subvenció la policia de Mataró, d'Alella, Arenys de
Mar, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Malgrat de
Mar, El Masnou, Pineda de Mar, Premià de Mar i Vilassar
de Mar.

Càntir de vidre. Original del segle XVIII, museu del Castell de Peralada
(Girona).

Presentació del nou càntir
de vidre

D'entre els actes que se celebraran durant la festa de
Sant Julià, es troba la presentació del nou exemplar del
càntir de vidre que es fa cada 5 anys.

El càntir, original català del segle XVIII, es troba expo
sat en el museu del Castell de Peralada (Girona). Aquest
museu és reconegut com el millor en l'especialitat de vi
dre.

El càntir, que tindrà un preu de 14.000 ptes., s'elabora
per primer cop a les Cristalleries Mataró i es posarà a la
venda l'any vinent, dins la festa major de Sant Domingo.

Tot i això dins la festa major d'hivern es posaran a la
venda uns tiquets de 7.000 ptes. a compte, per tal de fer
la comanda del càntir.

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

AIGUA, GAS,
ELECTRICITAT

VENDA DE
MATERIALS

REPARACIONS

que en cap moment ha
pressionat per ser-ho.

Fent repàs de la seva
activitat política, Àngel
Gómez havia estat regidor
d'Urbanisme de l'Ajunta
ment d'Argentona entre els
anys 1979 i 1983 per la can-
didatura Unitat Popular
d'Argentona, CUPA. Més
tard, entre el 1983 i el 1987
es va presentar per la can
didatura Independent Pro
gressista de la vila CIPA,
que el va situar a l'oposició
del govern municipal de
Josep Maria Gallifa. A les
darreres eleccions munici
pals va sortir elegit com a
cap de llista del seu partit,
tot i que unes setmanes
després de celebrar-se els
comicis va dimitir del càr
rec, en benefici de l'actual
regidor Jordi Pinart.

El fins ara militant d'Es
querra Republicana de
Catalunya Àngel Gómez va
anunciar a finals del mes
d'octubre que deixava el
partit. Gómez, en unes de
claracions a Ràdio Argen
tona, va explicar que deixa
va ERC degut a que troba
desafortunada la manera
com s'ha fet l'elecció de la
candidatura, ja que els mi
litants i simpatitzants no s'hi
han pogut veure represen
tats. Després d'anunciar la
seva dimissió com a mili
tant, Àngel Gómez va anun
ciar que s'està estudiant la
possibilitat de presentar una
candidatura d'indepen
dents d'esquerra progres
sista. Tot i això, va assenya
lar que no és segur que es
faci aquest partit ni que ell
en sigui el cap de llista ja

Àngel Gómez deixa
la militància d'ERC

la visita del barri del Cros,
Colom va manifestar que la
visita li va permetre conèi
xer les mancances del barri
com és la falta de comuni
cació amb un autobús fix,
també va dir que el veïnat
de Sant Miquel del Cros es
troba permanentment de-

sassistit per part de l'Ajun
tament i que es troba lluny
geogràficament i mental.

El secretari general d'Es
querra Republicana a Cata
lunya, Àngel Colom, va visi
tar diversos llocs de la nos
tra vila, entre ells l'autovia
Argentona-La Roca del Va
llès i el veïnat del Cros. Du
rant la seva visita el cap
d'ERC va trobar positiva i
interessant la preocupació
de l'empresa constructora

de la B-40 per minvar l'im
pacte ecològic. Pel que fa a

Colom va visitar Argentona

Coses i>e laVil^t
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cions de Gaudí com la casa
Vicenç. De moment l'equip
japonès ja ha visitat França
i Itàlia. Després de l'estada
a l'Estat espanyol, on recor
reran la península de nord a
sud, es dirigiran cap a
Portugal, Anglaterra i Escò
cia i més tard aniran cap al
centre d'Europa fins arribar
a conèixer tots els països
que formen part del conti
nent europeu. European
Houses tindrà 600 planes,
500 de les quals seran foto
grafies dels diferents habi
tacles europeus i les 100
restants seran entrevistes'
amb personalitats del món
arquitectònic de cada país.

El llibre, que es publica
rà l'any 1996, serà editat en
japonès, tot i que hi ha la
possibilitat de fer-se traduc
cions fins i tot en català.

el creador del text.
Els realitzadors del lli

bre hi han inclòs construc-

Cartell de presentació de l'obra.

El passat dis
sabte 5 de novem
bre, la Sala d'Argen
tona es vaomplirper
veure la pre-estre-
na de l'obra "Con
tes dels boscos de
Viena". L'obra, diri
gida i protagonitza
da per l'actor Pep
Munné, pertany al
dramaturg alemany
Odòn Von Horbath.
Teatre Urbà de Bar
celona assajava l'o
bra a la Sala.

Conjuntament
amb Munné, parti
cipen a l'obra un to
tal de 25 actors, en
tre ells Enric Arre-
dondo, Teresa Co-
nillé i Maria Rosa
Serra.

L'obra es va es
trenar el 9 de no
vembre al Teatre
Condal de Barce
lona.

sentativa de la vida dels
catalans, a l'igual que una
de la Vall d'Aran i una d'Olot.
La masia argentonina va ser
visitada el passat diumen
ge 13 de novembre per un
equip de japonesos, entre
ells s'hi trobava un coordi
nador, dos fotògrafs, un re
presentant de la fundació i

Una editorial japonesa
està elaborant un llibre titu
lat European Houses on
volen mostrar, a través de
fotografies de cases euro
pees, la forma de vida dels
europeus. Entre les cases
s'hi troba la masia de Can
Cabanyes, que ha estat es
collida com a casa repre

Can Cabanyes, és
anomenada casa
representativa de la societat
catalana

assistir una cinquantena de
persones, va comptar amb
la presència del president
del Partit Popular a
Catalunya, Aleix Vidal-
Quadras. Durant la visita per
Argentona, Vidal-Quadras
va qualificar de molt positiu
el fet que s'inauguri un nou
local d'aquest partit ja que
això és senyal que el PP al
Maresme està creixent.

El passat 19 de novem
bre es va inaugurar la nova
seu del Partit Popular a
Argentona, ubicat al carrer
General Moragas. A la inau
guració va ser-hi present el
president del PP a la vila i
cap de llista per les prope
res municipals, Martí Riu,
així com d'altres polítics
d'aquest partit a la comar

ca.
La inauguració, on hi van

La Sala acull l'obra
"Contes dels Boscos de Viena"

S'inaugura la seu del PP
a Argentona

Coses de la Vila
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