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SERVEIS
Policia Local797 13 13

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

Guàrdia Civil797 13 53
Bombers de Mataró796 10 80
Parròquia Sant Julià797 01 59

ARGENTONA
c/ Dr. Samsó, 48 baixos

Taxis799 1414
(Laborables i nocturns)
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)797 16 56
Hidroelèctrica Catalunya

796 02 00
Fuerzas Eléctricas
de Catalunya796 16 45

79017 70
Catalana de Gas
Electricitat796 03 54

796 05 04
Empresa Casas S.A798 11 00
Companyia
Mataró-Argentona798 04 40

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 07 11
Serveis d'Urbanisme .... 797 02 52

Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic

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

ARGENTONA

Col·legi Públic
756 06 24

Sant Miquel del Cros

MEDICINA GENERAL

Casa de Cultura756 05 22

Dra. Ribes:

Equip
Psicopedagògic797 04 86

De dilluns a divendres de 9 a 10 del
matí.

Escorxador756 05 53
Museu del Càntir797 21 52

ATS

Jutjat de Pau79717 03

Lídia Solanellas: De dilluns a

Aigües d'Argentona797 06 03
Dispensari797 19 01
Montserrat Aragonès.... 207 71 15
(Practicant) B 19130
Farmàcia Guillen797 12 62
Farmàcia Sindreu797 14 00

797 02 52
SERVEI D'ATENCIO

A LA DONA
Dilluns:
9 a 2/4 de 10i c
...
,
^
12 a 2/4 de 2-1 ^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.
15 a 21 Visita Ginecologia Dra. Penarrubia.
Dijous:
8 a 15 Visita Ginecologia Dra. Penarrubia.
Divendres:
(matins)Visites puerperals a domicili
3 a 5Visita llevadora Argentona
. ^ Visites programades, cal demanar dia i hora.

de sang).

Bernat de Riudemeia.... 797 09 56
Francesc Burniol797 16 01
Emissora Municipal797 15 50

RECOLLIDA

Tel. 797 19 01

Ambulància Creu Roja

Mataró79814 33

MOBLES VELLS

divendres de 9 a 10 del matí.
Dissabtes d'l 1 a 12 del matí.

CAP DE
CREUS
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

•Informació de servei
Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament

Despatx al públic
Dilluns - Dimarts
Dimecres - Divendres
de 2/4 d'11 a 2/4 de 2
Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge
Dilluns de 7 a 8 del vespre

Telèfon 797 17 03

Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Regidor de Serveis Delegats
d'altres Administracions Públiques, 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 Clofent i Rosique
Regidor de Policia Local i Recursos Aliens

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 10a 12delmatí/Divendresde5a7delatarda
Dilluns d'l 1 a 1 del matí/ Divendres d'l a 2 del migdia
Hores convingudes
Hores convingudes

Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteJaume Soler
AparelladorVicenç Ciscar
EnginyerJosep M. Borrell

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

Per demanar hora per entrevistar-se amb els regidors o tècnics cal trucar al 797 0711

j
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Editori A'

Finalment, després de molts anys d'espera,

CAP DE CREUS

a Argentona es construirà un Institut. Tot i que la

Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona

edificació en el Mapa Escolar de Catalunya com a

data no està fixada, ja es contempla aquesta
segona prioritat, de cinc existents, el que vol dir que

Número 17

fins al 1998 no és previst que s'iniciï l'obra.

Febrer 1995

Tot i això, enguany començarà a impartir-se el

3.000 exemplars

primer curs de secundària en unes cargoles
provisionals que estaran ubicades entre el col·legi
Francesc Burniol i el camp de futbol vell.
Aquest fet suposarà, a la llarga, un canvi important a
la vila. La majoria de joves continuaran estudiant a
casa, sense necessitat de desplaçar-se a Mataró.
Hi haurà més moviment a Argentona i sorgiran els
principals fets que comporta un Institut, a part dels
propis estudis: els bars per fer el primer cafè o tallat i
començar a repassar els apunts, les botigues per
comprar l'esmorzar i el berenar, les llibreries i
papereries per adquirir fulls, bolígrafs, llibres,

Direcció, redacció, adminis
tració, publicitat i distribució:
Plaça de l'Església, núm. 9
Argentona

carpetes i tot el material escolar, i sobretot una
biblioteca molt més plena i aprofitada, per

Edita:
Ajuntament d'Argentona.
Regidoria de Mitjans de
Comunicació

moviment de joves.

Presidenta: Montse Brugal

complimentar les explicacions de classe. Vaja, en
altres paraules, un poble amb més color, més vida i

S'haurà d'esperar alguns anys per veure
definitivament la construcció d'aquest Institut de
Secundària que és previst que es faci en els terrenys
del MOPTMA, davant de la piscina municipal. Tots

Director: David Carmona

aquests canvis però començaran a fer-se notar amb

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

escolars d'estiu.

l'inici del nou curs escolar a finals de les vacances

Tots els grups amb representació
al Ple poden participar al Consell
de redacció.
Col·laboradors: Grups Mu
nicipals de PSC, CiU, IC i ERC.
Rúbriques: Ferran Catà, Lluís
S. Morgan i Mateu Pinol.
Fotografies: Pep Padrós i Alfons
Güell

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

Portada: Engalanement del
campanar durant les passades
festes nadalenques.
Foto: Marc Durant.
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•^Cartes dels lectors

Parlem de la
nostra llengua
Mirar TVA, donar un tomb
pels carrers i places de la vila,
llegir tota mena de cartells, si
guin de botigues, programes lú
dics, llistes de preus i ofertes del
que sigui, presumptuosament
escrits en català, no sé si és per
posar-se a riure 0 plorar. Fet
aquest preàmbul, i sense anar
més lluny, us diré que ja fa uns
quants anys que van reformar
una botiga important del centre
de la població i van posar a la
façana un cartell lluminós que
intenta voler dir que allà venen
ous de vàries classes, quan en
realitat el que posa és que els ous
que venen són tots petits 0 es
quifits. I ningú ha notat l'error.
Aquest estiu un cartell fixat
per tot el poble, en el qual un
professor s'oferia a donar clas
ses particulars a nivell d'EGB i
adults, entre les 14 paraules de
què constava l'escrit, hi havia
cinc faltes d'ortografia. Ço feia
que, entre altres disbarats, en
lloc de dir que ensenyava un idi
oma, allò digués que donava
classes de geometria. També, a
mig setembre, va aparèixer pels
llocs habituals un programa del
Club Motard's anunciant una
excursió, en el qual vaig comp
tar-hi una dotzena d'errors.
També una forneria que os
tenta pomposament dos cartells
al carrer, comunicant que fa pa
de pagès, posa l'accent al revés.
Quan no puc més i faig no
tar a algú els seus errors lingüís

tics, sóc més o menys respectu
osament escoltat en la meva in
sinuació (catalogada mental
ment d'impertinent), i després de
deixar-me dir, poques vegades
han estat esmenats, ni que sigui
tractant-se del mateix Ajuntament
Cosa que lamento de tot cor.
Si els ciutadans de Catalunya
no tinguéssim el nefast orgull de
creure que parlant en català ja
el sabem escriure, emprant er
ròniament la gramàtica castella
na, sense consultar el diccionari
Fabra, aquest espectacle al car
rer no hi seria.
Atentament el saluda,

Alfons Güell

Finalment
tindrem Institut
Una de les notícies que hau
rà satisfet a més d'un és la cons
trucció d'un Institut de Secundà
ria a Argentona.
Un dels satisfets és un ser
vidor, alumne que una vegada
finalitzada l'etapa d'Ensenya
ment General Bàsic, 0 sigui
l'EGB, en el que abans s'anome
nava col·legi de baix (actual
Francesc Burniol), va veure's
obligat a continuar estudiant a
la ciutat veïna de Mataró. No és
que sigui negatiu el fet de des
plaçar-se, però sí empipador.
Quan vaig finalitzar el darrer
curs d'EGB molts dels alumnes
i companys de classe van seguir
diferents camins, alguns es van
posar a treballar, d'altres a fer FP
0 BUP i uns quants van provar

unnij

BAR • RESTAURANT

"LES GINESTERES 99

sort en el nou ensenyament, el
CES. La majoria dels companys
de classe van anar perdent les
amistats que havien compartit
durant cursos. Nous ambients,
noves tècniques d'estudi, vida a
la gran ciutat i poc caliu en el
propi poble d'Argentona.
Amb l'inici del curs de se
cundària, aquest any, encara que
sigui en barracons, els estudiants
conviuran molt més temps junts,
creant una amistat que abans es
perdia. I sense adonar-nos el po
ble creixerà, els estudiants do
naran vida a la pròpia vila, que
no és que n'hi sobri, sense ne
cessitat de desplaçar-se diària
ment en una altra població per
cursar un ensenyament que fins
ara no es podia fer.
David Carmona

Aclariment
M'agradaria poder fer certs
aclariments en referència al meu
escrit que amb el nom d'En
Toreski, aparegué en el últim
número de Cap de Creus.
El 24 de setembre de 1994
es compliren 70 anys del naixe
ment de Ràdio Barcelona i no
75 com per error es féu constar.
Vaig continuar indagant, bus
cant referències de la font d'en
Míliu, però ni a l'Ajuntament de
Barcelona ni en els centres d'in
formació cultural d'ell depenents
que vaig visitar em saberen do-

Míliu, 1935.
nar raó de la font. La raó és molt
simple: la font d'en Míliu no
existeix, ni ha existit mai. Que
dà com un projecte. El que sí es
recuperà fou l'escultura d'en
Míliu, obra de l'escultor Tarrach
que l'any 1939 s'exilià a París i
l'any 1942 se n'anà a Mèxic on
morí l'any 1979. El dia 12 de
novembre de 1961 es plantà en
els jardins de la plaça de la Sa
grada Família, i que jo en volerho comprovar vaig copiar d'una
placa encastada a la figura la
següent inscripció: "En Míliu,
personatge creat per Toresky
1869-1937. Peoner de la Ràdio
Catalana des del setembre de
1924".
Aquestes informacions les
vaig treure gràcies a l'amabili
tat i l'interès de la bibliotecària
de l'Arxiu Municipal de l'Ajun
tament d'Argentona.
Gràcies.
Ferran Catà

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

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

GüJïiAE
RAMON REIXACH I MONER

ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres

Telèfon 797 02 55

Mataró, 1 - Tel. 797 00 50 - 08310 ARGENTONA
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Carta de tALCALDE^

aquest primer Cap de Creus de l'any que tot just

Ultimant-se els darrers retocs del Pressupost Ordinari

hem començat, fent balanç i valorant el seu

1995 i comptant amb uns 600.000.000,- de pessetes,

contingut, considero que ha estat força positiu ja

és important remarcar que els impostos i taxes

que s'han assolit projectes necessaris per Argentona

només seran incrementats el que ve determinat per
Llei, essent per totes les regidories força difícil

i així desitjo que a la ment de molts argentonins
també ho sigui, compartint i valorant de debò
l'esforç de tots plegats.

aconseguir objectius marcats però d'altra banda
pensem que ben administrats i amb la col·laboració

de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Us faig sabedors que, el proper mes de març, ens

Barcelona, recordem els 56.500.000 pessetes

cediran els terrenys on es construirà l'IES i que
l'Ajuntament posteriorment lliurarà a la Generalitat

aconseguits de subvencions, podrem assolir les fites
proposades.

per construir el centre previst en el Mapa Escolar
1995, aprovat pel Parlament.

També tinc el goig d'assabentar-vos que,
per primera vegada a Argentona, comptarem amb

Dies enrere, ens comprometíem a instal·lar les

una programació de teatre per tot l'any i espero que

primeres pedres del Centre d'Atenció Primària de

desperti l'interès dels argentonins i dels habitants

Sant Sebastià dins l'any 1995 i així ho farem, crec

dels pobles del voltant. Igualment es preveuen

amb sinceritat que les gestions portades a terme per
les diferents regidories amb l'alcaldia han estat força

realitzar programacions d'exposicions, concerts, ...
a la sala de l'edifici noble de l'Ajuntament, un cop

importants, tenir el CAP és una necessitat per a
Argentona, Òrrius i Dosrius.

finalitzades les obres de remodelació.
Contínuament en el món es produeixen canvis

En breu, es podrà adjudicar la construcció dels

importants, situacions ben diferents i resultats

habitatges socials i es podrà disposar de vivendes

electorals a vegades inesperats, no obstant això, cal

amb preus molt econòmics a l'abast de les parelles

tenir sempre present el futur de la nostra vila.

d'Argentona que ja fa temps que ho esperen.
També us poso en coneixement la iniciativa i la
il·lusió compartida amb el Grup de Fonts i altres
empreses que col·laboren per poder recuperar un
espai verd existent, un mite de fa anys a Argentona,
La Font Ballot, anomenada abans Font del Mig, on
hom recorda moments inoblidables passats en
aquest paratge.

Joaquim Casabella i Castells
Alcalde

6
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Argentona tindrà Institut de Secundària
gidora d'Ensenyament, Montse Brugal, va anunciar que

La construcció de l'edifici que es contempla en el Mapa
Escolar, que es va presentar el dijous 19 de gener com a
prioritat dos, és previst que comenci el 1998.
Tot i això, aquest any es començaran a impartir els cur

pel maig els terrenys on es farà el centre ja hauran passat
de titularitat estatal a titularitat de la Generalitat de

sos de secundària en unes cargoles ubicades entre el camp

pliació d'aules del Francesc Burniol.

Catalunya. Dins el Mapa Escolar, també es contempla l'am

de futbol i l'escola Francesc Burniol. D'altra banda, la re

Tot i que l'Institut de Se
cundària no té data fixa de

el Ministeri d'Economia i Hi

de Catalunya, on hi ha la cons

mer i segon de batxillerat. Tot i

senda va dictar l'acord de des-

trucció de l'Institut de Secun

això, dins el nou Mapa Escolar

construcció, les classes de se

afectació del domini públic dels

de Catalunya no es contempla

cundària es començaran a im

terrenys que eren propietat del

dària d'Argentona.
Segons es contempla, l'Ins

partir, en unes aules provisio

Ministeri d'Obres Públiques,

titut de Secundària es troba com

ja que va en funció del Pla d'In

nals, a partir del pròxim curs

Transports i Medi Ambient,

a prioritat dos i té un total de

versions de la Generalitat.

1995-96. Aquestes aules és pre

MOPTMA, que ocupen un to
tal de 6.972 metres quadrats.

16 aules del nou pla d'estudis,
que es reparteixen entre l'ESO

també hi ha l'ampliació de l'es

vist que s'instal·lin, durant els
mesos d'estiu, a la zona que hi

la data de la seva construcció

Dins el nou Mapa Escolar,

Després de dictar l'acord, el

i el batxillerat. La distribució

cola Francesc Burniol. En

ha entre el camp de futbol i l'es

següent pas serà la formalitza

serà de 12 aules, tres per cada

aquest centre d'ensenyament es

cola Francesc Burniol, segons

ció de l'acte de lliurament, per

curs d'ensenyament secundari

projecta una ampliació de 12

va assegurar la regidora d'En

part del MOPTMA, de la ces

obligatori, per a alumnes de 12

aules, per alumnes de primer a

senyament de l'Ajuntament

sió gratuïta a l'ajuntament. La

a 16 anys, i quatre aules més

sisè.

d'Argentona, Montse Brugal.

formalització de la cessió gra

corresponents als cursos de pri

La regidora també va anun
ciar que abans de les eleccions

tuïta es farà un cop s'hagi re

municipals els terrenys de

but la documentació correspo
nent a la desafectació i després

l'Institut de Secundària d'Ar

dels informes del servei jurídic

gentona ja hauran passat a titu

del departament i de la inter

laritat de la Generalitat.

venció general de l'administra
ció de l'Estat.

FORN DE PA

Els tràmits de cessió
L'Institut

dels terrenys

en el Mapa Escolar

El passat 30 de desembre ja
es van iniciar els tràmits de la

El dia 19 de gener el con

cessió dels terrenys a l'ajunta

seller d'Ensenyament de la Ge

ment per la construcció de
l'Institut de Secundària. Tres

neralitat de Catalunya, Joan
Maria Pujals, va presentar ofi

dies més tard, el dia 2 de gener,

cialment el nou Mapa Escolar

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

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
Posem piles al moment

Carrer Gran, 51 - Tel. 797 16 23 - ARGENTONA
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Poca participació en les
eleccions als Consells Escolars
Poca participació va ser la

Pel que fa a la xifra, a l'es

Sant Miquel del Cros és el cen

Els Consells Escolars de

cola Francesc Burniol ha estat

tre escolar d'Argentona que ha

cada escola s'integren pel di

tres escoles, en les eleccions

més baixa, un 16,5% del total

enregistrat un índex de partici

rector del centre, que és el pre

dels Consells Escolars.

de vots, però s'ha de tenir en

pació més baix. Concretament

sident, el cap d'estudis, un re

Els candidats que van ob

compte que en aquest centre hi

han votat 38 pares dels 250

gidor, en aquest cas la regidora

tenir més vots de l'escola pú

ha 592 alumnes i al Bernat de

convocats, aquesta xifra equi

d'Ensenyament de l'Ajunta

blica Bernat de Riudemeia van

Riudemeia 341.

val a un 15,2%.
La candidatura que va ob

ment d'Argentona, Montse
Brugal, un nombre determinat

tònica general que van viure les

ser Margarida Marzo i Pere

Rafel Bigorra va ser el can

Vilardebó, amb 65 cada un. Pere

didat més votat a l'escola

tenir més vots va ser la com

de professors, pares, alumnes

Merino, el tercer candidat, va
obtenir 62 vots. Tots tres can

Francesc Burniol amb 82 vots.

Imma Collet amb 68 i final

posta per Isabel Morales amb
31 vots, seguida de Josefa

escollits prèviament i un repre
sentant del personal d'adminis

didats completen el quadre del

ment Joan López amb 62, van

Saucedo i Nieves Reyes que

Consell Escolar ja que ha d'es

ser els dos restants membres
que juntament amb Rafel

van obtenir la quantitat 27 vots.

tració i serveis.
Finalment, es completa per

Virgínia Martínez, directo

Bigorra completen el quadre

tre d'ensenyament, Lourdes

ra del centre, va valorar molt po

del Consell Escolar d'aquest

Gil, va valorar negativament

administrador que té veu però

centre.
D'altra banda, l'escola de

aquestes eleccions ja que la

no vot.

tar format per tres membres.

sitivament la jornada electoral
per l'augment de participació.

Sembla ser que, segons preveu el mapa escolar publi
cat pel departament d'Ensenyament de la Generalitat, el
proper curs estrenarem Institut a Argentona. Però, això,
ben bé, què vol dir? Perquè ningú no s'enganyi, cal aclarir
que no disposarem de moment de cap instal·lació de nova
construcció i ens haurem de conformar amb la inauguració
d'un centre d'ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) en
uns mòduls provisionals, que s'ubicaran al costat de les
escoles noves, conegudes popularment com les del camp
de futbol. No volem obviar que uns quants anys -esperem
que no siguin gaires!- haurem de patir els inconvenients de
la provisionalitat i habituar-nos a funcionar amb el mínim
de recursos i instal·lacions necessàries, però, malgrat tot,
creiem que els avantatges que es desprenen del fet d'haver
aconseguit un centre de Secundària per al poble compen
sen amb escreix totes les mancances que inicialment s'hau
ran de suportar.
A efectes pràctics i immediats això suposarà:
Per una banda, als alumnes que enguany cursen 8è
d'EGB no els caldrà sortir del poble per continuar els estu
dis ni optar per una de les dues alternatives d'ensenya
ments reglats que, fins ara, se'ls oferien en acabar l'Educa
ció General Bàsica (BUP o Formació Professional) i que, a
partir del proper curs s'extingeixen, almenys a la comarca
del Maresme. Els nostres nois i noies de 8è, doncs, el pro
per curs començaran tots ells el segon cicle d'ESO.
I, més endavant, quan s'implanti completament la Re
forma i desapareguin els cursos 7è i 8è d'Educació General
Bàsica que, en el nou pla d'estudis correspondran al pri
mer cicle de Secundària Obligatòria, els nens i nenes de 12
anys s'incorporaran també a aquest centre, evitant l'inelu
dible desplaçament a d'altres poblacions en el cas que
Argentona no hagués tingut un centre de Secundària. Aquest

La directora d'aquest cen

un membre de l'Associació de
Pares d'Alumnes i el secretari-

participació va ser molt baixa.

institut acollirà també els alumnes de les poblacions veïnes
de Dosrius-Canyamars i Òrrius.
En general, el nou panorama escolar variarà substanciosament, amb la prolongació de l'ensenyament obligatori
fins als 16 anys, evitant la incongruència que es donava
fins ara en què l'escolarització obligatòria acabava als 14
anys, mentre que l'inici de l'edat laboral no era fins als 16.
Aquesta situació ha provocat en molts casos l'angoixa dels
pares d'aquells alumnes que, havent abandonat els estudis,
no podien trobar cap alternativa legal que possibilités la
seva formació per la via del món del treball. Esperem que
el nou pla d'estudis, a través de la flexibilitat dels progra
mes i els recursos necessaris per dur-los a terme, permeti
integrar positivament tots els alumnes en el nou sistema
educatiu i no suposi únicament la solució al buit legal a
què fèiem esment.
Pensem que el fet de tenir un institut a Argentona su
posarà, a més, una connexió estreta de la institució educa
tiva amb el poble, amb la interacció sempre positiva que
aquest fet suposa. I, com a conseqüència, un enriquiment
cultural.
Per tot això no podem fer altra cosa que congratularnos d'haver assolit aquest objectiu pel que hem estat treba
llant des de fa anys, des de les escoles, pares i mestres, i
des de l'administració municipal.
Ja tenim Institut. Però la feina no s'ha acabat. No cai
guéssim pas en l'error de creure que aquest era el punt
final de la nostra fita. Cal continuar treballant perquè reu
neixi el més aviat possible les condicions necessàries que
permetin assolir un bon nivell de qualitat pedagògica.
Araceli Ferrer
Mestra del C.P. Bernat de Riudemeia
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Els alcaldables per Argentona
a les municipals 28-M
Tots ells han governat en aquesta legislatura a Argentona i tots van com a cap

de llista dels seus respectius grups polítics en les properes eleccions municipals
que se celebraran el proper 28 de maig.

Joaquim Casabella (CDC)

Josep Clofent (PSC)

Novetats i incògnites són els principals aspectes desta
cats a tres mesos vista de les eleccions.

Concepció Sala (IC)

Martí Riu (PP)

Jordi Pinart (ERC)

pres de mesos d'incertesa, finalment el grup d'IC es pre
sentarà a les eleccions.

Convergència i Unió no revela si compartirà llista en

Els Verds i una candidatura d'esquerres independent,

els propers comicis. Els socialistes aposten de nou per Josep

impulsada per l'ex-militant ERC Àngel Gómez, són les in

Clofent com a alcalde. ERC reelegeix de nou a Jordi Pinart
com a cap de llista. El PP torna després d'estar quatre anys

cògnites que queden per desvetllar.

inactiu^ amb Martí Riu d'alcaldable. D'altra banda, i des-

les llistes.

Joaquim Casabella va ser

capdavant de la coalició. Des

Només AA sembla l'únic grup que no es presentarà a

Per la seva banda, el soci

sició, trencant el pacte amb
Convergència. La comarcal

escollit el passat mes de gener,

prés de presentar Jordi Suari,

de coalició, Unió Democràti

per primera vegada, cap de llis

el 18 de setembre de 1992, la

ca, de moment no sembla que

també va anunciar que si l'al

ta per Convergència Democrà

renúncia com a alcalde,

vegi viable l'opció d'anar els

calde anava com a cap de llis
ta de la coalició nacionalista,

tica de Catalunya. En l'anteri

Joaquim Casabella va agafar el

dos partits junts en els comicis

or legislatura l'actual alcalde

bastó de batlle d'Argentona.

electorals. La pròpia comarcal

Unió aniria per separat, però si

era el número tres de CiU, però

Després de mesos governant

del partit, avalada pel president

no hi havia acord entre les dues

després de marxar els conver

en minoria, CiU va signar un

d'UDC, Josep Antoni Duran i

cúpules la comarcal designaria

gents Esteve Canal i Antoni

pacte de govern amb el PSC

Lleida, va confirmar que Unió

a Raimon Català com a núme

Carbonell, Casabella va anar al

que dura fins ara.

a Argentona passava a l'opo

ro quatre de CiU. D'altra ban-

QUEVIURES
CANSALADERIA

ARFLA.

EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIA

Casa
> Oficina Tècnica
' Disseny d'automatismes
per a màquines
' Construcció i reparació de
maquinària

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

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

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DES DE 1892
Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA
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Marcel Lladó, actualment con

local ha estat Iniciativa per
Catalunya. Finalment, i des

tinua donant suport a l'equip de

prés de diverses reunions, el

govern CDC-PSC.

grup encapçalat per la regido

da, el regidor democratacristià

La secció local del PSC va

ra Concepció Sala va decidir

reelegir, a finals de gener, a

continuar i presentar-se a les

Josep Clofent com a cap de llis

eleccions del 28-M, en una as
semblea que van fer militants
i simpatitzants del partit.

ta per les eleccions municipals.
L'actual primer tinent d'alcal
més de regidor per Recerca de

Iniciativa per Catalunya va
exposar en la reunió la possi

Recursos Aliens, fa vuit anys

bilitat de crear una candidatu

que participa en l'activitat po

ra unitària d'esquerres, opera

lítica del PSC a Argentona.
Clofent va ser segon de llista

ció en la qual hi podrien parti
cipar militants de PSC i ERC.

darrera de Montse Brugal l'any

El darrer dels alcaldables

1987, després va encapçalar

presentats fins ara és Martí

l'any 1991 per primer cop les
llistes del PSC i enguany torna

Riu, actual regidor d'Agrupa
ció Argentona i president des

al capdavant d'aquest grup.

de l'any passat del Partit Po

de i regidor de Policia Local, a

Josep Clofent és diputat al
Parlament de Catalunya i fa 26
anys que es dedica a la políti

pular a la vila.

Els seus inicis en la políti
ca local van ser com a regidor
d'AA en el govern quatripartit

ca.
Esquerra Republicana va

presidit per Jordi Suari. Martí

reelegir com a cap de llista a

Riu, que anteriorment va ser

Jordi Pinart, qui des del mes de
maig de 1993 és militant

president de la Unió de Boti

d'ERC, després de passar una
etapa com a independent. En

guers d'Argentona, va portar
les carteres d'Urbanisme i Co

les passades llistes electorals

merç.
De moment continua la in

d'ERC a les eleccions munici

certesa de si el partit Verd Al

pals Jordi Pinart figurava com

ternativa Ecologista de

a independent en el número

Catalunya i la candidatura in

dos de la llista, precedit per
Àngel Gómez, qui va deixar el

dependent d'Esquerres, propo
sada per Àngel Gómez, ex-mi-

seu càrrec de regidor en mans
de Pinart, pocs dies després

litant d'ERC, es presentaran a
les eleccions. Però tot i això,

d'haver-se celebrat les muni

la darrera incertesa i la més se

cipals del 1991.
Un dels grups que ha pre

guida en els propers dies serà

sentat més incògnites sobre la

Unió aniran junts en els pro

seva continuïtat en la política

pers comicis.

si finalment Convergència i

p

Mateu Piriol i Carrió

El poble com a prioritat
Estem vivint temps molt moguts política
ment. I, aquesta moguda, provoca desconcert i
apatia entre la població, la qual veu amb sorpre
sa com hi ha polítics més pendents de les lluites
i discussions amb benefici propi, que per
aconseguir tirar el país endavant. I és que, el
nostre col·lectiu, té seriosos problemes i les
solucions han de ser prioritàries. I així s'ha
d'entendre, ho miri qui ho miri. Hi ha problemes
amb l'atur, amb l'IPC, amb la sanitat, amb la
vellesa, amb fàbriques que estan travessant
moments crítics... I, malgrat que la recuperació
econòmica sembla que es vol iniciar, de res
servirà si, qui ha de treballar, no posa tot el seu
"jo" al servei d'aquesta tasca. Els polítics ho han
d'entendre d'aquesta manera i actuar en conse
qüència. I, als que s'estimin més les discussions,
les baralles, les desqualificacions, els insults,
aquests, per coherència, s'haurien de retirar de
la política. Perquè són persones que no es
poden comprometre a tirar endavant res que no
siguin els seus propis interessos; i, la seva
manera d'actuar, pot arribar a fer que rebutgem
tot el que sigui política o estigui relacionat amb
la política. I, aquesta, seria una nefasta decisió.
Perquè, nosaltres, com a ciutadans, tenim una
arma per lluitar. Una arma que ningú ens pot
prendre, una arma que, sense ser violenta, pot
fer molt mal. Una arma que té un nom: EL VOT!
I, a ell, no podem ni hem de renunciar.
Molt aviat tindrem l'oportunitat d'expres
sar amb el nostre vot què és el que volem i què
és el que no volem. El poble, el nostre poble,
s'ho mereix. Mereix que li donem el millor. Per
això fóra bo començar a meditar, començar a
escoltar als polítics, començar a fer balanç del
que han fets uns i altres, començar a analitzar
actituds i actuacions, començar, en fi, a valorar

AGÈ

de debò les diferents opcions que ens vagin
oferint. Llavors, amb el poble com a fi fona

RE

mental i prioritari, procurant de forma molt
pensada escollir el millor, exercim el nostre dret
i deure, votar en la direcció escollida per tal
d'aconseguir un poble millor, un poble més dig
ne, un poble més habitable... tot això, no ho
dubteu, ens el farà sentir molt més nostre.

GRANADOS AUTOMÒBILS, S.L.
Sant Jaume, 59 08310 Argentona • Tel. (93) 797 19 61 - 756 07 93
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La política també es
judicialitza a Argentona
Una de les principals conseqüències del cessament del
regidor d'Esports, Cultura i Patronat del Càntir, Rai
mon Català, ha estat la creació d'una comissió d'investi
gació per examinar les presumptes irregularitats econò
miques, fetes en la gestió de les esmentades regidories. Dies
més tard, la comissió investigadora va decidir, després de

Un cop vistes les desviaci
ons de partides que s'havien

produït en les Regidories de
Cultura, Esports i en el Patro
nat del Càntir, sota responsa

diverses reunions, portar el cas per via judicial per si hi
haguessin indicis de delicte. L'oposició va decidir també
portar al jutjat núm. 7 de Mataró una denúncia judicial
on s'acusa l'alcalde, diversos regidors i determinats funci
onaris de l'ajuntament de presumpte prevaricació, mal

versació de cabals públics i falsedat en document públic.

i portaveu de CiU, Esteve Ca
talà, que va demanar que la in

Catalunya a Argentona, Rai

ja que una comissió d'investi

mon Català, va denunciar pú

gació sense reglament perd

vestigació es fes des del prin
cipi de la legislatura (1991).

blicament que hi havia pre

molta eficàcia. La regidora

En la primera comissió

sumptes irregularitats a l'alcal

també va declarar que l'equip

dia, com ara malversació de

de govern bloqueja les propos
tes de l'oposició freqüentment

bilitat del regidor Raimon Ca

d'investigació, l'equip de go

fons públics i falsedat en do

talà, l'alcalde d'Argentona va
decidir separar el regidor

vern (CiU-PSC) es va quedar

cument públic. Per la seva part,

i demostra que no té interès a

sol davant la proposta d'enviar

el regidor socialista Josep

continuar fent més reunions.

cautelarment de les seves res

al tribunal les carteres de Cul

Clofent va contestar aquestes

Per la seva part, dies més

ponsabilitats fins que s'aclarís

tura, Esports i Patronat del Càn

greus acusacions tot dient que

tard, els partits polítics de

l'afer. Davant d'aquest fet, en

tir. Aquest fet va venir degut a

si Raimon Català coneixia

el transcurs del Ple correspo

aquestes irregularitats ho hau

l'oposició (AA, ERC, IC i Grup
Mixt) van presentar al jutjat

nent al mes de desembre, ERC

què l'oposició va demanar més
temps per poder estudiar i am

ria d'haver denunciat en el seu

núm. 7 de Mataró una denún

va proposar crear una comis

pliar amb més detall altres ele

sió d'investigació per estudiar

moment.
En la tercera reunió que es

cia contra l'alcalde, diversos

ments que podien ser investi

aquestes desviacions, arran de

gats per la comissió. En la se

va fer, el primer tinent d'alcal

naris de l'Ajuntament d'Argen

la presentació d'una moció.

gona convocatòria, la comissió

de va manifestar que es podia

tona. En aquesta denúncia

La proposta va ser accep
tada per tots els grups polítics.

d'investigació va portar als Jut

donar pràcticament per fina

l'oposició els acusa de pre

jats de Mataró tota la compta

litzada la comissió d'investi

sumpte malversació de cabals

Tot i això, el mateix grup de

bilitat relativa a la piscina mu

gació ja que ningú va presen

públics, prevaricació i falsedat

Jordi Pinart va demanar que la

nicipal, referent als exercicis

tar més temes que es pogues

1993 i 1994.

sin estudiar. Després d'aquesta

en document públic. A l'espe
ra de les decisions judicials, el

investigació s'ampliés a les al

regidors i determinats funcio

tres regidories del consistori ar-

Després de la segona reu

comissió, la regidora d'Inicia

temps donarà la resposta als

gentoní. A la proposta feta

tiva per Catalunya, Concepció

fets esmentats.

inicialment per ERC s'hi va

nió de la comissió d'investiga
ció, el regidor a l'oposició i pre

afegir la del regidor d'Hisenda

sident d'Unió Democràtica de

un reglament de funcionament,

Sala, va demanar que es creés

\ r

SERRA-PINEDA

COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TOT TIPUS
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Jutjat de Pau*^

Ferran Catà

La celebració del matrimoni civil
davant dels alcaldes
En una població com la nos

En Met de Can Botifarra
deleguin- perquè puguin rea

tra, un cop instruït reglamentà

litzar aquesta funció, reforçant

riament l'expedient per la cele
bració de matrimonis civils,

així el principi democràtic

l'alcalde sempre ha estat facul

notòria rellevància social, a un

tat per autoritzar-lo, ja que el
jutge de Pau actua com a dele

representant popular conegut
normalment pels veïns del

gat de l'encarregat del Registre

municipi.

d'atorgar aquesta facultat, de

Amb aquesta disposició

Civil, que és el de Mataró, i
aquest no resideix a la nostra

potser es donarà un pas enda

vila.
Sembla inversemblant que

vant perquè a ciutats populo-

a poblacions amb major nom

monis civils amb la solemnitat

bre d'habitants en les quals hi

i calor humà que aquest acte
mereix, tal i com en molts Jut
jats de Pau intentem oferir.

ha encarregat de Registre Civil,
con Mataró 0 Barcelona, el res

ses es puguin celebrar matri

pectiu alcalde no pogués auto

Conscients de les perspectives

ritzar el matrimoni.

que obre la disposició que co

Aquesta qüestió ha estat es
tudiada pel Parlament espanyol

grans ciutats ja preveuen dele

i s'ha considerat que era adient

gar als alcaldes de districte

modificar la legislació vigent
amb la finalitat d'autoritzar a

aquesta facultat.
Aquesta llei entrarà en vi

tots els alcaldes -o a qui aquests

gor el dia 1 de març d'enguany.

mentem, els alcaldes de les

ASSUMPTES TRAMITATS
PEL JUTJAT DE PAU D'ARGENTONA
L'ANY 1994
INSCRIPCIONS

Mirant enrera sense rancúnia^

Naixements
Matrimonis
Defuncions

84
105
27

EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS
(De naixement, matrimoni, defuncions i

fe de vida)

543

CARTES-ORDRES PENALS (Auxili judicial)....

515

EXHORTS CIVILS (Auxili judicial)
632
EXHORTS DE REGISTRE CIVIL
(Auxili judicial)
113
EXPEDIENTS DE MATRIMONI76
CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS71
CASAMENTS ECLESIÀSTICS31
EXPEDIENTS GOVERNATIUS DE
REGISTRE CIVIL (Traducció de nom, trasllat
d'inscripció, duplicats de llibre de
família, etc.)

JUDICIS I ACTES DE CONCILIACIÓ
REGISTRE D'ATESTATS
CONSENTIMENTS PATERNS

64

7
79
2

Durant les primeres dècades del segle que vivim,
la sarsuela visqué l'època del seu màxim esplendor.
Estava en ple apogeu. A la casa del que avui és carrer
Torres i Bages núm. 15 hi vivia el nostre protagonista, en
Met de Can Botifarra. Tenia una veu de tenor formidable
i estava al corrent de totes les sarsueles i operetes del
moment. Sempre estava cantussejant. Assistia a totes les
funcions que podia... un dia, en una d'aquestes, en el
moment en què el tenor atacava la nota més difícil, en Met
que l'anava seguint no pogué contenir-se i engegà un
pinyol que els assistents reberen primerament amb un
psst! psst! i que al final l'aplaudiren. No trigà a sortir-li
contracte en una companyia teatral. Per la comarca ja
corria la fama i la gesta del gran tenor argentoní. La seva
companyia protagonitzà una gira per les Amèriques. Era
la moda del temps. Qui no travessava "el charco", poca
categoria tenia. I en Met s'embarcà amb la companyia en
qualitat de tenor suplent de l'empresa. El titular ja era molt
conegut i a l'ensems gaudia dels favors de la primera tiple,
motius pels quals era molt difícil reemplaçar-lo. Però
arribà el moment oportú. Es trobava en un bar de Puerto
Rico jugant al billar quan se l'avisà d'anar ràpidament al
teatre, el tenor tenia angines i l'havia de suplir. L'obra a
representar era Molinos de Viento, que si bé no era de les
que més li piaien era la que li proporcionava el seu debut
a El Dorado. L'èxit li somrigué durant la setmana que va
actuar. Però en Tenorio" de cap a peus volgué ocupar el
lloc de l'altre tenor, no sols a l'escenari, sinó també en els
sentiments de la tiple, qui a còpia de rebre atencions i
regals accedí als capricis d'en Met, això sí, no deixant-li
surar cap cèntim. Anant a Valparaiso embarrancaren i a
punt estigueren de naufragar.
Del primer "pinyol" al que ara continua quasi ha
via passat mig segle. Acabava de celebrar-se la Festa Major
de Sant Domingo i de la plaça Nova s'estaven retirant els
firaires que ens havien acompanyat. A prop meu parla
ven animadament en Joan Coll, l'Albert, més conegut per
l'hereu Koka, i en Josep Lladó, i es referien a en Met. "Ha estat aquí per la Festa Major, com m'hauria agradat
parlar-hi! -I a mi!. -Està molt eixerit, em donà l'adreça i
està en una masia camí de Vilanova de la Roca. Un dia
l'hem d'anar a veure". Jo gairebé tímidament, no podent
oferir res millor, els dic si es conformen d'anar amb ca
mió i apretats d'aquí a un moment sóc aquí i hi anem. I
així es féu. Camí de La Roca a Vilanova de la Roca, tra
vessant el Mogent i quasi front de l'ermita de Santa
Quitèria, famosa pels seus aplecs, hi havia la masia on
anà a raure en Met. L'amo, un pagès simpàtic a més no
poder, ens convidà a fer beguda i ens asseguérem en uns
pedrissos de l'era. No pot trigar gaire, és a fer un feix
d'herba pels conills en aquest ermot d'enfront. Salutaci
ons, abraçades, rialles, el propi d'uns amics de joventut
que han viscut llargs anys sense veure's. I ens contà les
seves peripècies i amb gràcia, mostrant-nos moltes foto
grafies de "veddettes", d'empresaris... dedicades a ell i
que generalment coincidien al "gran tenor que llegaria
cèlebre si llegarà a sentar cabeza". La tertúlia s'allargà.
En Lladó ens recità Les Mans, l'Albert ens cantà alguna
facècia d'en Serrallonga, ja que li sabia tota la seva histò
ria, i el pare de l'amo ens delectà amb El plat de fusta. Us
imagineu l'escena en aquell marc improvisat? Tornàrem
cap a casa. Ja s'havia fet fosc.
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Els reis fan el pregó
de la Festa Major de Sant Julià
La Festa Major d'hivern
d'Argentona es va iniciar amb

Després d'aquest acte, també
a la plaça Nova, es va fer una

a Eduard Dordra, i el tercer i
darrer a Joan Maria Garachana.

el pregó que va fer el rei

ballada de sardanes a càrrec de

A la inauguració hi va assistir

Melcior en el balcó de l'Ajun

la cobla Montgrins.

tament de la vila, el passat di

l'alcalde de la vila, Joaquim

A la tarda, la cobla Mont

Casabella, i el regidor de Fes

jous 5 de gener. Aquest any el

grins va oferir, a la Sala d'Ar

tes, Marcel Lladó, a més del

pregó ha anat a càrrec dels Reis

gentona, el tradicional Concert

director del Museu del Càntir,

Mags d'Orient, coincidint amb

de Festa Major. La diada va fi

Oriol Calvo, i els membres de

la tradicional cavalcada del dia

nalitzar a la nit amb un ball de

l'entitat Amics del Museu del

5.

l'Orquestra Montgrins.

Càntir.

Tot i això, els actes van

L'endemà diumenge, últim

començar dos dies més tard, el

dia de la Festa Major d'hivern,

mençar, a la Sala Argentona,

dissabte dia 7, a les onze del
matí, amb l'ofici solemne en

va començar a dos quarts de
dotze amb una cercavila dels

una obra de teatre per a infants

honor a Sant Julià. A l'ofici hi

gegants d'Argentona acompa

lles. L'obra, A l'ombra del

van assistir personalitats polí

nyats per cinc colles convida

Canigó, va ser representada

tiques de la vila com l'alcalde,

des. La cercavila, que es va ini

per la companyia Marduix.

Joaquim Casabella, i diversos

ciar al pati de les escoles, va

En el transcurs de la Festa

regidors. A l'homilia, que va

passar per diversos carrers de

Major, l'alcalde d'Argentona

A la una del migdia va co

que va organitzar el grup Ria

anar a càrrec de mossèn Joan

la vila i es va acabar a la plaça

va valorar positivament la Fes

Torrents, es va fer una crida a

Nova.

ta Major d'hivern. Segons

la lloança dels sants i del sen

A les dotze del migdia, a

Casabella, aquesta festa ha es

tit de la Festa Major de Sant

la Casa de Cultura, es va fer la

ries de Mataró, respectiva

tat participativa i en la majoria

Julià. Al voltant de dos quarts

presentació de l'edició especi

d'actes el públic hi ha pres part.

de dotze del matí es van cele

al limitada d'un càntir de vi

ment.
Després d'aquesta presen

brar, a la plaça Nova, diversos

tació, a la una del migdia es va
inaugurar l'exposició del 2n

zar, la tarda del diumenge, amb

balls tradicionals amb l'Esbart

dre català del segle XVIII, amb
motiu del 45è aniversari de la

Dansaire d'Argentona, el grup

Festa del Càntir. A la presen

Concurs de Fotografia de la

en el Centre Parroquial, la dar

0 Arco do Vella de Reinate de
Lugo i els ballets del Penedès

tació van ser-hi presents

Festa del Càntir, organitzat

rera de les projeccions que es

Joaquim Casabella, alcalde de

pels Amics del Museu del Càn

van fer, durant el cap de set

tir. Durant l'acte d'inauguració

mana, de la pel·lícula Molt so

sica va anar a càrrec de la co

la vila, Oriol Calvo, tècnic de
l'Àrea de Cultura de l'Ajunta

es van atorgar els premis als

roll per res, del director Kennet

bla El Grupet. Aquest acte el

ment, Germinal Belis i Daniel

guanyadors del concurs. El pri

Branagh, i el concert de jazz-

van organitzar els Amics de la

Belando, director adjunt i di

mer va ser obra de Marc Du

dixieland amb la banda Àfter

Cultura i l'Esplai d'Argentona.

rector de fàbrica de Cristalle

ran, el segon va correspondre

Hours.

de Sant Martí Sarroca. La mú

La Festa Major va finalit
la representació dels Pastorets

jte^^ cu^etíxx^ kJ O^iOv
<=> Aliments Integrals i Biològics.

Fitoteràpia (herbes)
^ Productes frescos (Tofu, Tem pe,
Hamburgueses, Salsitxes).
^ Productes Alternatius (Medicina

Natural, SANTIVERI, NERET KILUV
PRODIET,... etc.)
O Fruits Secs i Espècies.
Carrer Gran,
Tel. 797 10 5

RGENTONA

c/Joan XXIII, 9 - ARGENTONA - Tel. 756 01 42

Records^
Lluís S. Morgan
La Festa Major d'hivern

Casas, membre de l'organitza

d'enguany es va caracteritzar

ció, l'anterior trencava el rit

per diverses actuacions que es

me de la desfilada perquè hi

van suspendre. Una d'elles, va

havia zones on l'assistència de

ser una de les activitats que

públic era mínima. El trajecte

s'anaven fent des de feia qua

va recórrer tot el carrer Mestre

tre anys, l'escalada al campa

Falla, Av. Puig i Cadafalch,

nar d'Argentona. Un dels prin

carrer Gran fins arribar a

cipals motius de no assolir el

l'Ajuntament vell. Des del bal

cim del campanar, segons va

có de l'Ajuntament els tres

assenyalar Joan Pallàs, vocal

Reis van llançar el missatge de

del Grup de Muntanya, era el

felicitat que fan, any rere any,

Actuació de l'Esbart Dansaire d'Argentona.
mal estat de la cornisa. Joan Pa

especialment per als més me

llàs també va dir que al Grup de

nuts. Moments abans, l'alcal

Muntanya no se li va comuni

de d'Argentona va fer el seu

car que dins la programació hi

parlament. Els actes van fina

constés la cinquena escalada.

litzar amb el pregó de Festa
Major que aquest any va anar

Nou emplaçament i
recorregut de la

Cavalcada de Reis
El dia 1 de gener el patge
reial va arribar amb helicòpter
a la plaça Nova per recollir les

a càrrec del rei Melcior.
Durant la cavalcada, en la

qual hi van participar diverses
entitats, es van tirar al voltant
de 800 quilos de caramels.
Enguany els reis mags van ar
ribar a Argentona amb carros

cartes dels més menuts. Dies

ses i no amb cavalls, tal i com

més tard, el 5 de gener, es va

s'havia fet l'any passat. El can

fer la cavalcada dels Reis Mags

vi, segons fonts de l'organitza

a Argentona, que enguany es
va iniciar des d'un altre punt,

ció, va ser que amb cavalls no

deixant de banda, després de

com amb la carrossa. Una de

força anys, la tradicional sor

les altres innovacions de la ca

es pot oferir tanta lluminositat

tida que es feia a la zona de Cal

valcada va ser la seguretat.

Negre. Aquest cop la sortida es
va fer a l'inici del carrer Mes

Membres de la Creu Roja i de

tre Falla. El recorregut de la

carrossa per evitar accidents en

cavalcada de reis també va ser

el moment de recollir els cara

diferent ja que, segons Jaume

mels.

l'organització van vigilar cada

Els carrers (n)
Vam tenir un Consistori i amb ell un conse
ller de Cultura, bon amic meu, que es va preocupar
perquè alguns carrers continuessin amb el seu
nom popular i així a la placa, juntament amb el seu
nom oficial, hi llueix el nom popular; carrer de les
Monges, carrer de la Pilota, carrer Nou, però
haurien pogut continuar amb el carrer de can Xicu,
el carrer de l'Escopeta, el carrer d'en Crostons,...
Sabíeu que aquell racó de cases que es for
ma en el carrer Torras i Bages era anomenat el
carrer de la Font perquè, i això és una hipòtesi,
molt antigament la font de Sant Domingo abans
de sortir al carrer Gran ja aflorava metres mes
amunt?v . ,,. .
Era bonic de veure, i això ja ho sap tot
hom la vitalitat del carrer Gran en el seu tram de
Cap de Creus a Sant Sebastià, ja que era el teu
dels mestres d'ofici. Hi havia dos forners, un cisteller un boter, una "facina" d'aiguanaf un baster,
una fonda, dos mestres de carros i tres ferrers que
a les sis del matí ja batien el ferro roent sobre les
impertèrrites encluses.
Quasi cada carrer tenia el seu segell espe
cial i si hi havia la plaça de Vendre, on evident
ment s'hi venia, hi havia carrers on s'hi anava a
jusar a bitlles, a baletes o a cartons. Hi havia llocs
de reunió, com la paret de les mentides, que no
tenien res a envejar, quant als assumptes a tractar,
de les quatre o cinc barberies de torn quasi inde
finit i que lluïen sobre la llinda del portal unes
bacines de llautó netes i brillants.
No podem parlar d'un sol carrer dedicat al
vi perquè eren molts on hi havia un, dos o mes
cups que a l'època de la verema deixaven anar
un intens perfum de most, mentre que la brisa
escampada a la voravia s'assecava al sol. En el
Torrent (carrer Dolors Monserdà) i del celler de la
casa d'en Puig i Cadafalch hi sortia una intensa
olor de garrofes que deixaven anar els sacs alia
aF>1 a ^abíeu que en el segle passat i en el núme
ro 1 del carrer dels Rosers havia existit una espè
cie de cafè, lloc de reunió dels carlistes i que a la
mateixa casa i en les primeres dècades del nostre
segle, com que hi vivia l'avi Bolero, l'enterramorts,
a la façana hi lluïen, igual que en una pel·lícula
de l'Oest unes lletres vermelles que anunciaven
-Gran depósito de ataudes. Se sirven ramos y
coronas. Se visten difuntos gratis díay noche^. I
sabíeu que en una habitació de la mateixa casa
els Amics d'Argentona hi van tenir el dipòsit inici
al dels primers atuells en què començarien for
mant el Museu del Càntir?
Quantes coses podríem explicar de cada
carrer! No tenim prou espai, potser un altre dia
serà.
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Exit de públic

REGIDORIA DE CULTURA

d^Els Pastorets
L'organització es va veure obligada a fer una altra
representació.
La secció local de teatre del

tona. Més de 40 actors ama

Centre Parroquial d'Argentona
va decidir fer una altra repre

teurs de diferents edats prota
gonitzaren Els Pastorets, diri

sentació d'Els Pastorets, el diu

gits per Josep Alzina, Jaume

menge 8 de gener, després de

Cases, Lluís Serra i Marta

la gran acollida que van tenir

Ribó.

les actuacions del dia de Nadal

Les entrades es podien ad

i de Sant Esteve. Segons els or

quirir al mateix Centre Parro

ganitzadors, en les dues actua

quial i el seu preu era de 400

cions hi van assistir més de 400

pessetes pels socis i de 500 pels

persones.
Els Pastorets d'aquest any
presentaven com a novetat la

no socis.
Els Pastorets del Centre

música en directe, a càrrec dels

Parroquial compten amb el su
port de l'Àrea de Cultura de

Amics de la Música d'Argen

l'Ajuntament d'Argentona.

Una vegada més Argentona amb el món cultural, ofereix
un ampli ventall de programació i d'activitats.
Tenint en compte que la cultura és la imatge d'un po
ble, el nostre, mai pot quedar-se enrera dels altres i per això
des de l'Àrea de Cultura s'està estudiant la possibilitat de
dur a terme un projecte molt ambiciós: la programació de
teatre a la nostra vila i que pugui acollir la gent vinculada
amb aquest àmbit dels altres pobles veïns.
Tot i essent conscients de les programacions ja esta
blertes i que estan en funcionament amb un cert èxit, com
són les de cinema, exposicions, concerts, conferències, dan
sa,... cal sentir-nos orgullosos de poder comptar amb el pro
jecte de teatre que sens dubte seria assolir un gran repte. En
concret, ja podem confirmar dins la temporada del primer
semestre la presència d'Amparo Moreno amb Shirley
Valentine (25 de març), Comediants amb El llibre de les bès
ties (23 d'abril), Trànsit companyia de dansa amb El pols de
l'àngel, Dagoll Dagom amb el musical Todio, amor meu (13
de maig), Los Los amb Pourquoipas?'(4 de juny) i Pep Bou
amb Bufaplanetes (24 de juny). Així mateix, el 3 de setem
bre tindrem en Paco Moràn i en Joan Pera amb el seu gran
èxit La extrana pareja.
La Biblioteca també és un altre objectiu que des de la
Regidoria de Cultura s'està potenciant i tota vegada que la
demanda dels lectors és considerable, s'ha cregut oportú
ampliar l'horari, posant a disposició dels vilatans unes hores
al matí que, oportunament, ja es posarà en coneixement. És
important tenir en compte el nou estudi sobre l'ampliació
de la Biblioteca i les negociacions de possibles subvencions
envers el tema.
Esperem i desitgem que els reculls de programacions
siguin del grat de tots vostès.

E/ Centre
___

GRANJA

—BAR

MENJARS
c/ Bernat Riudemeia, 4

756 08 47
ARGENTONA

Alumnes de l'Aula de Música van fer l'acompanyament musical dels
tradicionals Pastorets.

Escola de Mecanografia

RICITAT - AIGUA - GAS

CALEFACCIÓ

RUIZ

UÏS SERRA

Papereria
Diaris i revistes de tota mena

Ronda Francesc Macià, 5

Tel. 798 35 05

Dr. Samsó, 6

Tel. 797 16 54

Argentona

MATARÓ

Passatge Molí, 20

Tel. 797 23 21
ARGENTONA
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Massiva

REGIDORIES DE FESTES I JOVENTUT

participació
de genets
en els Tres Tombs

La nota anecdòtica de la

El passat 15 de gener es van
celebrar els tradicionals Tres

jornada va ser quan dos dels ca

Tombs a la nostra vila. Una

valls participants es van posar

gran representació de genets i

nerviosos i van topar contra una

carruatges van participar en

ambulància. Tot i l'espectacu-

guany en la diada festiva en

laritat del xoc no es va produir

honor a Sant Antoni Abat.

cap conseqüència important.

Tal i com marca la tradició,

El programa d'actes de la

el capità, en aquest cas Miquel

celebració de la Festivitat de

Esquís, acompanyat de l'aban

Sant Antoni Abat a Argentona

derada, Anna de Joan, i dels dos

es va iniciar el dissabte a la nit

acordionistes, Josep i Joan

amb un ball a la Sala, amenit

Carles Oliveres, va obrir la

zat per l'Orquestra Brillants.

comitiva dels Tres Tombs pels

Segons l'organització hi van

carrers d'Argentona.

assistir unes 600 persones.

La Regidoria de Joventut continua amb la seva política de
consolidació de serveis de cara al jovent de la nostra
població. Tenim consolidat el Punt d'Informació Juvenil,
donant un servei d'àmplies possibilitats, amb el seguiment
d'una revista d'informació juvenil CLIPS.
D'altra banda, també es consoliden d'una manera acla
paradora el Baresme i la Setmana Jove, obtenint ambdós
aquest últim any un èxit sense precedents a la comarca i
essent Argentona la població amb major participació de
públic.
Concretament, al Baresme d'aquest any hi participaran
un total de 19 municipis del Maresme, demostrant això el
ressò que aquest circuit musical té a la comarca. Els joves de
la nostra vila hi han participat d'una manera molt activa i
prova d'aquesta participació són els resultats de l'any passat.
La Setmana Jove va ésser, en la seva segona edició, la
prova més fefaent de la seva consolidació, prova de l'es
mentat va ésser l'èxit de participació que ens obliga aquest
any a superar-nos.
Tot això lligat amb les festes populars que marquen el
nostre caràcter com a poble. No cal fer un esment particular
de cada festa de carrer, però sí que cal destacar la Festa
Major de Sant Domingo, desbordant totes les previsions de
participació, obtenint en cadascun dels dies de festa una parti
cipació massiva, la qual no deixa possibilitat de cap dubte de
l'èxit obtingut i del ressò que la nostra Festa Major d'estiu té
en els pobles de la nostra comarca i fora de la mateixa.
D'una manera especial aquest any, i sense que serveixi
de precedent, l'Ajuntament participa d'una manera activa en
l'organització de la Festa de Carnestoltes, el motiu és el de
donar lluïment a totes les festes populars.

AIGUA, GAS,
ELECTRICITAT
VENDA DE
MATERIALS

La festivitat va finalitzar

Més de 200 genets i 20 car

dimarts dia 17 amb una missa

ruatges van recórrer més d'una
desena de carrers de la vila i

en honor al patró, que es va

van anar acompanyats per l'or

celebrar a les onze del matí a

questra xaranga La Purísima.

l'Església Parroquial.

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària

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

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

Administrador de Finques

iPcwt, Ya/L·
Telèfon 797 04 11
Av. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA

d Gran, 30

Tel. 797 02 07

ARGENTONA
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?43 RUPS MUNICIPAL

Apa, anem-hi!
Els socialistes convidem
als ciutadans d'Argentona a
participar amb nosaltres a go
vernar la vila en aquesta etapa
especialment prometedora per
al progrés econòmic, social,
cultural i moral del nostre po
ble.
Una mirada a vol d'ocell al
municipi ens fa adonar dels
nous desenvolupaments ur
bans. Les dues autopistes ens
connecten amb el Vallès i
Mataró, i amb Barcelona i a la
costa en uns moments. El crei
xement del poble cap a Sant
Sebastià és un fet. La carrete
ra que unirà el Cros amb el
centre està en marxa. Els equi
paments com l'Institut de Se
cundària i l'Àrea Bàsica de
Salut seran aviat una realitat.
Estem davant de transformaci
ons que són alhora realitats
properes i símbols del desen
volupament aconseguit en el
territori i en la prestació de ser
veis personals. La presència
del grup municipal socialista al
govern municipal i el seu sen
tit de responsabilitat han estat
decisius en aquesta tasca.
Els socialistes volem per
Argentona un govern munici
pal dotat de la força que ema
na dels interessos col·lectius de
la majoria dels ciutadans de la
nostra vila. Un govern eficaç
per servir realment aquests in
teressos col·lectius i un govern
eficient en la prestació dels
serveis als quals tenim dret. El
que volem és sintonitzar ple
nament amb la societat local.
No pretenem pas fer la vida
cultural des de l'Ajuntament,
sinó recolzar-la i si de cas, im
pulsar-la. El mateix, diem en
el terreny de l'esport: donar re
colzament als clubs i facilitar les
instal·lacions necessàries.
La nostra gestió de l'Ajun
tament serà eficaç i transpa
rent, aprofitant al màxim els
recursos humans, materials i
econòmics que disposem i bus
cant-ne més, mitjançant la re
lació amb altres institucions,
empreses i organismes. Però
sobretot volem que la nostra
gestió sigui participativa. Per

això proposem al poble, a tra
vés dels seus grups, associaci
ons i entitats, clubs, agrupaci
ons de treballadors, empresa
ris o botiguers, la participació
en el programa que servirà per
a governar Argentona fins al
1999.
Els nostre programa és el
vostre. Serà el que defensi els
interessos col·lectius de la
majoria. Estarà presidit per les
idees d'eficàcia en la gestió,
coordinació amb les instituci
ons supramunicipals i defensa
dels interessos locals davant
d'aquests, i coordinació amb les
entitats del municipi. El nostre
és també un projecte de soli
daritat, ja que volem prestar els
serveis a tothom amb especial
atenció als més necessitats.
El nostre projecte de go
vern per Argentona ha de con
nectar amb les vertaderes in
quietuds dels ciutadans ara i
aquí. Per tant tindrà els peus
molt ben fixats a terra, però
això no li impedirà d'enlairarse promovent i projectant el
planejament d'Argentona per
més enllà del 2000.
Aquesta nova majoria serà
representada per un grup de
dones i homes, deslligats d'in
teressos particulars, amb capa
citat per l'actuació pública i
encapçalats pel company Josep
Clofent, primer tinent d'Alcal
de de l'Ajuntament d'Argen
tona. L'actuació pública de
l'equip de govern estarà dedi
cada a atendre tothom amb
equitat, però atenent personal
ment el cas o el problema de ca
dascú, que sempre és diferent.
Finalment, per tirar enda
vant el nostre projecte de po
ble, sapigueu que ho volem fer
des de la bona relació amb els
veïns, el diàleg i l'entesa, su
perant la bandera del tothom
contra tothom que només ai
xequen aquells que pretenen
convertir les institucions locals
en plataforma d'interessos par
ticulars o partidistes.
Comptem amb vosaltres.
Grup Municipal Socialista

(PSC)

Silenci, sfinvestiga
Vet aquí que el ple de

un cop resolt aquest primer

l'Ajuntament del mes de

assumpte, com s'ha de con

desembre de l'any que aca

tinuar investigant?

bem de traspassar, va deci

Aquesta és una qüestió

dir crear una comissió d'in

que possiblement va agafar

vestigació.
Com el seu nom indica,

pis membres de la comis

també per sorpresa els pro

una comissió d'investigació

sió, perquè tot seguit es

serveix per a investigar. Què
cal investigar, doncs? En

devien adonar —sobretot
els que compten amb major

principi sembla que era ab

nombre d'hores amb exer

solutament necessari, indis

cici de poder— que a partir

pensable i inajornable de

d'aquell moment ells ma

mostrar i castigar el que, a
jutjar per l'actitud dels regi

teixos esdevenien l'objecte
d'investigació. És per això

dors de l'equip de govern,

que ja s'han aixecat algunes

pot haver estat el cas més

veus suficientment acredi

flagrant i imperdonable de
corrupció que hi hagi hagut

tades dins del govern mu
nicipal segons les quals

mai en un ajuntament i en

potser ja no caldria investi

totes les institucions hagu

gar més.

des i per haver. (Els afers De
la Rosa, Roldan i Rubio són

Si aquesta famosa co
missió investigadora acaba

pecata minuta, comparats

així, els membres de l'opo

amb aquest).
Però la investigació no

sició, i concretament els

s'hauria d'acabar aquí per

tampats contra la dura rea

d'Iniciativa, quedarem es

què els regidors també van

litat i només podrem titllar-

decidir en aquell ple que,

nos —una altra vegada!—

posats a investigar, més val

de babaus, per haver-nos

fer-ho bé, i que, per tant,

il·lusionat creient que era

calia investigar tots els ca

possible fer una mica de

sos sospitosos de què hi hagi

neteja a l'Ajuntament d'Ar

esment des de l'inici de la

gentona.
—Per què serveix una

legislatura.
Qui forma la comissió
d'investigació? Evidentment
els representants dels partits
polítics del consistori, d'en
tre els quals en sobresurt

comissió d'investigació?
—Per confondre els que
van amb el lliri a la mà.
—Elemental estimat
Watson.

CiU perquè és el grup més
representat i també el que té

Grup Municipal

més ganes d'investigar

d'Iniciativa per Catalunya

aquest cas concret. Ara bé,

(IC)

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

Cap de Creus - febrer 1995 17

RUP9 MUNICIPAL

Tornem-hi
Quan a nivell d'Estat espa
nyol se sent a parlar de tots els
casos d'escàndol, bé sigui cas
Mariano Rubio, bé d'en Joan
Guerra, bé d'en Luis Roldàn,
que si en Mario Conde, que si
en Javier de la Rosa, i possible
ment un llarg etc. de noms, i ara
ja per fer la pilota més grossa
ens surt el cas GAL, que sem
bla fer oblidar un xic que exis
teix ETA, i tota la polèmica que
si el Jutge d'aquest cas és part
implicada, que si és una venjan
ça, que, qui jutja al Jutge etc.
que si en Conde el deixen anar
de la presó i en de la Rosa no,
hi ha molta gent, gent normal
del carrer que es pregunta quan
s'acabarà tot això, la gent vol
feina i benestar, la gent del car
rer no es mereix tot això, i fins
i tot es pot arribar a preguntar
on arribarà tot aquest malestar,
i a creure que aquesta situació
de crispació informativa, sigui
orquestrada per qui sap qui,
possiblement amb dubtosa fina
litat democràtica, amb un am
pli recolzament de premsa i de
TV per aconseguir un desgast,
un descrèdit i fins i tot amb la
greu sospita d'aconseguir una
desestabilització dels poders
públics. -I tot per poder manar?
La gent del carrer no entén
com és que s'uneixen els ex
trems, sols per poder manar?, i
això que sempre ens havien en
senyat que polos opuestos se
repelen, si més no, fa quatre
dies que això s'entenia així. És
possible arribar a la desesta
bilització, sols per poder ma
nar? Per sort la maduresa dins
de la democràcia frena possi
bles instints no gaire sans.
Aquest escrit no vol posar
en dubte la veracitat o no dels
casos anomenats, possiblement
hi ha molts desencerts i també
encerts dins els seus més de 12
anys de mandat, que en moltes
ocasions no han estat els més
defensors de les postures i dels
ideals de Catalunya, és ben se
gur, però cal valorar el que és
positiu per poder tirar endavant,
i en aquest moment des de Con
vergència i Unió no en tenim
cap mena de dubte, cal que exis
teixi una suficient estabilitat a

CONVERGÈNCIA
I UNIÓ
Espanya perquè el Govern tre
balli i pugui crear confiança en
el sector econòmic i així poder
reactivar l'economia, i que la
Justícia faci també el seu paper.
Cal que el Govern pugui gover
nar, per això és el nostre recol
zament, per tal de poder anar
endavant, sumar, no pas restar,
que els hi continuarem donant
mentre es pugui.
Tornem a estar en portes
d'unes altres eleccions, veurem
el resultat a partir del mes de
maig a Argentona, i si els re
sultats així ho reflecteixen, es
pot repetir el que ha passat en
aquests quatre anys 0 bé l'ex
periència haurà ensenyat el que
es pot fer i el que no, amb qui
es pot, i amb qui no es pot pac
tar, hauran estat quatre anys on
hi haurà hagut de tot, molts can
vis de governs, pactes estranys
sense durada, pressupost de
l'any 1993 pactat amb IC, que
comptàvem amb la seva collaboració per treballar i a l'igual
que ERC, que després de mol
tes negociacions, a l'últim mo
ment es va tirar enrera, supo
sem que això de la responsabi
litat..., i un pacte de Govern
amb el PSC, que va donar i està
donant estabilitat per poder tre
ballar, cessament d'un regidor,
declaracions, denúncies al Jut
jat, i tot tipus d'especulacions,
plantejament de descrèdit que
es porten a terme contra certs
funcionaments heretats del seu
mandat i que tenint notícies del
que passa ad'altres municipis, es
veu la consigna impartida, les di
rectrius i els pensaments maqui
avèl·lics que, moltes vegades,
fan pensar que no són ni molt
menys fruit de pensaments lo
cals, però que tenen una sola i
única fita, confondre l'electo
rat, per tal d'aconseguir més
vots i no pels mèrits que puguin
tenir ells, sinó embrutant el tre
ball dels demés, però cal tenir
en compte que, a la majoria de
la gent del carrer, tot aquest joc
no li agrada.
Grup Municipal
de Convergència i Unió

(CiU)

L'astrologia i
l'equip de govern

(0 Rappel a Argentona)
El nostre partit ha estat
estudiant tot el succeït en les
darreres setmanes. Han sigut
uns dies en què, constant
ment, hi havia un degoteig de
notícies. A l'anterior número
d'aquesta revista, vam clamar
al cel amb l'afer que provocà
la destitució del regidor d'Es
ports i Cultura. El procés uti
litzat pel govern era un cú
mul de despropòsits que
amagava o una implicació
directa o una negligència
greu (en ambdós casos pri
mer del regidor d'Hisenda,
després del batlle i, final
ment, de la resta de l'equip de
govern), i si la gestió del re
gidor destituït va ser incor
recta la dels que en teoria el
controlaven va ser nefasta. I
ja estem patint les conse
qüències.
Volem fer constar que es
tem utilitzant com un eufe
misme això tan maco de
"l'equip de govern" ja que,
contínuament, demostren te
nir poca connexió. Han obli
dat paraules com corresponsabilitat 0 coparticipació,
paraules molt importants
quan es treballa en equip.
A ERC hem arribat a la
trista conclusió que el govern
té tal manca de criteris per
guiar-se que ha decidit utilit
zar altres mètodes que rebai
xin la seva ineficàcia. Podria
ser, per exemple, que ho fa
cin seguint l'horòscop. El
problema i l'única explicació
possible és que el pacte
d'aquesta coalició que ens
malgoverna es va realitzar en
les dates en què, darrerament,
els estudiosos diuen influeix
un nou signe zodiacal:
Ofiuco. Potser és l'explicació
a tanta descoordinació i des
gavell intern. No serà que els
convergents i els socialistes
no se n'han assabentat i con
tinuen fent la política muni

cipal llegint els horòscops
d'un signe equivocat? Si pas
sa això ho tenim clar els argentonins i el futur no és gai
re encoratjador.
No els importa passar-se
de quasi trenta milions, no
importa hipotecar el pressu
post del 1995 amb 15 mili
ons (sort que no resta gaire
temps de legislatura), no els
importa que l'autopista cap el
Vallès es faci amb sorra de
places públiques, no els im
porta que la Llei d'Incompa
tibilitats no sigui uns dels lli
bres de capçalera d'algun re
gidor, no els importa acordar
quelcom en el Ple (el màxim
òrgan de poder de l'Ajunta
ment) i després no fer-ni el
mínim cas... i sí importa, per
exemple, discutir el 0,7 pel
tercer món. Són molts diners,
diuen, per les persones dels
països desenvolupats i, sem
bla, és millor gastar-los, per
exemple, fent estudis per or
ganitzar l'Ajuntament que no
s'apliquen i han costat més de
set milions. Sí importa fer
pactes, a esquenes de la res
ta de l'Ajuntament, per la
compra d'uns terrenys en
unes condicions força onero
ses pel municipi. A nosaltres
ens importa, i molt, el dret
que empara a aquests indivi
dus a hipotecar-nos el futur.
I la llàstima és que a cada
petjada que fem dins l'orga
nització municipal ens tro
bem aquesta manera de fer.
A ERC se li ha plantejat
el problema de preferir
aquest govern d'astròleg de
tres al quart o a plantejar en
el proper Ple la contractació
d'en Rappel perquè els asses
sori. Potser hi sortiríem gua
nyant.
Grup Municipal
d'Esquerra Republicana

(ERC)
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El cinema

REGIDORIA
D'ESPORTS

a Argentona

va finalitzar

amb dèficit
Tot i això més de 4.000 persones van anar-hi durant l'any
passat.
De les 44 pel·lícules que es
van projectar l'any passat a la
Sala del Centre Parroquial no

855.000 pessetes l'any. Els di
ners que manquen provenen en
part d'una subvenció de l'Ajun

més sis van obtenir superàvit.

tament, aquest any de 500.000

Aquesta xifra demostra que el

pessetes, i de les entitats Cine

cinema que es va fer l'any pas

Club i Centre Parroquial, orga

sat a Argentona va ser deficita

nitzadores del cinema a

ri, segons dades que va aportar

el tècnic de Cultura de l'Ajun

Argentona.
Enguany ja s'han projectat

tament d'Argentona, Oriol

pel·lícules amb un volum im

Calvo. Els films amb més par

portant de públic, entre elles,

ticipació de públic, i que van

Molt soroll per res, Los

generar un saldo positiu, van

aristogatos, 4 bodas y un fune

serAladdin, El Piano, Azul, Los

ral i Rojo.

Amigos de Peter, Fresa y
Chocolate i Cafè Irlandès. Les

més deficitàries del 1994 van
ser Havanera, Algopara recor
dar i Dave.

Segons Oriol Calvo, el ci
nema es fa com una activitat
cultural a la vila i, en aquest

sentit, és la més rendible dels
actes que es fan durant l'any a
Argentona. Calvo va afirmar
que les pel·lícules comercials
no donen bon resultat econòmic
ja que tenen un preu molt ele
vat i poca assistència de públic.
Al cinema argentoní hi assis

^ELLESA
TERESA
VILA

teixen, principalment, dos tipus
d'espectadors, l'adult molt se
lectiu, que són els matrimonis

de 30 a 50 anys, i el públic in
fantil de nens fins a 12 anys.
Segons les estadístiques,
durant el 1994 es van recaptar
un total de 1.600.000 pessetes
amb 4.090 espectadors, aproxi
madament 93 persones per pellícula. Pel que fa a les pèrdues,
han estat d'unes 20.000 pesse
tes per film amb un total de

SOLÀRIUM: Cara ultraràpida
MAQUILLATGE permanent
DEPILACIONS Elèctricadefinitiva-cera freda 0 calenta

TRACTAMENTS
Facials: Neteja cutis - acne •
hidratació - taques - flacciditat
Corporals: Quiromassatge drenatge linfàtic - obesitat - estries

UNGLES DE PORCELLANA
PEDICURA - MANICURA
Sant Narcís, 1
Tel. 756 00 40

08310 ARGENTONA

Una nova etapa hem iniciat de cara a l'esport argen
toní, i per això em plau presentar-vos el programa FES
ESPORT'95, amb la finalitat de fomentar al màxim l'esport
a tots els nivells i sempre amb l'objectiu d'aconseguir una
gran participació, difusió i que les zones esportives
d'Argentona tinguin l'ambient esportiu i festiu que a tots
ens agrada veure.
La Regidoria d'Esports amb els seus tècnics i collaboradors han elaborat l'esmentat programa que recull
tot un paquet d'activitats previst per dur a terme dins
d'aquest primer semestre. De tots aquests esports alguns
seran competitius i d'altres d'exhibició, però el més im
portant serà passar-s'ho bé.
També vull agrair la col·laboració de les diferents
entitats esportives o bé culturals de la vila que amb la
seva aportació i entusiasme fan possible i participen en
aquesta campanya esportiva.
Tenim en projecte el programa d'inversions a les
zones esportives així com a la piscina que més endavant
us posarem en coneixement.
Activitats:
-Atletisme pista (zona esportiva municipal): 25 de març.
-Milla Urbana (plaça Nova): 26 de març.
-Patinatge (Poliesportiu): 23 d'abril, Festival de Fantasia.
-X Marxa de Muntanya (Font Picant): 23 d'abril.
-Mini-Olimpíada: 29 d'abril, 6, 13, 20 i 27 de maig. Es
ports: Bàsquet, futbol-sala, voleibol, beisbol i futbol
americà. Touch flag: 14 de maig.
-Mini-Olimpíada - Campionat de Gimnàstica (Polies
portiu): 7 de maig.
-Mini-Olimpíada - Campionat de Patinatge (Poliesportiu):
14 de maig.
-Mini-Olimpíada - Festival Dans. esport. (Poliesportiu):
21 de maig (gimnàstica, patinatge i dansa).
-Campionat de Natació - Cloenda E.E.A. (Piscina): 10 de
juny.
-Curset Poliesportiu (Poliesportiu, Piscina, Zona Esporti
va, Sortides): Del 27 de juny al 21 de juliol.
Activitats clubs de la vila:
-Activitats vàries (Grup Muntanya Argentona): Sortides
d'esquí. A concretar: Cursets d'escalada, activitats amb
les escoles,...
-Trial Indor Sin (Bici Club Argentona): 7 de maig.
-Descens BTT (Bici Club Argentona): 28 de maig.
-2a Marxa Cicloturista (Club Ciclista el Càntir): 11 de
juny.

Busques un local
amb la teca
per festes privades,
celebracions i
acomiadaments?
Nosaltres el tenim
i amb la intimitat que vols.
VINE i informa-te'n
Preus ajustats!
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Després de la dimissió de Joan Casanovas
REGIDORIA DE COMERÇ

El Consell
Parroquial crea la
Junta Gestora

del Centre
El Consell Parroquial va fer
pública, el passat dimarts 17 de

ta és Josep Pou, el vice-presi-

gener, la nova Junta Gestora

dent en Josep Alsina i el vice-

que hi haurà en el Centre Par

president segon en Jaume Ca

roquial després de la dimissió,

ses. Pel que fa a la secretària,

El president de la nova jun

a principis d'any, del president

amb la nova Junta és la Marta

d'aquesta entitat, Joan Casano

Farrés i la vice-secretària la

vas.

Montse Ayné. Finalment, el
Segons Casanovas, els mo

caixer és en Pep Fité, el treso

tius de la seva dimissió van ser

rer en Joan Forns i el vocal en

de feina i per tenir una Junta re

Lluís Serra.

duïda de treball.

La UBA fa una
campanya de Nadal
per impulsar
el comerç
L'entitat comercial Unió de

En total la Unió de Boti

Botiguers d'Argentona va en

guers va repartir en aquesta ini

degar, el passat més de desem

ciativa, que és la primera que

bre, una campanya per poten
ciar el comerç local d'Argen

unes 400.000 ptes. en vals de

tona. La campanya consistia a

compra i 200.000 ptes. en xecs.

regalar unes butlletes junta

El president de la Unió de Bo

fa d'aquestes característiques,

ment amb la compra, en els 40

tiguers, Josep Castané, va mos

establiments afiliats a l'entitat.

trar-se molt satisfet per aques

Dins la butlleta el client podia

ta campanya de promoció. Se

trobar un val de 1.000 pesse
tes, per comprar a qualsevol

gons Castané, la UBA va fer

botiga de la UBA, 0 bé entrar

Nadal, degut al baix índex de

en un sorteig de quatre xecs de

vendes que es va produir el

compra per valor de 50.000

passat mes de novembre.

ptes.

És evident que aquesta àrea de comerç és la de més
expansió en un futur; des de fa temps estem preparant
aquest desenvolupament. El creixement de la vila obliga
també a créixer comercialment per tenir un futur econò
mic sa i competitiu. La feina feta fins ara és la de preparar
aquest creixement per tal de poder oferir uns equipa
ments i un comerç prou preparat pel mercat competitiu
que se'ns acosta.
L'estudi comercial fet a la nostra vila deixa palès totes
les mancances que té el nostre poble, tant a nivell d'es
tructures comercials com de comerços competitius. Aquest
fet ha desencadenat un pla d'actuació comercial, que és
el que hem preparat aquest darrer any.
D'altra banda, s'estan elaborant les bases per la rea
lització d'un concurs públic d'idees per reformar l'actual
mercat municipal, mercat el qual ja es troba en una fase
obsoleta per les actuals necessitats de la nostra vila.
Acte seguit, i una vegada tinguem el projecte de remodelació del mercat, s'haurà d'entrar en una segona fase
per la remodelació del centre comercial, incloent-hi una
ampliació de voreres, una nova il·luminació, i possible
ment la creació d'una nova àrea d'aparcament.
També s'ha promogut, des d'aquesta regidoria, la
creació d'una Comissió de Fires i Turisme d'Argentona per
tal de regular la realització de les fires que se celebrin dins
el nostre terme municipal, i alhora promocionar turísti
cament la nostra vila.
També hem de fer ressò de la bona acollida del servei
de la Bústia del Consumidor, instal·lada a la planta baixa
de les dependències municipals, i també de la Unitat
Mòbil que ens visita amb caràcter mensual, ubicant-se a
la plaça de Vendre.
Esperem que, amb l'execució de totes aquestes idees,
Argentona gaudeixi d'uns equipaments i alhora d'uns ser
veis i una oferta comercial i turística adients als temps
actuals.

REGIDORIA DE SANITAT
La Regidoria de Sanitat funciona cada vegada més,
l'any passat es va començar a donar el servei d'Atenció a
la Dona en el Consultori Municipal, el qual aquest any
durant el mes de febrer s'ha ampliat degut a la demanda
que hi ha.
L'horari de visita serà els dimecres de 15 a 21 h i els
dijous de 8 a 15 h.
També es fan moltes més extraccions, perquè el vilatà
ja no s'ha de desplaçar a Mataró.
Així mateix hi ha temes burocràtics que ja se soluci
onen des d'aquí.
En definitiva, els serveis mèdics tenen molts més
serveis.

CENTRE DE MASSATGE
Francesc Vila Pellisa
M. Dolors Gensana Calduch

Diplomats en Quiromassatge,
Quiropràctica i Reflexoteràpia

aquesta promoció de cara

c/ Doctor Samsó, 1 baix

08310 ARGENTONA

Telèfons 756 06 91
(Part.) 797 23 75
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Fa cent anys, la pedregada i
la fil·loxera ens deixaren sense vi?
A la caixa 378 de l'Arxiu
Històric, corresponent a l'apar
tat Agricultura, hi trobem dos

lligalls quasi de la mateixa èpo
ca.
Un conté un certificat fet
per perits nomenats a tal efec
te, que anuncia:
En cumplimiento a la
Comisión que les fue conferi
da por el Sr. Alcalde de este
pueblo (...) un detenido
reconocimiento de todas y cada
una de las propiedades de vina

economia són prou conegudes,

important, certifiquen que les

situadas dentro de este termino

les dades que ens ofereix el pre

collites de vi en el nostre mu

que han ido graduando con la

sent document ens dibuixen el

nicipi havien estat de 18.500
càrregues (21.245.900 litres)
l'any 1891 i de 20.000 càrre
gues (21.428.000 litres) l'any
1892.

posible exactitud los dahos que

mapa de la producció de la vi

en aquéllas origino lafiloxera
des de el aho 1888 hasta hoy

nya a la nostra població amb

(...).
El certificat avalua en un

total de 16.107 pessetes i 97
cèntims (5.281 pessetes i 15
cèntims dels veïns, i 10.826

noms, cognoms, ubicació i su
perfície conreada.

dos terços de la collita.
Carreras, vídua Guinard,
vídua Gisper, Font, L'Espinal,
Cabot, Mustarós, Recoder, D.
Jaume (Can Picó), van perdre
tota la collita.
-Veïnat de Clara:

Superfície, per cert, mesu
rada en mujades (6.439,5 m2) i

duïts l'any 1893 ens aporten els

mundines (306,03 m2).

noms dels propietaris per veï

mà, Oriol, Cabot, Carreras,

nat i el que declaren que van

Raymí, Font Gaspar hereus,

perdre:

Casanovas, March i Narcís

Sumades totes les xifres i

L'avaluació dels danys pro

Tots els propietaris: Carmany, Recoder, Poy, Sant Ro

pessetes i 82 cèntims dels fo

fetes les equivalències, ens sur

rasters) els danys totals provo

ten 400 ha dedicades a la vinya

-Veïnat de Sant Jaume

cats per la dita malaltia fins al

en total.
L'altre lligall avalua les pèr

Propietaris: Saborit, Carre
ras, Blanch, Caralt, Sant Romà,

Pla de les Matheues, Can Llei i

Lladó de Dalt, amb els propie

30 de maig de 1895.
Del total de 94 propietaris,

Gual, ho perderen tot.
-Al Mal Mas, Mas Moyó,

dues de gran part de la collita

Matas, Bofarull, Guanyabens i

només 34 són veïns d'Argen

dels raïms, com a conseqüèn

altres. Van perdre la quarta part

taris: Guinart, Vinyals, Serra,

tona.
Si bé, les dates en què tota

cia de la pedregada que tingué
llcx; el 14 de juliol de 1893.

de la collita.

Picó, Noguer (Calopa), Freixa,

-Bellatriu, Cabanyes, Martí

Soler, Ballot, Lladó, José M.

Catalunya fou afectada per la

Per demostrar la magnitud

de la Pujada i Castells, també

Nadal, Ferrater, Matilde Prat,

fil·loxera i les repercussions

de les pèrdues, donat que la

que aquesta tingué en la nostra

producció vitícola tenia un pes

perden la quarta part.
-Veïnat de Pins: Mateu, els

perderen la totalitat de la colli-

Roqueta, Grau i José, també

PROMOCIONS
Turó St. Sebastià^ S.L.

ENRIC IGLESIAS POCURULL

NIF B-59980706

c/ Molí, S/n Tel. 756 06 42 08310 ARGENTONA

ASSESSORIA

ENRIQUE GRANADOS, 9
TEL. 756 04 51

ARGENTONA
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Però és rica en noms i pis

micili dels que s'anomenen fo

França i, no es comptava amb

tes, àdhuc sobre l'origen de

Rumeu, Serra i Riera en perde

rasters.
I així entre els dos docu

què podia "saltar" els Pirineus

ments podem entreveure l'agri

amb tanta facilitat.
De totes maneres, hem de

molt grans i petits propietaris;

ren la meitat, en Palau una
quarta part, en Bartrina i en

cultura d'Argentona fa cent

mirar-les amb prudència, ja que

Gallifa Bellot tot, i en Serrauta

anys, dedicada en gran part a
la vinya; en un moment en què

es presentaven per demanar

una petita peça del puzzle his
tòric i geogràfic de la nostra

l'alliberament d'alguns impos

vila.

En aquest document tro

s'aprofitava la conjuntura que

tos, per tal de poder-se refer

bem també el municipi de do

la malaltia havia provocat a

dels danys.

ta.
- Al veïnat Serra de Lladó:

la meitat.

així i tot no pretén ser més que

M. Assumpció Zapata Buxens

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS
LA UBASP D'ARGENTONA
Els Serveis Socials d'Atenció Primària constitueixen el
punt d'accés immediat i el graó del sistema de Serveis Socials
més a prop de l'usuari i dels àmbits familiars i socials. El seu
objectiu bàsic es dirigeix al nivell més alt possible de benestar
social per a tots els ciutadans de l'àrea territorial que comprèn
el servei.
Els Serveis Socials d'Atenció Primària s'ofereixen a través
d'una UBASP (Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària) que és
un servei social públic i gratuït, que atén els problemes i les
necessitats socials dels ciutadans, intentant trobar vies de
solució o derivar-los a altres serveis especialitzats si la seva
problemàtica ho requereix.
Activitats que es realitzen des d'una UBASP:
-Informar, orientar i conscienciar dels drets i dels
recursos socials existents.
-Intervenir, a partir d'uns criteris tècnics i professionals,
en els problemes socials que presenten els individus o la
comunitat.
-Col·laborar en una acció preventiva, en la detecció de
situacions d'alt risc social.
-Gestionar el Servei d'Ajut a la Llar (SALL).
-Participar i col·laborar en els processos de reinserció i
integració social comunitària.
-Relacionar-se amb altres institucions i entitats de la
zona, per coordinar accions conjuntes.
La UBASP de la nostra zona té una història molt recent
i podem dir que encara està en fase de constitució, expansió
i consolidació i que per tant no s'han assolit, pel moment, tots
aquests punts dels que hem fet esmena, en tota la seva
amplitud, tot i que l'objectiu va adreçat en aquest sentit. Així,
durant aquest darrer 1994 s'ha realitzat un estudi de les
demandes i necessitats que arriben al servei per tal de poder
estructurar la nostra tasca de forma més preventiva i ajustada
als problemes existents, a través de projectes concrets.
Aquests projectes es podran dur a terme en funció de les
prioritats político-tècniques que s'estableixin i també en
funció del pressupost del que es pugui disposar. En aquesta
línia, de millorar el servei, s'està començant a aplicar el Servei
d'Acollida (per a tots aquells que es dirigeixen al UBASP per
primera vegada) de forma que tothom és atès, d'entrada per
un mateix professional (l'assistent social) que realitza un
recull d'informació sobre la situació que s'exposa. Després,
en funció de cada situació es decideix, en equip, la interven
ció més adequada i el o els professionals que la portaran a
terme.
En aquests moments l'equip de la UBASP està integrat
per una assistent social, dues psicòlogues i una treballadora
familiar. Està previst que durant el 1995 s'incorporin un
educador social i una auxiliar administrativa.
La UBASP que ens correspon atén els municipis del
sector integrat per Argentona, Dosrius i Òrrius. A la vila
d'Argentona hi ha dos punts d'atenció:
-c/ Dr. Samsó, 48, baix.
-Antigues escoles de Sant Miquel del Cros, lr pis.

Per a dirigir-s'hi cal concertar hora prèviament (preferi
blement per telèfon, al núm. 797 04 86), ja que així es pot
garantir un espai de temps per a qui es dirigeixi al servei, de
forma que pugui ser atès degudament.
EL CENTRE OBERT VILA D'ARGENTONA (COVA)
Un dels projectes que ha desenvolupat la UBASP ha estat
el Centre Obert. Aquest projecte s'ha consolidat com un
recurs de Serveis Socials dirigit a la prevenció de situacions
de risc o d'inadaptació de la població infantil.
A partir de la prioritat de necessitats detectades en el Pla
General de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Argentona
(1992), i del mateix projecte, el Centre Obert s'ha desenvo
lupat en el barri del Cros. Després de passar per diferents
fases: d'iniciació -amb locals provisionals i grups reduïts-, de
reestructuració -en els locals nous i ampliació de grups-, el
Centre Obert està definitivament ubicat en els locals de les
antigues escoles.
Així doncs, es pot afirmar que la creació i el bon funciona
ment del Centre Obert ha estat lent però progressiu, acostantse cada vegada més al funcionament previst en el projecte i,
per tant, a la definició d'aquest projecte com a un recurs de
Serveis Socials. Aquesta definició progressiva del recurs ha
facilitat que fos subvencionat des d'altres administracions.
L'EDIFICI DE LES ANTIGUES ESCOLES DEL CROS
Degut a la necessitat d'ubicar el Centre Obert en uns
locals propis que permeteren, d'una banda la consolidació
del projecte i d'altra l'ajudaren a configurar-se com a recurs
de serveis socials dirigit als sectors de població d'infància i
família, la Regidoria de Serveis Socials prengué la iniciativa
de recuperar l'edifici de les antigues escoles (aleshores en
estat d'abandonament) amb la intenció de desenvolupar un
conjunt de projectes amb dues vessants comunes:
a)Projectes municipals
b)Dirigits a les persones
Així, la Regidoria de Serveis Socials situa en aquests
locals el Centre Obert i les oficines de Serveis Socials pel
barri del Cros. Ambdós projectes s'han vist beneficiats pel
canvi de local. El Centre Obert disposa d'una infrastructura
apropiada per desenvolupar les seves activitats (espais inte
riors i exteriors) i per donar atenció diària a un grup més
nombrós d'infants. La UBASP ha pogut millorar notablement
l'espai d'atenció al públic i l'horari d'aquest. El fet que tant
el Centre Obert com la UBASP estiguin situats en un mateix
local afavoreixen l'atenció global a la persona i millora, per
tant, la qualitat del servei.
Actualment, a més de la ubicació d'aquests serveis des
crits, s'han cedit provisionalment uns espais per a activitats
que, tot i no ser municipals, són d'interès per a un determi
nat sector de la població i en aquest sentit s'ha cregut opor
tú oferir una col·laboració mitjançant la cessió d'un espai.
Aquestes activitats són: Curs de formació ocupacional i pro
grama de reallotjament de famílies de l'assentament gitano
de la riera.
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Francina Suari

és escollida

Pubilla
del Maresme

El Càntir de Muel,
és el nou càntir de la propera

Festa Major
El Càntir de Saragossa
de Muel ha estat l'escollit
per aquest 1995. La repro
ducció de terrissa es posa
rà a la venda el proper dia 4
d'agost. És previst que de

Càntir crea una peça de vi
dre d'aquestes característi
ques. Les dues anteriors

van ser el 1985 i el 1990.

l'exemplar se'n facin unes
L'argentonina Francina

10.000 còpies i el preu

Suari va ser escollida, el passat

oscil·li les 1.200 ptes.

dissabte 3 de desembre, nova
Pubilla del Maresme, durant un

El càntir de Muel, amb
data del segle XVIII, és es
maltat, de color blanc i amb
la figura d'un ocell blau a

sopar que es va fer a Canet de
Mar.

Un total de 12 pubilles de

cada banda de la nansa.

diferents municipis mares-

Recordem que dins la Fes
ta Major de Sant Domingo
també es posarà a la venda
un càntir de vidre, d'edició
limitada, per commemorar
el 45è aniversari de la recu
peració de la Fira del Càntir
i els 20 anys del Museu. El
càntir de vidre és el model
català del segle XVIII, que
combina artesanalment 12
parts diferents, elaborades
amb la tècnica del vidre bu

mencs aspiraven a rebre aquest
títol, però finalment Francina
Suari va ser l'escollida per por
tar el títol, durant un any, com
a Pubilla del Maresme. La nova
Pubilla del Maresme es va mos
trar molt satisfeta pel seu nou
càrrec i va destacar la necessi
tat de potenciar i conservar les
tradicions catalanes en la socie
tat actual. Recordem que Suari
també és Pubilla d'Argentona.

tre elles l'alcalde d'Argentona,

Joaquim Casabella, i el presi
dent del Consell Comarcal del

tes sobre la comarca i el prin

Maresme, Joaquim Rey.

cipat. També les candidates van
fer una redacció sobre Mont
serrat. El jurat els hi va fer una
prova oral sobre temes de cul

un examen escrit de sis pregun

tura i també sobre la seva per
sonalitat.

ASSEGURANCES

Obres
a la carretera

1415

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

El dimarts 10 de gener

fem marcs a mid

van començar les obres de
soterrament de les canona
des d'aigua a la carretera
comarcal 1415. El tram con
cret on es realitzen les obres

LITOGRAFIES
OLIS, PAPIRS,

PÒSTERS,
DIBUIXOS,
BRODATS,
PUNTES,
AQUAREL·LES,
FOTOS...

ARREGLEM MARCS
VIDRE AMB GRAPES

CATALÀ

Aquesta és la tercera
vegada que el Museu del

assistir unes 300 persones, en

La fase prèvia consistia en

ESTEVE

fat.

A l'acte de l'elecció hi van

L'elecció

CATALANA
OCCIDENT

DO^VER

d Sant Julià, 17 • Tel. 756 07 79 • ARGENTONA

és al gual situat en el pas
del Torrent de Can Pins. La
Regidoria d'Urbanisme va
assenyalar que degut a
aquestes obres hi haurà un
desviament a la carretera

Tel. 756 08 25

1415 que serà vigent fins al

ARGENTONA

14 d'abril, aproximadament.
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REGIDORIA D'URBANISME
NUMERACIÓ DE CARRERS
Tots som coneixedors del greu problema existent a la
nostra vila a causa de les deficiències en la numeració de les
finques urbanes.
És per això que s'ha fet un estudi acurat revisant la
numeració de totes les finques previstes en el vigent Cadas
tre d'Urbana, seguint criteris objectius i grafiant la proposta
en una detallada documentació informatitzada.
Aquesta ha estat una tasca de gran envergadura que en
aquests moments es pot donar per finalitzada, pel que fa al
vessant tècnic.
En aquests moments s'està procedint a la realització dels
tràmits administratius que donaran validesa a la proposta
tècnica, amb les notificacions reglamentàries en els casos de
modificació de la numeració preexistent.
Pel que fa a la col·locació final dels números a les faça
nes, es considera fonamental la normalització de les dimen
sions, de l'emplaçament i dels criteris de disseny.
Esperem que aquesta tasca sigui profitosa, evitant-se
definitivament els malentesos que tants problemes plante
gen en el repartiment del correu i en la localització de do
micilis en general.
EL CAMÍ DE SANT JAUME
Donada la polèmica que es va plantejar a causa de l'afec
tació del Camí de Sant Jaume per l'execució de l'Autopista
B-40, cal dir que les gestions municipals han resultat fructí
feres i ja s'està acabant de fer el tram alternatiu, restituint
l'esmentat camí.
Cal remarcar els avantatges que comporta el nou traçat
que enllaçarà amb el camí interior de servei de l'autopista i
permetrà accedir a tots els veïns dels sectors de Sant Jaume
i La Pujada directament a la rotonda que enllaçarà amb el
pont de la Riera, evitant haver de creuar la riera en cas de
vingudes d'aigua.
LA CARRETERA DEL MARGE DE LA RIERA
Ja és pràcticament resolt, tècnicament, l'enllaç del Camí
del Mig que és el punt d'arribada de la carretera que es
construirà pel marge dret de la Riera. L'aprovació d'aquest
projecte deixa totalment resolt des del punt de vista tècnic
el traçat de la referida carretera.
El canvi d'ubicació del pont, que inicialment s'havia
previst emplaçar enfront de 1 empresa Molforts S.A., acce
dint al c/ Ramon Berenguer, i que finalment es construirà al
Camí del Mig, suposa incrementar la llargada de la carretera,
pavimentant-se en la seva totalitat.
Aquesta carretera suposarà un enllaç directe entre el
casc i el Cros i serà, possiblement, la comunicació principal
entre Argentona i Mataró.
L'Ajuntament està fent totes les accions al seu abast per
obtenir la ràpida execució d'aquesta obra. En aquests mo
ments, un cop aprovat el projecte definitiu, s'està procedint
a fer la licitació i la contractació de les obres.

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

Els Amics de les Tradicions
fan diversos actes per Nadal
Els Amics de les Tradi
cions, juntament amb les

Durant els dos dies, tot
hom que va anar a visitar la

Regidories de Festes i Co

mostra va poder contemplar

merç, van organitzar la se

els balls nadalencs i les na
dales que es feien a la ma
teixa plaça, així com tastar

gona Fira Mercat de Nadal
a Can Doro.

En el mercat de Nadal,
instal·lat durant els dies 10
i 11 de desembre, s'hi podi
en comprar figures, arbres,
torrons, guarniments, felici
tacions,... i tots aquells de

talls que no poden faltar per

el cremat que s'oferia.

La mateixa entitat tam
bé va organitzar una Mos
tra de Pessebres a la Casa
de Cultura, que va comen

çar la vigília de Nadal i va
durar fins al 15 de gener.

Nadal.

BAN
ALUSTAMENT AL SERVEI MILITAR
Tots els joves nascuts entre 1T de gener i el 31 de
desembre de 1978, ambdós inclosos, tenen l'obligació
d'efectuar, personalment o per delegació, la inscripció a
efectes d'allistament al Servei Militar, a les oficines del
seu Ajuntament, Oficina Consolar o secció Consolar de
l'Ambaixada corresponent al seu lloc de residència, abans
del dia 31 de juny de 1995 (d'acord amb el Reglament de
la Llei del Servei Militar R.D. 1410/94, BOE 172); i en el cas
de voler avançar la incorporació, abans del 30 de març.
La responsabilitat del seu allistament recau tant en els
joves afectats com en els seus pares, tutors o persones que
els tinguin al seu càrrec.
Per a residents al territori Nacional es considera lloc de
residència el municipi que consti en el Document Nacional
d'Identitat.
Argentona, febrer de 1995
L'Alcalde.

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

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

08310 ARGENTONA

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
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L'Ajuntament d'Argentona
rep una subvenció
per fomentar l'estalvi d'energia
El servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
va atorgar, el passat mes de desembre, a l'Ajuntament
d'Argentona una subvenció de 400.000 pessetes destina
des a l'estalvi d'energia.
Aquesta quantitat es trobava inclosa dins la fase final
de l'exercici del Pla de Subvenció per a despeses destina
des a aconseguir un estalvi d'energia als ajuntaments.

Alfons Güell, nou titular
de l'Institut Nacional

de Meteorologia
Després de la mort de
Josep Tarruella, el nou titu

lar oficial de l'Institut de
Meteorologia de Catalunya,
secció de pluviometria, és

des del mes de juny passat
Alfons Güell i Serra, que

continuarà la tasca iniciada
per Tarruella l'any 1951.
Güell que, des de l'any
1978, ha anat fent aquesta

especialitat també publica
va a la revista Llaç, amb el
pseudònim de Sr. Paraigua.

REGIDORIA DE
MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS
LA FONT DEL MIG
Estem d'enhorabona, Argentona recuperarà durant aquest any 1995 la seva font més emblemàtica: LA FONT
DEL MIG.
Molts argentonins recordem amb enyor aquells temps en què anàvem a la font a fer carn a la brasa i els menuts
jugàvem a pilota, corríem i ens empaitàvem.
D'ençà d'aleshores no ha passat tant de temps. Només quaranta anys! Però estic segur que molts de vosaltres
ho recordeu.
Com a argentoní faré tot el possible perquè aquest espai que tant estimem, perquè és part de la nostra història,
pugui tornar a ser utilitzat per tots nosaltres.

ALFONS GÜELL

