
1eccions municipals '95.
Repàs d'una legislatura marcada per cinc governs

L'ajuntament endega un pla per la prevenció d'incendis

Finalment s'enderrocaran els xalets de la font Picant
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Per demanar hora per entrevistar-se amb els regidors o tècnics cal trucar al 797 0711

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

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

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

Dimecres de 10 a 12 del matí/ Divendres de 5 a 7 de la tarda

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

Hores convingudes

Hores convingudes

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

Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament
Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Regidor de Serveis Delegats
d'altres Administracions Públiques, Cultura i Esports
Santiago Mora i Carmany
Regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis Públics
Municipals
Esteve V. Català i Amatller: Regidor d'Hisenda
Antoni Julià i Valls
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient
Marcel Lladó i Badosa
Regidor de Joventut, Festes, Comerç Interior i Indúst.
i Activitats Classificades
Montse Brugal i Pinol
Regidora de Mitjans de Comunicació i Ensenyament
Josep Clofent i Rosique
Regidor de Policia Local i Recursos Aliens
Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteJaume Soler
AparelladorVicenç Ciscar
EnginyerJosep M. Borrell
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Telèfons: 797 15 50-756 06 24
756 05 22

Fax 756 0612

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

CAP DE
CREUS

* Visites programades, cal demanar dia i hora.   ^

Dilluns:
9 a 2/4 de 10]
12 a 2/4 de 2J

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

Servei llevadora Cros

SERVEI Df ATENCIÓ
A LA DONA

MOBLES VELLS
RECOLLIDA

797 02 52
HORARIS DELS

CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

ARGENTONA
c/ Dr. Samsó, 48 baixos

Tel. 797 19 01

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

divendres de 2/4 de 12 a 1 del migdia.

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

ATS
Montserrat Aragonès: De dilluns a
divendres de 3 a 5 de la tarda.
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a
11del matí.
Lídia Solanellas: De dilluns a
divendres de 8 a 9 del matí (extraccions
de sang).

ARGENTONA
Sant Miquel del Cros

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

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

Despatx al públic
Dilluns - Dimarts
Dimecres - Divendres
de 2/4 d'11a 2/4 de 2

Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge

Dilluns de 2/4 de 7 a 8 del vespre
Telèfon 797 17 03

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 0711
Serveis d'Urbanisme .... 797 02 52
Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia.... 797 09 56
Col·legi Públic
Francesc Burniol797 16 01
Emissora Municipal797 15 50

756 06 24
Casa de Cultura756 05 22
Equip
Psicopedagògic797 04 86
Escorxador756 05 53
Museu del Càntir797 21 52
Jutjat de Pau79717 03
Aigües d'Argentona797 06 03
Dispensari797 19 01
Montserrat Aragonès.... 207 71 15
(Practicant) B 19130
Farmàcia Guillen797 12 62
Farmàcia Sindreu797 14 00
\J

79716 56

796 02 00

79616 45
79017 70

796 03 54
796 05 04
79811 00

798 04 40

Empresa Casas S.A.
Companyia
Mataró-Argentona

Catalana de Gas
Electricitat

797 13 13
797 13 53
79610 80
79701 59
7991414

79814 33

SERVEIS
Policia Local
Guàrdia Civil
Bombers de Mataró
Parròquia Sant Julià
Taxis
Ambulància Creu Roja
Mataró
(Laborables i nocturns)
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)
Hidroelèctrica Catalunya

Fuerzas Eléctricas
de Catalunya

•TELÈFONS··'lNTERÈ
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Amb aquest darrer butlletí tanquem un cicle

d'aquesta revista. Un període marcat per una
trajectòria política de cinc governs, amb el pitjor
balanç d'inestabilitat governamental d'ençà la
democràcia.

Des de sempre els polítics han manifestat que per
fer una bona tasca dins d'un consistori, com a
mínim, es necessiten quatre anys de governabilitat;
aquest fet però no s'ha produït. Durant aquest
període se n'han vist de tots colors: cinc governs,
dos alcaldes, pactes i trencament d'aquests, majories
simples i minories, d'oposició a possessió del càrrec
i viceversa, destitucions i conflictes alguns d'ells fins
i tot portats als jutjats... Tota una situació política
que a ningú se li hauria passat pel cap, -ni als més
entesos- l'endemà de les eleccions municipals

del 1991.

Si féssim números dels cinc cartipassos que hi ha
hagut en aquesta legislatura, pertocaria a vuit mesos
per govern. Tots els grups municipals que van sortir
escollits per representar l'Ajuntament d'Argentona
han accedit a formar part en un dels cinc governs.
Amb aquests càlculs se sobreentén que dur a terme
una bona política, com voldrien els mateixos grups
municipals, ha sigut del tot o gairebé impossible.

Per això des d'aquest racó fem una crida a l'entesa,
cordialitat i sobretot estabilitat a l'hora de governar,
en la propera legislatura pels pròxims quatre anys
de govern.

Bon vent i barca nova!
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Mataró, 1 - Tel. 797 00 50 - 08310 ARGENTONA

RAMON REIXACH I MONER

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

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

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT

TALLER PROPI
Posem piles al moment

RELLOTGERIA - JOIERIA

ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres
Telèfon 797 02 55

99"LES GINESTERES

unnw

BAR • RESTAURANT

Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
PUBLICITÀRIA - MODA

TOT TIPUS DE REPORTATGES
ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC

FOTOS CARNET A L'INSTANT

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

Mestre
de mestres

Els mestres de l'ESCOLA
PÚBLICA BERNAT DE
RIUDEMEIA d'Argentona vo
lem fer memòria d'un professor
de la nostra escola que desgraci
adament ha mort i que tots
aquells que el vam conèixer se-

així com les tradicions, les dan
ses, la llengua, la literatura...
Perquè la cultura és el que per
met la força d'un país i Cata
lunya ha de ser capaç de mante
nir tota una tradició cultural que
ha estat possible gràcies a l'es
perit català dels nostres avant
passats. Desitjo de tot cor que
nosaltres no perdem aquest es
perit.

Pubilla d'Argentona
i del Maresme 1994

Francina Suari i Bartrès

era l'hereva del patrimoni fami
liar. I junt amb els hereus, les
pubilles van fer créixer el país
permetent la creació de la
Catalunya moderna. Però nosal
tres no volem només recordar a
les hereves sinó també a totes les
dones que van ser el suport de
Catalunya. El pubillatge no és
una activitat que mira cap al
passat sinó que és una tradició
que s'ha d'integrar en el present
i potenciar el fiitur. Per aquest
fet m'agradaria que el jovent,
tant d'Argentona com de tot el
Maresme, s'adonés de la impor
tància de la tradició i l'acceptés
com una realitat.

El pubillatge és a més una
activitat cultural. Les pubilles
allí on anem donem a conèixer
les festes i tradicions més típi
ques del nostre poble. Però el
que em fa sentir més a gust en el
paper de pubilla és el seu sentit
purament català, perquè tots els
catalans hem de fer el possible
per mantenir la cultura catalana

Com a pubilla d'Argentona,
he descobert la nostra comarca:
El Maresme. Pot semblar estrany
però és cert. Els argentonins,
així com els premianencs 0 els
calellencs, tots plegats formem
una comarca amb una personali
tat pròpia, un territori que té
certes característiques que el di
ferencien d'altres contrades de
Catalunya. Em vaig adonar
d'aquesta realitat en el moment
en què vaig ser proclamada pu
billa del Maresme. Quan vaig
per altres comarques i m'anun
cien com a pubilla d'Argentona i
del Maresme, no em puc sentir
més orgullosa de representar una
comarca tan rica en cultura, his
tòria, indústria, turisme, agricul
tura... , riquesa que prové del
conjunt de tots els pobles que la
conformen.

Però deixem de banda aques
ta qüestió i centrem-nos en el
que ens ocupa: què és una pubi
lla?. Si remuntem en la història,
vostès ja sabran, que una pubilla

Pubillatge,
tota una tradició

S'acosta 1*11 de juny, la fi
del meu període com a pubilla
d'Argentona. Ha arribat el mo
ment de presentar al meu poble
una petita síntesi d'allò que he
viscut durant aquest any.

Abans de ser pubilla tan sols
coneixia per oïda el món del
pubillatge i em semblava tan llu
nyà que no li donava importàn
cia, fins que vaig rebre una carta
de la junta organitzadora del cer
tamen local, proposant-me que em
presentés com a pubilla. La reac
ció va ser una negativa rotunda
-Jo no m'hi veig fent de pubi

lla. Això no és per a mi-. Potser
és que em feia vergonya vestir-
me amb el vestit tradicional 0
del que pensarien els meus
amics. Però m'ho vaig repensar
i se'm va encendre l'espurna de
la curiositat i em va interessar
participar en una tradició catala

na.
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Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21
ARGENTONA

Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05
MATARÓ

LLUÍS SERRA

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS -
CALEFACCIÓ

Argentona
Dr. Samsó, 6
Tel. 797 16 54

Escola de Mecanografia

RUIZ
Papereria

Diaris i revistes de tota mena

ARGENTONAd Gran, 30
Tel. 797 02 07

kdwm, Va/L·

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

Telèfons 756 06 91
(Part.) 797 23 75

c/ Doctor Samsó, 1 baix
08310 ARGENTONA

Diplomats en Quiromassatge,
Quiropràctica i Reflexoteràpia

Francesc Vila Pellisa
M. Dolors Gensana Calduch

CENTRE DE MASSATGE

tes. I nosaltres les hem volgut
seguir però segur que hem de
caminar molt més.

Em costa expressar per es
crit l'afecte que segurament to
tes les persones que havíem tre
ballat amb ELL sentim. Goso
copiar un tros d'un escrit que
l'Emili Amargant li va fer a una
entrevista a Galeria d'Il.lus-
tres, a la revista LLAÇ, el
gener de l'any 1979, en què
deia:

Amic Carles: T'ho creuri
es si et diguéssim que en man
car-nos tu a la Direcció del
LLAÇ ens deixes com una mica
orfes?. No!. Doncs és la pura
veritat. La teva manera de ser, el
seny i la bonhomia, la seguretat
i el teu caire suau i ferm ens
mancarà d'ara endavant. De to
tes formes, mercès pel teu guiat

ge.
I jo vull reafirmar-ho amb

més força que mai.

M. Rosa Masó

tristesa que vaig sentir quan vaig
assistir a l'últim adéu al nostre
mestre el SR. RIERA, i quan dic
mestre no ho dic amb el sentit
que jo hagués estat alumna seva,
alumna que hagués anat a les
seves classes a l'escola primària
(jo ja era massa gran), que per
cert tinc entès eren classes que a
més dels continguts que s'havi
en d'aprendre, ELL ensenyava

a ser persona.
Amb el SR. RIERA, sempre

l'anomenava així, vàrem treba
llar molts anys junts, des de la
revista CRIT, fins al núm. 25 de
la Revista LLAÇ, que ELL en va
ser el seu Director. Va ser un
bon mestre, un bon amic, sem
pre ens encoratjava a seguir en
davant, amb el seu to de senzi
llesa i aprofundiment que deixa

va petges.
Amb el seu afany d'escriure

i donar classes en català que
seriosos problemes va tenir, amb
el seu testimoniatge personal ha
anat deixant les seves emprem

Al Sr. Riera
Voldria saber expressar amb

aquestes ratlles la sensació de

entitats municipals. També pel
seu esforç de catalanització quan
encara ni tan sols es plantejava
aquest tema l'administració pú
blica.

Deixava un bon record din
tre dels alumnes pel seu tracte i
per la paciència davant les difi
cultats de l'aprenentatge.

Malgrat que ell ja no hi si
gui, la seva tasca continua en
tots aquells mestres que el varen
tenir de company i guia.

Donem el nostre més pro
fund condol a la família d'en
Carles Riera i Palou.

Atentament,

Els alumnes i les mestres
de l'Escola Pública

Bernat de Riudemeia
Argentona, 19 d'abril de 1995

gur que el recordem com a mes
tre de mestres.

En Carles Riera i Palou era
un mestre arrelat a Argentona
per la seva tasca com a docent i
com a persona vinculada a les
entitats culturals.

Era ell qui acollia els nous
mestres a l'Escola, per la funció
que tenia com a secretari de la
Junta Municipal d'Ensenyament.
A partir d'aquest primer contac
te per a tothom era una persona
afable, comprensiva i respectu

osa.
Amb el temps i el dia a dia de

la feina vam confirmar aquests
trets. Ell volia passar desa
percebut però, malgrat la seva
discreció, tenia un paper influ
ent en l'Escola, sovint els com
panys anaven a consultar aspec
tes que per la seva experiència
podia guiar-te i ho feia de bon

grat.
Va ser un mestre avançat al

seu temps per la col·laboració
prestada a l'Escola, als pares i

Cartes dels iector^
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l
FORN DE PAQUEVIURES

CANSALADERIA
EMBOTITS I RAMBRES

D'ELABORACIÓ PRÒPIA

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DES DE 1892

Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

eTie^ooclíe^^tica %y O^KM/

^ Aliments Integrals i Biològics.
Fitoteràpia (herbes)

<=^ Productes frescos (Tofu, Tempe,
Hamburgueses, Salsitxes).

^> Productes Alternatius (Medicina
Natural, SANTIVERI, NERET KILUV
PRODIET,... etc.)

<=> Fruits Secs i Espècies.

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

Carrer Gran,
Tel. 797 10 50

GRANJA
BAR

MENJARS
c/ Bernat Riudemeia, 4

756 08 47
ARGENTONA

E/ Centre

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

d'aquest panorama informatiuEl qui no dorm tranquil sóc
tan sectari, "la Lengua dejo.
Cervantes" pot dormir tran-A. Güell
quilla.Argentona, abril de 1995

bars i algun altre lloc públic
d'Argentona i comprovar quina
classe de premsa ofereixen als
seus clients, constatant astorat,
que l'única llengua que s'està
arraconant i en perill de desapa
rèixer és la nostra.

Dels quinze establiments
"investigats", dotze tenen La
Vanguardia, alguns El Perió-
dico; i en un de sol El País. A
cap bar hi falta El Mundo
Deportivo i LEsport, 0 tots dos;
tot en castellà. En pocs llocs
ofereixen res per llegir en català
que no sigui algun setmanari
escadusser gratuït. Un detall,
L'Avui, el més significatiu
diari redactat íntegrament en
català, només el tenen a l'Asso
ciació de Jubilats de l'Ajunta
ment i a la Biblioteca de la Laie
tana; llocs on es pot anar a llegir
des de les quatre de la tarda en
endavant (quan les notícies ja
són velles).

Resumint:   que davant

Temences
lingüístiques?

Tot l'any passat (i encara
continua) hi ha hagut diferents
campanyes contra el català a tota
Espanya, al·legant, per dissimu
lar la seva mala fe vers nosal
tres, que a Catalunya s'intentava
arraconar el castellà perseguint-
lo arreu, cosa que és completa
ment falsa, com he pogut com

provar.
Srs. de YABC, membres de

la Real Acadèmia, Sr. Làzaro
Carreter, Aznar, i demés perso
natges de "la Messeta" i els seus
entorns, presumptes botxins en
potència de la Llengua Catalana
(si es presentés l'ocasió): no pa
tiu per la Lengua Castellana ni
que minvi el seu poder de per
manència i assentament dins de
Catalunya.

Per fer-me vertader càrrec
de la situació lingüística actual,
he realitzat una peregrinació pels
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Joaquim Casabella i Castells
Alcalde

No volem prometre cap impossible, ni farem una
campanya electoral d'agressió contra els altres partits
i les seves candidatures, no és aquesta la manera
que ens refiem per aconseguir uns vots, perquè
nosaltres no som d'aquest tarannà.

Sí que us prometem que no escatimarem esforços
per aconseguir tot allò possible i millor per al poble.

Sabem que per assolir un bon govern d'un poble, la
tasca a realitzar requereix l'esforç de tots.

El poble necessita un Ajuntament veritablement
democràtic, en el qual hi ha de prendre part tothom,
cal, en definitiva, que la nostra oferta municipal
cobreixi bona part de les necessitats actuals dels
argentonins sense haver-ne d'apujar innecessàriament

els impostos.

Per primera vegada em presento com a cap de llista
a les eleccions municipals per a la coalició de CiU,
el nostre programa i projecte de futur per la vila
d'Argentona contempla una àmplia escala de
participació ciutadana en totes les iniciatives de les
diferents Regidories.

Tots coneixeu el meu tarannà, i sabeu la meva
col·laboració i participació en diferents entitats i
associacions de la vila, és per tot això que mitjançant
aquest full us demano el vostre suport i confiança
per regir l'Ajuntament d'Argentona aquests propers 4

anys.

A tots moltes gràcies.

A casa, a Argentona, Convergència i Unió.

proper dia 28 de maig els vilatans tenen el
compromís d'elegir qui ha de governar i portar a
terme un projecte de futur per la nostra vila
d'Argentona.

El que han de tenir ben clar els vilatans d'Argentona,
és que el dia de les eleccions municipals tenen a la
seva mà el poder decidir qui ha de formar l'equip de
govern durant els propers 4 anys.

Cal que tothom sigui conscient del que l'abstenció
de vot suposa, i per tant esperem que fets
ocorreguts en els diferents equips de govern en
aquesta legislatura no siguin motiu per no votar,
molt al contrari, siguin per encoratjar-nos a tots per
anar a dipositar el nostre vot.

I cal, també, valorar la importància estratègica que la
nova obertura de l'autovia Mataró - Granollers dóna
a la nostra vila per aprofitar-ne totes les seves
potencialitats i a la vegada reduir-ne, de la manera
més àmplia possible, els seus inconvenients. És del

tot necessari endegar un nou Pla General d'Ordenació
Urbana que ho contempli i que faci que Argentona
ocupi una plaça de primera magnitud en el nou
ordre d'organització territorial que aquesta important
autovia, de ben segur, imposarà.

Estem il·lusionats en aquest nou repte i tenim
l'equip capaç per fer-ho possible. En els propers
dies explicarem abastament el nostre programa
municipal a un seguit de col·lectius, associacions i
entitats de la nostra vila. L'explicarem, i a la vegada
serem molt i molt receptius als seus suggeriments i

propostes.

Vagi doncs per endavant el nostre agraïment per la
vostra atenció i participació en la definició del nou
projecte municipal que se'ns presenta. Un projecte a

fer pels de casa i per a casa.

En el transcurs dels 2 anys i mig que portem en el
consistori, no hem tingut prou temps per acabar de
finalitzar les nostres il·lusions i projectes, però crec
que hem fet molta feina i hem tirat projectes endavant.

E.

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

Oficina Tècnica
' Disseny d'automatismes
per a màquines

• Construcció i reparadó de
maquinària

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

ARFLA. S.L.

bers en cas d'incendis forestals.
Un altre dels acords va ser el de
requerir als propietaris de parcel-
les que les mantinguin netes per
evitar qualsevol incident.

Argentona declarada
d'alt risc

Segons va fer públic la
Conselleria d'Agricultura de la
Generalitat, Argentona es con
templa, conjuntament amb 19
pobles més del Maresme, com
a zona d'alt risc d'incendis per
aquest estiu. D'altres pobles de
la comarca que també han estat
considerats d'alt risc d'incendi
són Dosrius-Canyamars,
Òrrius i Mataró.

Conjuntament amb els po
bles del Maresme, hi ha un
total de 565 municipis catalo
gats d'alt risc, el que vol dir, el

60 per cent dels pobles de
Catalunya.

dis, l'entitat ADF col·laborarà
amb l'ajuntament aportant la
maquinària necessària per po
der desbrossar els camins fo
restals que posteriorment nete
jarà l'ajuntament. En les tas
ques de neteja també hi partici
parà la Societat de Caçadors,
per facilitar l'accés als bom

AVIS
Prohibit renovar l'aigua de les piscines

entre els mesos de juny i setembre

La companyia Aigües d'Argentona, S.A., Societat
Privada Municipal, referent al subministrament d'aigua,
ha de recordar a tots els propietaris de piscines que
d'acord amb el Reglament d'Abastament d'Aigua Potable
en el municipi d'Argentona, B.P.O. núm. 266, data 7 de
novembre de 1989, art. 55è, el qual diu: "La renovació de
l'aigua de les piscines particulars estarà totalment prohi
bida durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre,
admetent-se, prèvia sol·licitud a l'Ajuntament o concessi
onari o empresa privada, durant la resta de l'any, excepte
en dies festius i vigílies. L'Ajuntament o concessionari o
empresa privada podrà establir un torn entre els sol-
licitants i fins i tot disposar d'una presa per comptador, als
efectes d'omplir la piscina, independentment del de
l'abonat, amb els càrrecs que estableixi a compte del
sol·licitant i a la tarifa vigent en el moment".

Així mateix, es recorda a tots els usuaris que l'aigua
és un bé natural, escàs i necessari per a la subsistència, cal
protegir-la i estalviar el seu consum.

Argentona, abril de 1995
Aigües d'Argentona, S.A.

Incendi a Dalipà, el 18 d'agost de 1983.

A mitjan març, a l'ajunta
ment es van reunir el regidor de

Medi Ambient, Sanitat i Be
nestar Social, Antoni Julià, i el
regidor d'Urbanisme, Santi
Mora, amb el president de l'As
sociació de Defensa Forestal

(ADF), Salvador Dangla, i el
president de la Societat de Ca
çadors, Domingo Noé. El mo
tiu de la trobada van ser les
mesures preventives que cal
drà dur a terme en cas d'incen
di forestal al nostre municipi.
Segons es va acordar a la reu
nió sobre la prevenció d'incen-

que posteriorment netejarà l'ajuntament per facilitar l'ac
cés als bombers en cas d'incendi. Aquest acord del consis

tori amb les dues entitats ve després que la Conselleria
d'Agricultura de la Generalitat declarés la nostra vila com
a zona d'alt risc per aquest estiu.

L'Ajuntament d'Argentona ha arribat a un acord amb
l'Associació de Defensa Forestal (ADF) i la Societat de
Caçadors per col·laborar conjuntament en la prevenció
d'incendis. Aquestes dues entitats aportaran la maquinà
ria necessària per poder desbrossar els camins forestals

L'ajuntament projecta un pla
de prevenció d'incendis per aquest estiu

És declarada Argentona zona d'alt risc d'incendi
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que generin restes vegetals i QUEDARÀ EN SUSPENS
QUALSEVOL AUTORITZACIÓ de les quals poguessin dis
posar per encendre foc.

5è) Que tots els propietaris forestals han de tenir cura de
mantenir les seves finques netes de residus vegetals i de
brancams procedents de les tales d'arbres.

6è) Les urbanitzacions que no tinguin una continuïtat
immediata amb el casc urbà i que estiguin situades a menys
de 500 m. de terres forestals han de complir les condicions
següents:
a)Disposar d'una zona de protecció de 25 m. d'amplada a
comptar del perímetre exterior.
b)Mantenir els vials, les zones d'accés i les cunetes netes de
vegetació seca.
c)Les parcel·les no edificades hauran de complir les condi
cions establertes per a les zones de protecció.
d)Elaborar un pla d'autoprotecció.
e)Disposar d'una xarxa d'hidrants d'incendi de 100 mm de
diàmetre.

7è) Línies elèctriques
Els titulars de línies aèries de conducció elèctrica estan
obligats a observar les mesures següents:
a)En les línies d'alta tensió s'han d'eliminar selectivament i
periòdica en el corredor de la línia elèctrica, la vegetació que
comporti perill d'incendi.
b)Els conductors de les línies aèries de baixa tensió han
d'estar, com a mínim, a 1 metre de distància de la vegetació.

Que tota persona que adverteix l'existència o inici d'un
incendi forestal, cal que ho comuniqui immediatament al
Parc de Bombers (tel. 796 10 80), a l'Ajuntament (tel. 797 07
11), a la Policia Municipal (tel. 797 13 13), a l'Associació
Defensa Forestal (tel. 797 06 35), a la Guàrdia Civil (tel. 797
13 53) o a qualsevol agent de l'autoritat que pugui localitzar.

L'incompliment de les anteriors normes serà sancionat
de conformitat amb allò previst en el Decret 64/95 de 7 de
març 1995.

Argentona, 4 d'abril 1995
L'ALCALDE

Degut el gran risc d'incendis que tenim actualment a
Catalunya, a causa de les altes temperatures i les poques
pluges que han hagut i d'acord amb el que disposa el Decret
64/95, de 7 de març, pel qual s'estableix mesures de
prevenció d'incendis forestals, i amb l'objecte de tractar
d'evitar la declaració d'incendis en els boscos del nostre
terme municipal en tots els terrenys forestals

ES RECORDA

lr) Que del 15 de març al 15 d'octubre resta prohibit en tot
terreny forestal sigui o no poblat d'espècies arbòries i a la
franja de 500 m. que els envolta:
a)Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina
sigui la seva finalitat. ESPECIALMENT NO ES PODRÀ:
-Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals,

agrícoles o de jardineria.
-Fer focs d'esbarjo.
-Fer foc per activitats relacionades amb l'apicultura.
b)Llençar objectes encesos.
c)Abocar escombraries, restes vegetals i industrials de
qualsevol classe que puguin ser causa d'inici d'un foc.
d)Llençar coets, globus o artefactes de qualsevol classe que
continguin foc.
e)La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en
vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

2n) Que caldrà sempre autorització especial per a encendre
foc.

3r) Que l'ús de fogons de butà és permès sempre i quan es
compti amb l'autorització del propietari del terreny, i es faci
dintre de zones recreatives i d'acampada i en parcel·les de les
urbanitzacions, en tot cas seran zones desproveïdes de
vegetació en un radi de 25 metres com a mínim. La seva
encesa i vigilància serà realitzada per persones majors d'edat.

4t) MOLT IMPORTANT
Estan declarades zones d'alt risc d'incendis forestals
les situades en tot el terme d'Argentona, durant el període
comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
Durant aquest període NO S'AUTORITZARAN treballs

MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS

BAN

manes quan uns mil metres qua
drats de matolls, sotabosc i pins
es va cremar en un incendi que
es va declarar a la zona de Sant
Jaume de Traià. Fonts policía
ques sospiten que el foc va ser
provocat. Recordem que aque
lla mateixa zona l'estiu de l'any
passat va ser objecte de diver
sos incendis, tots ells provo

cats.

finalitzades fins a dos quarts de
quatre, aproximadament, pel
seu difícil accés. L'altre incen
di va començar pels volts del
migdia, al veïnat de la Pujada,
i va cremar uns 40 metres de
canyes seques a la zona del
Torrent de les Escomes. En tots
dos incendis es desconeixen
les causes que els van provo
car. El darrer dels sinistres es
va produir al cap de dues set

dí, va cremar 1.000 metres qua
drats de matolls, canyes i fins i
tot un pi.

El mes de març uns 900
metres quadrats de matolls es
van cremar a les zones del veï

nat de Clara i de la Pujada.
L'incendi al veïnat de Clara va
començar a dos quarts d'onze
del matí i va cremar més de 800
metres quadrats, i les tasques
d'extinció no es van donar per

Es van produir varis
incendis entre febrer i març

El primer dels incendis es
va produir el diumenge 19 de
febrer, a la zona de Can Fulló,
entre els termes municipals
d'Argentona i Òrrius. El sinis

tre que es va produir per un cop
de vent quan un dels propieta
ris del terreny, Josep M. Man
té, estava cremant restes de jar
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Eleccions Municipals 79
Distribució dels vots per candidatures

Distribució dels vots per candidatures

ERC, com IC trenquen el pac
te. L'endemà mateix del tren
cament Agrupació Argentona

Després de diverses reunions

del Govern municipal, el dia 7
de juliol de 1992 tant PSC,

Instantània del Ple en el qual es va votar la moció de confiança a Jordi
Suari.

un pacte quatripartit (AA-PSC-
ERC-IC), l'alcalde en aquells
moments, Jordi Suari, va fer

públic, el dia 9 de juliol de
l'any 1992, un comunicat ofi
cial on explicava els contactes
que hi havia hagut entre tots els
grups municipals, fins arribar
a la creació del nou govern.

Aquest trencament va ve
nir originat després que Agru
pació Argentona plantegés als
seus socis de govern la possibi
litat d'oferir a CiU tres carteres
(Obres, Activitats Classifica
des i Esports). Aquesta pro
posta va ser desestimada per
tots els seus socis de govern i
van anunciar que si es produïa
trencaven el pacte de govern.

L'endemà del dia 26 de maig
de 1991 comença una nova eta

pa que al llarg dels anys es defi
nirà com la més inestable de
totes les legislatures, a l'ajunta
ment argentem, després de la
restauració de la democràcia.
CiU va guanyar les eleccions
amb 1.417 vots, amb una dava
llada de 362 vots respecte l'any
1987. Tot i la victòria, la coali
ció nacionalista no tenia assegu

rada la majoria a l'ajuntament ja
que comptava amb sis regidors.
Agrupació Argentona va ser,
després de CiU, la força més
votada amb 835 vots, el que
equivalia a tres regidors. PSC
amb 708 vots va obtenir dos

regidors, ERC amb 272 vots
aconseguiaun regidor, igual que
IC amb 240. L'única força que
no va obtenir representació al
consistori fou la proposta d'Es
querres per Catalunya amb 181
vots. Un cop vist el resultat de
les eleccions municipals, s'apun
tava un govern de coalició ja que
cap grup ostentava la majoria.
Després de diverses reunions
amb totes les forces municipals,

CiU va quedar a l'oposició da
vant del que seria el primer car

tipàs encapçalat per Jordi Suari,
d'AA, i tres grups de tendències
d'esquerra: PSC, ERC i IC. El

govern quatripartit duraria poc
més d'un any ja que la situació
es va començar a agreujar per
les desavinences d'alguns regi
dors amb l'alcalde.

CiU entra al govern,

surten PSC, ERC i IC

Després de governar amb

format per AA i CiU. A aquest últim li recauria el govern
després que l'alcalde, en aquells moments Jordi Suari,
presentés una moció de con^^ança. Actualment, i després de
mesos en minoria, CiU comparteix el govern amb el PSC,
després d'arribar a un pacte el mes d'octubre de 1993. Els
socialistes en dues ocasions han accedit a l'equip de govern,

al principi i al final d'aquesta legislatura.

Durant un període de quatre anys hi ha hagut a l'Ajun
tament d'Argentona cinc canvis de govern, per on han

passat tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Argentona.
Tots ells han governat en les diferents regidories existents
i de nova creació. AA va endegar el primer projecte conjun
tament amb el PSC, ERC i IC. La poca entesa entre els
quatre grups va provocar un segon govern, aquest cop

Cinc governs en una legislatura
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al diàleg i al consens. També
Jordi Pinart, d'ERC, va criticar
durament a l'alcalde Suari i va
mostrar la seva esperança que
la moció de confiança fos la
seva tomba política. Pinart
va qualificar l'alcalde d'au
toritari i dèspota. Perlaseva
banda, el portaveu del Partit
dels Socialistes, Josep Clofent,
va assenyalar el debat de confi
ança de bufonada. Clofent va
constatar que Suari havia pre
sentat la moció davant la carta
que va publicar el comitè local
de Convergència Democràti
ca, poc després d'entrar al go
vern. En aquesta carta el comi
tè executiu de CDC defensava
la gestió que va fer en l'anteri
or legislatura Esteve Canal.
Abans de finalitzar, el porta
veu de CiU, Esteve Català, va
dir que malgrat la voluntat per
sonal de cadascun dels inte
grants del grup, políticament
no podien donar suport a Suari.
Català va recordar a l'alcalde
que havien intentat reconduir
la situació demanant la retira
da de la moció. A més, el por
taveu convergent va afegir que
quan van decidir entrar al go
vern amb AA, el dia 9 de juliol,
ho van fer de manera incondi
cional i sense demanar contra
partides.

H CiUC.D.A.C.I.P.A.D CE.

Alcalde: Josep Maria Gallifa (CiU)

719

6
2
2
3

CiU:
CDA:
CIPA:
CE:
Regidors:

488

Eleccions Municipals '83
Resultats a Argentona del 8 de maig de 1.983

Distribució dels vots per candidatures

el Ple del mes de setembre del
1992, una moció de confiança

en vista dels dubtes que hi ha
via en el consistori i en la ciu
tadania sobre el seu mandat.

Aquell dia els partits polítics
van manifestar el seu parer. La
regidora d'IC, Concepció Sala,
va qualificar Suari de potiner i
el va acusar d'estar acostumat
a anteposar els seus interessos

tes. Dos dies després que
aquests dos grups haguessin
donat a conèixer públicament
la seva posició davant l'oferta
de CiU, van aparèixer els nous
nomenaments dels regidors.

Joaquim Casabella de CiU,
nou alcalde

Jordi Suari va proposar, en

El consistori presidit per Joaquim Casabella.

es va reunir amb CiU i van
firmar un acord que ja s'havia
negociat a principis del mateix
mes. Tant el PSC, IC i ERC
van acusar a Suari d'haver ac
tuat il·legítimament, tot i que
legalment. El mateix grup so
cialista, a través d'un comuni
cat, anunciava que demanaria

la dimissió de Suari si no res
pectava el Pacte de Poble. Per
la seva part IC va declarar, tam
bé a través d'un comunicat,
que el seu grup no podia accep
tar la proposta que Jordi Suari
va fer a Convergència, ja que
anava en contra dels objectius
ètics d'Iniciativa i no estaven
disposats a estar supeditats a
unes directrius alienes que afec
tessin de manera especial les
decisions importants del govern
quatripartit. El grup d'ERC en el
seu comunicat titllava d'apu
nyalades a l'esquena algunes
de les actuacions de Jordi Suari i
assegurava que l'alcalde gaudi
ria d'una majoria natural de dre-
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C.D.S.CiUI.C.A.P.D P.S.C.

Alcalde: Esteve Canal (CiU)

93

941

0
1
1
7
4

CDS:
IC:
AP:
CiU:
PSC-PSOE:
Regidors:

405

Eleccions Municipals '87
Resultats a Argentona del 10 de juny de 1.987

Distribució dels vots per candidatures

PSC
PSC
PSC

Ind.

16. Joan Vaquer Bonet

15. Jaume Duran Oller

14. Montserrat Brugal Pinol

Suplents:

13. Encarnación Oller Saló

12. Ramona Sanmamed Casanova Ind.

Ind.

Ind.

Ind.

Ind.

Ind.

PSC
PSC
Ind.

PSC
PSC
PSC

11. Antonio Moreno Gàlvez

10. M. Àngeles Segura Jiménez
9. Enric Iglesias Jiménez

8. Marina Batlle Brugal

7. M. José Moreno Alonso

6. José Flores Rodríguez

5. Montserrat Abras Lladó

4. Lluís Viladevall Iglesias

3. Josep Arenas Ponsa

2. Mateu Pinol Carrió

1. Josep Clofent Rosique

(PSC-PSOE)
Partit dels Socialistes de Catalunya

PSC-PSOE

CDC
CDC
CDC
UDC
CDC
CDC
CDC
UDC
CDC
CDC
CDC
UDC
CDC

CDC
CDC
CDC

Convergència i Unió
(CiU)

1.Joaquim Casabella Castells

2.Josep Maria Esteve Sorigué

3.Santiago Mora Carmany

4.Francesc Espadero Roda

5.Antoni Julià Valls

6.Felip Castells Rosselló

7.Isidre Briera Mora

8.Fco. Javier Gómez Ferrer

9.Carme Cabrespina Graell

10.Francesc Molist Pascual

11.Matias Colominas Coronas

12.Joan Balmes Ruiz

13.Amèlia Badosa Femàndez

Suplents:

14.Josep Cullet Castarlenas

15.Josep Lladó Tubau

16.Lourdes Colominas Lacasta

Llistes per a les eleccions municipals del 28 de maigDesprés de posicionar-se
tots els grup polítics davant la
moció que va presentar Suari,
es va passar a la votació. Aque
lla nit la votació va ser una
sorpresa ja que Suari va gua
nyar la moció de confiança amb
els tres vots del seu grup AA,
contra els dos d'IC i ERC. CiU
es va abstenir i el dos regidors
del PSC no van participar en la
votació. Jordi Suari, després
de l'exposició feta per CiU, va
dir que quan va donar entrada
en el govern als regidors de
CiU ho va fer perquè creia que
comptava amb una majoria.
Quan va finalitzar l'elecció
Jordi Suari va argumentar que
si no tenia la confiança de la

majoria del Ple, no tenia sentit
continuar com a alcalde i per
això va posar a votació la seva
renúncia que va comptar amb
el vot favorable dels tretze re
gidors del consistori. A conti

nuació Suari va lliurar el bastó
de comandament al primer ti
nent d'alcalde en aquells mo
ments, Santi Mora, que va diri
gir tot el procés d'elecció d'un
nou alcalde. Els candidats van

Segueix a la pàg. 14
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P.E.CE.R.CCiUI.CA.APSC

Alcalde: Jordi Suari (AA) + PSC + ERC + IC
Alcalde: Joaquim Casabella (CiU + PSC)

Eleccions Municipals' 91
Resultats a Argentona

Distribució dels vots per candidatures

1
6
2
0
3
1

ERC:
CiU:
PSC-PSOE:
PEC:
AA:
IC:
Regidors:

240

PP
PP
PP

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

16. Victoria Jover Ceballos

15. Gema López Gomollón

14. Rosa Maria Guillén Garre

Suplents:

13. Catalina García Sànchez

12. Joan Rus Nava

11. Jordi Melchor Barberan

10. Bernardo Jiménez Bernal

9. Bernat Jiménez Beltran

8. Marcelina Moreno Arenas

7. Juan de Dios Moreno García

6. Miquel Noé Serra

5. Antonio M. Borràs Rived

4. Eduardo Melchor Cordero

3. Eduardo Lujàn López

2. Federico J. Urena Velasco

1. Martí Riu Subirana

(PP)
Partit PopularCoalició Iniciativa per Catalunya

-Els Verds (IC-EV)

1.Concepció Sala Pons

2.Isidre Font Prunes
3.Imma Collet Diví

4.Francesc Villa Pardo

5.Josep Famadas Soler

6.Margarida Colomer Rovira

7.Salvador Calafell Viayna

8.Anna Cabot Dalmau

9.Araceli Ferrer Càmara

10.Josep Fi té Roura

11.Jordi Linares Carreres

12.M. Rosa Ripoll Collet

13.Gemma Lletjos Llambias

Suplents:

14.Domènec Nieto Carbonell

15.Gemma Nicolau Carbonell

16.Cristina Navarro AgellInd.

Ind.
ERC

ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC
ERC

16. Lluís Serra Vives

15. Encarnació Bocero Pachón

14. Jaume Gallemí Boba

Suplents:

13. Antoni Jesús Calpe Güell

12. Lluís Fontcuberta Gel

11. Josep Casabella Cot

10. Francesc X. Peguera Marva

9. Maties Colominas Cunat

8. Xavier Bravo Castelló

7. Maria Rosa Balart Domingo

6. Josep Arias Duxans
5. Francesc Xavier Collet Divi

4. Vicenç Manel Català Amatller ERC
ERC
Ind.

ERC

3. Esther Merino Tarafa

2. Amadeu Burguera Solana

1. Jordi PinartPradal

(ERC)
Esquerra Republicana de Catalunya

EM
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L'increment de la taxa anual de recollida
i eliminació d'escombraries, que ha passat
de 9.818 ptes. (per habitatge particular) a
l'any 1994, a 13.280 ptes. a l'any 1995, està
motivat per:

1)La revisió de preus d'aquest servei per a
l'any 1995, realitzada d'acord amb l'IPC.

2)L'augment d'un punt de l'IVA.

3)L'increment del cost per tona del servei
d'eliminació de les escombraries, degut a la
inversió (obligada) per a finançar la planta
incineradora.

Nota d'aclariment
a l'increment de la
Taxa de Recollida i

Eliminació d'Escombraries

Destitució de Raimon Català
i creació del grup mixt

La darrera.crisi política d'a
questa legislatura va arribar el
mes de novembre de l'any pas-
sat. L'alcalde Joaquim Casabella
va cessar al regidor Raimon Ca
talà per unes presumptes irregu
laritats i mala gestió econòmica
a les seves carteres. Després d'a-
quest cessament el regidor Rai
mon Català va anunciar que pas
sava a l'oposició trencant el pac
te de govern amb Convergència
i el PSC, d'aquesta manera l'e
quip de govern quedava en mi-
noriaamb quatre regidors de con
vergència i dos de socialistes.
Dies més tard el regidor de Fes
tes, Comerç, Joventut i Activi
tats Classificades i membred'U-
nió, Marcel Lladó, va anunciar
que continuava donant suport,
majoria i estabilitat al govern
d'Argentona. Lladó va afirmar
que si el seu grup no defensava
les idees d'Unió deixaria el partit
i continuaria com a independent

ment i Mitjans de Comunica
ció. D'aquesta manera, l'actual
alcalde perdia les competènci
es d'Ensenyament i una part de
la cartera de Governació, que
és la de Policia, mentre que el
regidor de Convergència

Raimon Català també perdia la
cartera de Mitjans de Comuni
cació.

L'acord signat entre aques
tes dues formacions polítiques
contemplava, també, la crea
ció d'una comissió informati
va d'urbanisme, formada per
tots els grups presents en el
consistori, que s'encarregarà
d'estudiar els afers d'aquesta
matèria abans que passin al Ple.
L'acord entre socialistes i con
vergents recollia també el com
promís de redacció i posada en
funcionament del Reglament
Orgànic Municipal. Aquesta
comissió es va crear oficial
ment en un ple ordinari del mes
d'octubre, comptant amb els
vots favorables de totes les for
ces polítiques del consistori.

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

TAPISSERS

c/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

SERRA-PINEDA

JXM/ER

fem marcs a mid
LITOGRAFIES
OLIS, PAPIRS,
PÒSTERS,
DIBUIXOS,
BRODATS,
PUNTES,
AQUAREL·LES,
FOTOS...
ARREGLEM MARCS
VIDRE AMB GRAPES
d Sant Julià, 17 • Tel. 756 07 79 • ARGENTONA

vern municipal, el compromís
de definir amb la resta de for
ces polítiques de l'ajuntament
el projecte de futur de la vila,
dotar a l'administració local
dels mecanismes necessaris per
garantir la transparència i la

participació de tots els ciuta
dans, i aconseguir solucions
definitives per la construcció
de l'institut de secundària,
l'àrea bàsica de salut, el casal

de joventut i la reubicació del
casal dels avis.

Amb aquest acord l'alcal
dia continuava en mans de l'ac
tual batlle Joaquim Casabella,
mentre que el primer tinent
d'alcalde passa a ser el regidor
socialista Josep Clofent, i la
resta de les tinences d'alcaldia
queden en mans de regidors
convergents. Per la seva ban
da, el regidor socialista Josep
Clofent gestiona les carteres
de Policia Local i la nova car
tera de Captació de Recursos
Aliens, i la regidora socialista
Montse Brugal les d'Ensenya-

ser Joaquim Casabella, cap de

llista de CiU, Josep Clofent pel
PSC, Jordi Pinart d'ERC i Con
cepció Sala d'IC. Els tres regi
dors d'AA van renunciar a pre
sentar candidat. Casabella va
obtenir els sis vots del seu grup,
Clofent dos vots, Pinart i Sala
un vot, i els tres membres
d'Agrupació es van abstenir.
Després de ser escollit
Casabella com el nou alcalde
d'Argentona, va ressaltar que
els objectius del nou govern es
basaven en la continuïtat de
l'obra engegada.

El PSC entra per segona
vegada a l'equip de govern

El 29 d'octubre de 1993,
CiU i el PSC signen un acord
per la formació d'un nou go
vern municipal que transforma
l'equip de govern en majoria i
suposa el quart govern en
aquesta legislatura. Aquest
acord estava basat en quatre
punts: dotar d'estabilitat al go
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08310 ARGENTONA

COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TOT TIPUS
D'IMMOBLES

ASSEGURANCES EN GENERAL

qui les edificacions que estan
en ruïnes.

Per la seva banda, el grup
d'Iniciativa per Catalunya a
Argentona, havia demanat en
reiterades ocasions que l'equip
de govern municipal fes els
tràmits corresponents davant
la Generalitat perquè es po
guessin descatalogar els xalets
de la font Picant.

L'enderroc de les cases ha
estat un punt conflictiu a nivell
urbanístic a Argentona. Fa vint
anys el propietari dels xalets ja
va demanar a l'ajuntament, sen
se èxit, la sol·licitud per
construir noves edificacions, i
des de llavors s'han portat a
terme diverses reunions entre
el consistori i el propietari per
solucionar aquest conflicte, tot
i que va ser el mateix propietari
qui va tancar als visitants la
font Picant. Les quatre cases
que hi ha en aquesta zona van
ser construïdes molt abans que
Argentona disposés d'un Pla
General d'Ordenació i les feien
servir els estiuejants.Estat actual dels xalets.

manat repetitives vegades altalogació d'aquestes quatre edi-
propietari dels terrenys que elsficacions, l'Ajuntament d'Ar-
enderroqués.gentona pot demanar al propi-

Una vegada feta la desca-etari dels terrenys que enderro-

Els xalets de la font Picant
d'Argentona han deixat de ser
patrimoni municipal, després
que la comissió d'Urbanisme
de Barcelona decidís, a petició
de l'Ajuntament d'Argentona,
eliminar-los de la llista provi

sional del catàleg del patrimo
ni municipal.

Un cop feta pública aques
ta exclusió en el diari Oficial
de la Generalitat (DOG), l'al
calde, Joaquim Casabella, va
declarar a l'emissora munici
pal que les edificacions que hi

ha en aquesta zona estan en
estat ruïnós i amb perill que
s'ensorrin. Casabella també va
declarar que la zona és con
flictiva, degut a què alguns joves
la fan servir per anar-se a drogar.

El regidor d'Urbanisme del
consistori argentoní, Santi
Mora, també va destacar la
importància que els xalets de la
font Picant siguin enderrocats,
ja que sovint nens i nenes de la
vila fan servir aquesta zona pels
seus jocs. Mora també va anun
ciar que l'ajuntament havia de

bles al propietari, va trametre la petició a la Comissió
d'Urbanisme, adduint el seu mal estat. Joaquim Casabella,
alcalde d'Argentona, ha demanat el seu enderroc ja que és

una zona conflictiva, on hi van alguns joves a drogar-se.

La comissió d'Urbanisme de Barcelona va aprovar,

definitivament, l'exclusió dels quatre xalets que hi ha a la
zona de la font Picant de la llista provisional del catàleg del
patrimoni municipal, pel seu estat ruïnós. L'ajuntament,
que va requerir en diverses ocasions l'enderroc dels immo

L'ajuntament farà enderrocar
els xalets de la font Picant
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LLESA
TERESA

VILA

condemna un jutge de pau per
cobraren la celebració de casa
ments civils.

processat, sinó una conducta
que el tribunal considera
delictiva.

Un cop feta pública la sen
tència, l'advocada de la part
denunciant Anna M* Pibernat
va declarar que els seus clients
no tenen res en contra de Jaume
Arenas, jaqué s'hatractatd'una
qüestió estrictament jurídica.

Després de conèixer la con
demna, Jaume Arenes ja va

apuntar la possibilitat de pre
sentar un recurs, per la qual
cosa tenia cinc dies hàbils. Els
advocats d'Arenas han inter
posat ara un recurs de cassació,

per infracció de llei, al Tribu
nal Suprem.

Jaume Arenas, de 70 anys,
va ser jutge de pau d'Argentona
des del mes de setembre de

1989, en substitució del desa
paregut Francesc Domènech.
Arenas va ser acusat de cobrar
casaments civils celebrats en
tre 1991 i 1993. Davant la sen
tència emesa pel TSJC, aquest
és el primer cop a l'Estat que es

però no va aportar factures que
justifiquessin les despeses que
això comportava. La sentència
també argumentava que el jut
ge de pau va actuar amb ànim
de lucre amb la intenció d'acon
seguir un benefici patrimonial.

El tribunal també va asse
nyalar que els testimonis van
desmuntar la tesi de la defensa
que tot obeïa a maniobres po
lítiques, a més d'indicar que el
fet que algunes parelles no pa
guessin res 0 que quedessin sa
tisfetes amb el casament no de
mostrava res a favor del jutge.

La defensa del jutge va
aportar testimonis de parelles
que no van pagar i tenen un bon
record del casament, així com
l'alcalde d'Argentona Joaquim

Casabella 0 el primer tinent
d'alcalde Josep Clofent, que
van alabar la figura del proces
sat i la seva trajectòria com a
jutge de pau. Aquestes proves
van ser qualificades d'inútils
pel tribunal perquè no es jutja
va la major o menor bondat del

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va con
demnar el passat 30 de març al
llavors jutge de Pau d'Ar
gentona, Jaume Arenas, a un
mes d'arrest major i sis anys

d'inhabilitació per un delicte
d'estafa continuat per cobrar
per la celebració de casaments
civils. A més, el Tribunal Su
perior va condemnar a Arenas
a tornar quantitats que oscil-
len entre les 8.000 i les 25.000
pessetes a vuit parelles que van
pagar aquesta quantitat per la
celebració de les bodes. En to
tal Arenas va cobrar a aquestes

parelles un total de 153.000
pessetes. El tribunal va basar la
condemna en la declaració dels
testimonis, part dels quals van
declarar haver pagat al jutge en
concepte de despeses com flors,
música, recitació de poemes i
el lliurament d'un record local.
La sentència assenyala que
Arenas volia fer els actes de
matrimoni més festius del que

el propi ritus judicial imposa,

el fins ara jutge de pau d'Argentona ha interposat, davant
el Tribunal Suprem, un recurs de cassació per infracció de
llei.

Tot i això, és el primer cop a l'Estat que es condemna un

jutge de pau per cobrar la celebració de casaments civils.

EI jutge de pau d'Argentona ha estat condemnat, a
finals del mes de març, pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, a un mes d'arrest major i sis anys d'inhabilita
ció del seu càrrec per un delicte d'estafa continuat per
cobrar casaments civils. Després de conèixer la sentència,

El TSJC ha inhabilitat
el jutge de pau Jaume Arenas
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difícilment poden omplir els
bons records que ha deixat als
que sortosament hem depès
d'ell, jeràrquicament parlant;
perquè ell, més que un superior
jeràrquic, ha estat un amic, i els
veritables amics escassegen.

A tots els que llegiu aques
tes paraules, des del Jutjat, els
que continuem us demanem
que de tot aquest afer no feu un
motiu de divergències ni de
magògies. La convivència pa
cífica sempre ha d'ésser la nota
comuna de les persones cultes
i assenyades. Aquesta és una
de tantes coses que hem après
del que era fins ara el nostre
jutge de pau.

Ara ha arribat l'hora de
l'acomiadament. Però cal no
oblidar que un arbre que dóna
bons fruits els ha de continuar
donant si és cuidat i nodrit se
guint les necessitats i les lleis
de la natura. Per això, esperem
que la nostra amistat, agraï
ment i reconeixement i els de
tots els que l'estimen, siguin
l'aigua, l'aliment i la llum que
li permetin, Sr. Arenas, conti
nuar donant bons fruits.

Amb un batec del cor, con
tret i silenciós, que potser és el
plor més íntim i sincer, ens
acomiadem de vostè, com a
jutge. Malgrat tot, l'alegria per
dura, perquè cap ser mortal no
podrà apartar mai del nostre
costat a l'amic, en Jaume
Arenas.

Ja només resta donar la
benvinguda a la senyora Ampar
Bergon que ja és la nostra jut
gessa titular. Li desitgem sort i
molt seny per portar a terme

aquesta tasca tan poc recone
guda, com és la de jutge de pau.
Ella també compta amb el nos
tre recolzament.

Núria Revenaque Fuentes

Lluís Vilalta Urrea

Estimats argentonins,
Des que es publica aquesta

revista CAP DE CREUS -i
molt abans, en el Butlletí d'In
formació Municipal-, heu tin
gut l'ocasió de trobar dins les
seves planes la secció Jutjat de
Pau. En aquest apartat hem
intentat informar, fer una mica
de "cultureta" jurídica i ampli
ar els coneixements generals
de la gent, sempre d'una ma
nera senzilla, clara i pràctica;
és a dir, responent la majoria
de les vegades a consultes re
als 0 casos pràctics que ens
hem trobat en el nostre trenar
quotidià d'administrar justícia.

Així, hem comentat aspec
tes tals com inscriure un nai
xement, la possibilitat de do
nar a un nadó noms estrangers,
la legalització de llibres d'ac
tes i de comerç, els tràmits del
matrimoni civil, i molts altres
temes que hem considerat d'in
terès general.

Tots aquests anys de pu
blicacions, a títol personal, els
considerem una època esplen
dorosa del jutjat. I diem es
plendorosa perquè darrera
aquesta iniciativa -com de tan
tes altres- hi havia una perso
na que la impulsava, amb la
desinteressada i humana il·lusió
de prestar un servei als demés.

Però, aquesta persona ja
no hi és, no sabem si temporal
ment 0 definitivament. Ella era
el cor i l'ànima que donava
vida a aquesta secció en con
cret, per la qual cosa tenim
molts dubtes que continuï pu
blicant-se. Ara no es troben
fàcilment persones així. Les
generacions joves estem im
pregnades d'influències ultra-
materialistes i ens costa fer res
pels demés que no sigui "a
canvi de...".

Sí, efectivament, el Sr.
Jaume Arenas ens deixa. I la
seva marxa deixa un buit que

Una crida a la pacífica convivènciaAcomiadament del Jutge de Pau

Convilatans d'Argentona,
Durant aquests deu últims anys en què he exercit de

jutge de pau he dedicat voluntàriament els meus
esforços al servei de la comunitat i del poble.

Com la majoria sabreu, el Tribunal Superior de
Justícia m'ha inhabilitat per sis anys com a jutge. En deu
anys he comès, segons el Tribunal, un delicte continu
at d'estafa per un import de 153-000 ptes., amb la
intenció d'aconseguir un increment del meu patrimoni.
Cal dir, però, que les dues terceres parts d'aquesta
suma corresponen a testimonis cridats pel Ministeri
Fiscal que en l'acte del judici oral van declarar que no
s'havien sentit estafats i que només havien sufragat les
despeses d'ornamentació i de neteja de la sala. L'altra
tercera part de les indemnitzacions corresponen a tres
de les cinc parelles denunciants, ja que les altres dues
van testificar que no havien pagat res.

En fi, malgrat que jo, des dels meus limitats conei
xements jurídics, hagi quedat sorprès i no entengui la
decisió del Tribunal per condemnar-me, ha arribat el
moment del meu acomiadament com a jutge de pau.
No estic conforme amb la sentència, per la qual cosa ha
estat recorreguda, però encara que potser calgui espe
rar un any més per saber la resolució del Tribunal
Suprem, estic afectat per una suspensió cautelar; per
això, encara que sigui temporalment, me n'he d'anar.

Voldria donar les gràcies als centenars de persones
que m'han mostrat el seu recolzament, que m'han escrit
tantes i tantes cartes, als testimonis que han vingut a
declarar, i tots els que se m'han ofert per allò que
necessités. Ha estat per a mi una gran satisfacció
comprovar les mostres de gratitud de moltíssimes
parelles que s'han casat a Argentona o persones que
simplement han assistit a algun casament que he
presidit i que recorden aquesta cerimònia com un acte
humà, entranyable i emotiu.

Amb aquest acomiadament vull dir-vos que en la
dedicació al Jutjat no he escatimat hores ni he mirat
horaris. Igual he hagut d'aixecar un cadàver a les tres
de la matinada com entrar en una casa deshabitada per
descobrir una persona morta feia tres dies. He procurat
que en els actes de conciliació la gent s'entengués
abans de recórrer a costosos processos judicials, i
alguna cosa bona crec que he aconseguit.

Vull dir amb això que la feina de jutge de pau no és
un càrrec honorífic i menys un divertiment. Sempre he
entès que era una tasca al servei de la comunitat i he
procurat fer-ho així.

Doncs bé, me'n vaig, però amb la cara ben alta, amb
el convenciment d'haver actuat correctament i haver
servit a Argentona honestament, amb dedicació, de la
millor manera que he sabut i amb la tranquil·litat
absoluta que NO HE ESTAFAT A NINGÚ.

Al final de la meva vida serà un altre el Tribunal que
m'haurà de jutjar, i això és per a mi el més important.
A la vida, a vegades, perdre també és una victòria si es
produeix amb honor i dignitat. Gràcies a tots.

Jaume Arenas

Iutjat de Pau-^
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tres últims anys, amb go
verns en els quals, amb co
alició o sense, CiU ha tin
gut l'alcaldia i la majoria
relativa.

Un altre element com
paratiu pot ser el de consi
derar el municipi d'Argen
tona enfront a altres muni
cipis del Maresme, preferi
blement els de semblant
nombre d'habitants. En
aquest sentit pot ser inte
ressant veure amb què
compten aquest municipis
a nivell d'instal·lacions i
serveis (poliesportiu, Cen
tre d'Assistència Primària,
vivendes de protecció ofi
cial, zones verdes, mercat
municipal, escoles i insti
tuts, transports públics, zo
nes d'aparcaments, teatres,
etc.)

No podem oblidar tam
poc els pressupostos muni
cipals dels respectius mu
nicipis. Si bé aquí no tenim
prou espai per facilitar-vos-
en les xifres, us podem dir
que els pressupostos muni
cipals d'Argentona dels úl
tims anys són dels més bai
xos del Maresme.

Esperem que, després
d'haver fet aquestes com
paracions, el lector arribi a
alguna conclusió. Conclu
sió que pot ser o no sem
blant a la del Grup Munici
pal d'Iniciativa, però que
esperem que sigui contrà
ria a l'estancament actual
de la nostra vila

Grup Municipal
d'Iniciativa per Catalunya

dC)

El lector dirà...

En el que és el darrer
Cap de Creus de la present
legislatura ens agradaria que
el lector fes un repàs mental
del que han estat aquests
quatre anys, i que ho fes
amb la màxima objectivitat.

Segurament els nostres
veïns polítics, que compar
teixen aquestes pàgines amb
nosaltres, aprofitaran l'avi
nentesa per fer una mica de
pre-campanya electoral. Els
que han governat aquests
darrers tres anys us cantaran
les excel·lències de les actu
acions que han portat a ter
me, visió que no serà gens
compartida pels que han es
tat a l'oposició, al costat
d'Iniciativa.

Per la nostra part, tot i
que sabem massa bé què no
ha rutllat, preferim que si
gui el mateix lector qui jutgi
l'actuació del govern muni
cipal o, més ben dit, de tots
els governs municipals amb
què s'ha dividit la legislatu

ra.
Per fer un bon exercici

d'objectivitat creiem que cal
tenir en compte alguns parà
metres que ens permetin fer
comparacions; perquè al
capdavall el que ens pot do
nar elements de judici és la
comparació. Podem compa
rar, doncs, l'actual legislatu
ra amb les tres anteriors d'en
çà dels ajuntaments demo
cràtics. Per altra banda, tam
bé podem comparar els di
ferents governs de l'actual
legislatura, que pràctica
ment es poden reduir a dos:
el del primer any, sense la

participació de CiU, i el dels

amb futur com el Casal dels Avis
de Can Doro, la plaça de Vendre,
la Sala, l'aparcament de la plaça
Nova o els accessos a Can Barrau.

No sé, ja m'ho has preguntat
altres vegades i no he sabut do
nar-te una resposta definitiva del
que va passar, perquè es va tren
car aquesta dinàmica i aquesta
empenta. Potser, com tot, no va
tenir una única causa, més aviat
multitud de petites raons. Després
de veure-ho amb el temps desta
caria l'excessiva ideologia per
part d'alguns, el pes de les con
vocatòries electorals per d'altres,
la falta de visió política, els inte
ressos immediats i estratègics,
l'èxit mal digerit d'algunes pro
postes o una amnèsia de sentit
comú per part de tots plegats. No
s'hi pot fer res, tampoc lamentar-
ho, ha estat així i prou, però hem
demostrat, i amb fets, que era
possible una nova forma de ges
tió a l'Ajuntament.

De la resta, aviat es fa el re
compte, hem assistit a múltiples
preparatius a inacabables negoci
acions amb uns, amb els altres i
tot plegat per mantenir-se, per
aguantar oberta la botiga. En tot
aquest temps hem obert i tancat
alguns nínxols, però no hem do
nat un pas endavant amb el ce
mentiri, hem engegat amb prou
feines Sant Sebastià però no hi ha
cases ni el Centre de Salut, hem
tancat el tema del solar de l'Insti
tut però al setembre tindrem els
nens en "barracons", la Sala en
cara no s'ha ensorrat, potser po
drem anar a berenar a la Font del
Mig, però la Font Picant està on
estava i, això sí, hem regirat les
taules a l'Ajuntament i tenim un
notable embolic en la gestió muni
cipal que ha de resoldre el jutge.

És segur que em descuido al
guna cosa i creu-me que ho sen
to, jo també amb tantes voltes em
marejo, en tot cas, quan vinguis,
ja farem un repàs de les actes dels
Plens o Comissions de Govern i
podràs posar cada cosa al seu lloc.
Els fets, però, estan aquí.

No he volgut pas donar-te la
llauna, únicament fer-te una pin
zellada que espero que puguis
comprovar per tu mateix.

Fins aviat, doncs. Una forta
abraçada.

Grup Municipal
d'Agrupació Argentona

(AA)

Benvolgut company:
No cal que m'ho tornis a re

cordar, ja ho sé prou i tens raó,
però també cal que escoltis les
meves raons per més que no t'ha
gis oblidat.

Ara farà quatre anys, a les úl
times eleccions municipals, haví
em parlat molt, te'n recordes? que
si el poble estava parat, que si
semblava com si la gent tingués
por, que els vilatans no s'acosta
ven a l'ajuntament, que si la qua
litat de vida d'aquest poble nos
tre s'hagués malmès, i moltes al
tres qüestions. Havien parlat de
fer alguna cosa, de sacsejar i il·
lusionar a la gent, de moure el po
tencial de participació i de com
promís, de treballar pel poble, en
definitiva, era necessari animar,
encomanar ganes de fer coses
amb visió de futur perquè tots
plegats ens poguéssim sentir or
gullosos de nosaltres mateixos i
del nostre poble. Segur que ho
tens present perquè ho van repe
tir moltes vegades.

No sé com tens la memòria,
però segur que estàs al cas dels
esforços per lligar voluntats di
verses i divergents, de posar or
dre i actuar amb criteri, de gesti
onar amb eficàcia i transparència
els afers del poble, les energies
esmerçades a establir les bases
d'una convivència civilitzada i
respectuosa de tothom envers tot
hom.

Segur que te'n recordes, ja
que no ha passat tant de temps de
les reunions i negociacions pel
traçat de l'autopista, la defensa de
la Riera o els enllaços amb
Argentona que ara ja es poden
veure i no amb els ulls de la ima
ginació; el mateix que des del no
res i amb la voluntat de creure en
el nostre futur, les obres del Turó
de Sant Sebastià, vivendes i ser
veis per als vilatans, la urbanit
zació de l'avinguda dels Països
Catalans, ara ja acabada, l'asfal
tat del Camí del Cros o els diners
pels vestidors del seu camp de
futbol, i això per no parlar d'al
tres feines no menys importants
com ara dotar de criteris objec
tius i ordenar el Pla d'Urbanisme,
que l'equip anterior no havia to
cat, 0 organitzar les finances mu
nicipals en la seva gestió o tapant
forats com el de l'Ajuntament nou
o la Casa de Cultura, a més d'un
calaix de projectes possibles i

Fent memòria
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fio ens disculpareu, però la
valoració que nosaltres fem,
de pros i contres, ens surt fa
vorable.

Ara ja ha arribat l'hora
de passar comptes, els de
debò, els que passareu tots
vosaltres, del resultat, del
que ha fet i com, cada grup
municipal.

Confiem que rebrem
una valoració satisfactòria
de tots vosaltres, si més no
amb aquesta intenció hem
treballat els darrers quatre
anys i que mereixerem el
vostre suport i recolzament
per tal que els propers qua
tre anys puguem encapçalar
un nou govern que faci
d'Argentona un poble cada
vegada més just i més pròs

per.
Probablement en el mo

ment de llegir aquestes pa
raules ja s'haurà iniciat la
campanya electoral. Nosal
tres hi participem amb la
voluntat de fer arribar a tot
hom que ens vulgui escoltar,
quin és i perquè el nostre
programa de govern, quin és
el model d'Argentona que
volem i com el pensem rea
litzar.

Per governar ens hem
estat preparant. Per poder
oferir-vos un nou projecte de
govern, format per persones
preparades i il·lusionades,
amb la voluntat de rebre el
relleu en la direcció del nos
tre Ajuntament, si així ho
considereu oportú amb el
vostre vot.

És per a mi el vostre vot
i la vostra confiança i, pri
mordialment això, que
m'anima a reiterar pública
ment el meu compromís per
sonal de servei al nostre po
ble.

Josep Clofent i Rosique
Grup Municipal Socialista

(PSC)

Em representa un doble
motiu de satisfacció l'adre
çar-vos aquests mots en nom
del grup municipal i de
l'Agrupació Socialista
d'Argentona. Primer perquè
la revista que teniu a les
mans va néixer en aquesta
legislatura, dissenyada i con
cebuda per l'Àrea de Mitjans
de Comunicació, que amb la
col·laboració decisiva de
l'amic Josep Arenas, va
transformar totalment la nos
tra publicació periòdica fent
la revista Cap de Creus amb
el propòsit de ser un instru
ment amb la màxima quali
tat possible. De tots i per a
tots. Per a tots aquells que hi
col·laboreu. Per a tots els qui
la rebeu.

Va ser per a mi, l'etapa
de regidor responsable de
Mitjans de Comunicació i
Cultura, una ocasió per
contribuir a millorar la imat
ge del nostre poble i donar
millor servei als nostres ins
truments de comunicació. A
tots els qui hi vau participar,
moltes gràcies.

Deia que la satisfacció
és doble. El segon motiu és
que ja estem al final del man
dat i crec que hem complert
els nostres compromisos
electorals.

Crec que arribem al fi
nal de mandat amb els deu
res fets.

Hem contribuït decisi
vament a la governabilitat
del nostre poble. En els go
verns que hem participat ens
hem compromès en l'estabi
litat, amb lleialtat i amb ri

gor.
La nostra participació

en l'obtenció de recursos, a
aconseguir els equipaments
pendents, l'hem fet compati
ble propiciant un millor cli
ma de col·laboració entre
tots els grups municipals.

Segurament també hau
rem comès errades que con

Hem fet els deures
l'estabilitat a l'actual govern...
potser no li hem agraït sufici
entment i al final, entre un i l'al-
tre, s'ha prescindit d'ell.

Ja han passat quatre anys
des d'aquell any 1991 de les
últimes eleccions municipals,
n'hem tingut de tots colors! Hi
ha hagut dimissions, un munt
de governs i per arrodonir-ho,
problemes dins el mateix equip
de govern, al final amb el ces
sament del regidor Raimon
Català.

El pressupost d'aquest any
1995 ja fa mesos que està con
feccionat, s'ha passat a Comis
sions Informatives, reunions
amb els regidors..., esperem
arribar a un acord i poder-lo

aprovar, estem segurs que en
arribar aquesta revista a les se
ves mans ja ho estarà, mentre
estem treballant amb el pressu
post prorrogat de l'any 1994 i
això dóna una normalitat per
poder treballar, però hi ha di
ferents punts que no es poden
solucionar fins que no estiguin
aprovats els d'enguany.

Governar des de la mino
ria és complicat. Una proposta
en minoria és un desastre i no
segueix el seu curs. La matei
xa proposta, en majoria, és fruit
de la saviesa i triomfa. El bo i
dolent, blanc o negre, intel·
ligent o desastrós, sols és pro
ducte de les matemàtiques, no
n'hi ha més. Per tant, no n'hi ha
prou a guanyar les eleccions,
s'han de guanyar per majoria
absoluta, i poder governar "go
vernant" i fent coses i tirar els
projectes endavant, que hi són,
molts i amb molta il·lusió.

Grup Municipal
de Convergència i Unió

(CiU)

CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Guanyar per
majoria absoluta

Quan tingueu a les vostres
mans aquesta revista, ja esta
rem dins la campanya electo
ral per escollir qui ha d'estar al
capdavant de la nostra vila en
els propers quatre anys.

En finalitzar aquest escrit ja
han sortit al carrer la majoria
de noms de les persones que
aniran a les llistes de cada par
tit. La nostra, la de CiU, també
ha sortit, de capdavanter hi va
en Joaquim Casabella, per
Convergència Democràtica de
Catalunya, actual alcalde, el se
gueix en Josep Maria Esteve,
també de CDC, com a número
tres en Santi Mora, CDC, ac
tual regidor de Serveis i Urba
nisme, el número quatre un
membre d'Unió Democràtica
de Catalunya, Francesc
Espadero, segueix l'Antoni Ju
lià, per CDC, actual regidor de
Medi Ambient, Sanitat i Ser
veis Socials, amb el número sis
en Felip Castells, per CDC, i
segueix l'Isidre Briera, també
com a militant convergent, i
fins a completar tota la llista,
un bon grup de persones amb
il·lusió per treure una majoria
àmplia i suficient per poder go
vernar sense problemes.

Rendim homenatge, des
d'aquestes ratlles, al company
Esteve Català, que ja fa força
mesos que va anunciar que no
es tornaria a presentar, degut a
la manca de temps per la seva
tasca professional, i al gran
absent, en Marcel Lladó, un
home que, davant els proble
mes que sorgiren a finals de
l'any 1994, coneixedor de què
i per qui eren originats, actu
ant amb sentit comú i amb una
gran honradesa, prescindint de
sigles i colors, va sacrificar-se,
optant per la raó, i amb la seva
actitud va donar la majoria i
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de l'època Gallifa vam fer perdre la
majoria de Convergència en les últi
mes eleccions i que també passaria en
aquestes.

Així doncs la solució a aquesta
paradoxa passava per la no presència
d'Unió Democràtica de Catalunya a la
llista electoral encapçalada pel Sr.
Casabella.

Així ho entenia la majoria de la
militància d'Unió, ja que la decisió
d'encapçalar o no la candidatura
d'Unió era només del mateix R. Cata
là i de ningú més, ja que les decisions
de l'assemblea són sobiranes.

Contràriament al que diu el Sr.
Casabella, no hi va bé ni hi ha pacte
entre Convergència i Unió per retirar
la candidatura senzillament pels mo
tius exposats i altres que de moment
considerem oportú reservar per no al
terar el curs polític (sortiran sols), la
candidatura d'Unió es va retirar. La
majoria de la militància no voldria do
nar suport a la candidatura encapça
lada pel Sr. Casabella.

El fet que Unió no fos present a
la llista provocava una situació con
flictiva d'estratègia política d'altres
nivells, per un cantó es perdien els
llocs i els escons en els pactes pro
pers, ja que sempre s'utilitza com a
punt de partida els llocs i percentat
ges de la legislatura anterior, i per al
tra banda un regidor electe d'Unió pot
influir en la composició del Consell
Comarcal.

És per això que a nivell comar
cal s'opta per situar en els llocs pre
vistos per Unió incorporacions recents
a la militància d'Unió i/o indepen
dents.

Fet aquest amb valor estratègic
davant Convergència per no perdre els
llocs pactats, amb un tractament no
més de coalició per després del 28 de
maig, amb recíproca resposta a la ini
ciativa convergent.

Amb l'objectiu que per damunt de
la política nacional i local hi ha un po
ble que per culpa d'uns o altres enca
ra no s'ha fet gran, encara no hi ha
hagut cap ajuntament que hagi conti
nuat el repte del 1979.

Argentona està adormida en
molts sentits i és responsabilitat dels
polítics despertar-la i donar-li camí per
enriquir-la i tenir una Argentona de
l'any 1995 sense perdre el temps amb
conveniències personals com fins ara.

Aquest repte el van iniciar els al
caldes Suari i Gallifa, ja fóra hora de
continuar-lo. Unió vetllarà perquè així
es pugui fer realitat, amb l'ajut de tots
els convilatans que ho desitgin.

Raimon Català i Casas
president local d'Unió

Democràtica de Catalunya
regidor al grup mixt

Ajuntament d'Argentona

Amb el pacte nacional subscrit,
el passat 28 de febrer de 1995, entre
Unió i Convergència, s'iniciava el pro
cés electoral del 28 de maig.

Pacte aquest que, referent a
Argentona, donava l'alcaldia a Con
vergència i els llocs quatre, vuit i dot
ze a Unió. Sense situar ni qüestionar
cap nom de candidat dels dos partits.

El següent pas era confeccionar
les llistes de candidats de cada partit,
segons els estatuts de cada un d'ells.

A Unió li correspon a l'Assem
blea, l'elecció i nomenament dels can
didats. El 6 de març es va nombrar a
Raimon Català per encapçalar la llis
ta d'Unió, que conjuntament amb la
de Convergència seria la proposta per
la candidatura de CiU.

Hi havia l'expectació de veure la
reacció del cap de llista de Conver
gència que havia dit públicament que,
si es confirmava el nomenament de
Raimon, ell no es presentaria.

Com era d'esperar, no va plegar.
El poder adquirit i mai elegit i les
350.000 ptes. al mes, pensem més que
la coherència i la seriositat.

Unió Democràtica de Catalunya
havia cremat les etapes establertes per
la confecció de les llistes, i no restava
res més que seguir el procediment es
tablert en el pacte del 28 de febrer.

No obstant, es plantejava un con
flicte de responsabilitat i coherència
històrica.

Com es podia donar suport a un
candidat que en l'etapa anterior havia
engegat una campanya difamatòria uti
litzant tots els medis al seu abast con
tra l'ara cap d'Unió, provocant-li fins i
tot malestar en el si de la família?

Com es podia proposar una con
tinuïtat de gestió quan s'havia presen
tat una moció de dimissió de l'alcalde
pel fet d'adjudicar obres per més im
port del previst, no podent fer front
als pagaments dels industrials afec
tats?

I moltes més irregularitats que al
final van provocar que tota l'oposició
en bloc presentés una denúncia al Jut
jat d'Instrucció amb més de 211 fulls,
per considerar que podrien ser cons
titutius d'uns delictes de prevaricació,
malversació de cabals públics i false
dat en document públic, denúncia
aquesta que sembla ser que s'ha ad
mès a tràmit i que el mateix magistrat
que l'està instruint passarà a l'Audi
ència, per entendre que els presump
tes delictes esmentats així ho reque
reixen.

Com es podria compartir il·lusió
de futur amb aquell i aquells que no
fa gaires dies utilitzaven un procedi
ment ja conegut de desprestigi, fals, a
fi de poder-se mantenir en el poder al
preu que fos i per sobre de qui fes fal
ta, utilitzant arguments poc imagina
tius com dir que els que procedíem

GRUP
MIXTCiU f95

sics on bastir un veritable
Ajuntament del poble per al
poble. Amb orgull afirmem
que som els únics que en
aquests quatre anys hem
aconseguit, quan governà
vem, mitjançant l'Assem
blea de Clubs d'Esports,
l'Assemblea de Joves i la
Comissió de Festes, fer par
tícips i sentir-se vinculats a
l'acció política als ciutadans
que van desitjar integrar-se
en aquests òrgans.

Els que ens van subs
tituir no van voler continu
ar-ho. Van aconseguir, pos
siblement, un reguitzell de
vilatans que passaren de
l'engrescament a la desil-
lusió.

ERC intentarà tomar a
endegar aquests òrgans i, a
més, proposarà, de nou, in
cloure en el ROM regla
mentar la iniciativa popular
per fer propostes d'acord al
Ple i a la Comissió de Go
vern, i la intervenció en els
Plens municipals d'entitats
ciutadanes perquè puguin
manifestar la seva opinió.

Convocar assemblees
explicatives periòdiques
obertes a tothom per discu
tir temes d'interès col·lectiu,
i mostrar el que, el com i el
quant de la feina feta.

Crear el màxim núme
ro d'òrgans de gestió amb
participació de represen
tants d'entitats i associaci

ons.
Ajudeu-nos a fer-ho

possible... PER ARGEN
TONA.

Grup Municipal
d'Esquerra Republicà

de Catalunya

(ERC)

Endavant
per Argentona

ENDAVANT és el lema
electoral d'ERC a tot el país
per les properes municipals.

PER ARGENTONA és
el que ha escollit la secció
local per la nostra vila.

Tots dos junts expres
sen una idea que ressalta la
finalitat del projecte que
hem dissenyat pels propers
anys. Durant quatre anys
hem estat treballant, en el
Govern el primer i a l'opo
sició en els altres tres, per
intentar aconseguir un òptim
funcionament municipal. En
els darrers mesos hem estat
molt crítics amb la gestió
feta pel Govern. No expli
carem els motius ja que són
prou coneguts i ara el que
cal es mirar ENDAVANT
treballant de cara al futur.

Aquests dies abans de
les eleccions intentarem ex
plicar els fonaments del nos
tre projecte PER ARGEN
TONA. Intentarem donar a
conèixer als convilatans que
hi ha una manera diferent de
concebre la política. A ERC
som conscients que els dar
rers esdeveniments polítics
ocorreguts a la vila, sumats
a la sèrie d'escàndols que
han sofert la política catala
na i espanyola, ajuden al
ciutadà a mirar-se la políti
ca mig escèptic i mig fasti
guejat.

Us encoratgem a no
deixar-se vèncer per aques
ta sensació. No abandoneu
aquest interès. Això ha de
servir per a encoratjar-vos i
fer el possible per canviar-
ho. Nosaltres creiem que
una de les claus per superar-
ho rau en l'acostament del
ciutadà. La participació ciu
tadana és un dels pilars bà

?-G RUP9-MUNICIP AL
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•Injecció gasolina
•Electricitat i electrònica
•ABS i A. condicionat
•Pneumàtics
•Canvis d'oli, filtres, etc.
•Serveis ràpids
•Xapa i pintura
•Servei grua

CANYAMARS - TEL. 795 52 65 - FAX 795 52 66

IBOSCH I
unís

c

ARA PER TOT EL MARESME!
NOU SERVEI

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

08310 ARGENTONA

CRISTALLERIES
ARGENTONA

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

Europa-Consulting, va proposar
que el tema del comerç no sigui

utilitzat pels diferents partits
polítics de la localitat en les pro
peres municipals, a la vegada
que va demanar que quan arribin

els comicis del dia 28 de maig tot
el tema del comerç estigui pactat
i consensuat.

Per la seva part, el president

de la Unió de Botiguers
d'Argentona, Josep Castané, va
manifestar durant la presentació
del llibre que l'estudi és una
cosa bona per a tots, ja que
explica quines són les mancan
ces que actualment té el comerç
de la vila i per contra les seves
possibilitats de cara al futur.
Castané va afegir a més que els
botiguers han d'aconseguir que
la població tingui un atractiu
comercial, tot i que això suposi
un gran esforç perpart d'aquests.

L'estudi que es va fer ara fa
un any i va ser subvencionat pel
Departament de Consum de la
Generalitat, el va sol·licitar la
UB A a l'Associació de Botiguers
de Catalunya.

ril de circulació pels cotxes.
Això comportaria que els vehi
cles no podrien aparcar al llarg
del carrer Gran, una de les zo
nes on hi ha més moviment a
l'hora d'estacionar. Les boti
gues s'haurien de concentrar
en aquesta àrea, per treballar
com si fos un negoci col·lectiu.
També es va posarde manifest la
manca d'un gran pàrquing, tot i
que Argentona té un parell de
zones on s'hi podria fer. Entre
les opcions que es van plantejar
per construir el subsòl una va ser
a la plaça Nova que, segons Ser
ra, s'aconseguirien dos objec
tius: col·locar els cotxes que vin

guin de fora i que hi puguin
estacionarels vemsd'Argentona.

Per la seva banda, durant la

presentació del llibre també es
va apuntar que el mercat setma
nal s'hauria d'ampliar i traslla
dar a la plaça Nova ja que és un
punt d'atracció. Esteve Serra va
afegir que Argentona té totes les
condicions per atraure gent d'un
nivell econòmic adequat. Fi
nalment, el tècnic de l'empresa

part del sector comercial per
formar-se i va afegir que hi ha
subvencions per donar i per
vendre però que ningú les uti
litza ni demana.

El tècnic de l'empresa Eu
ropa Consulting va destacarque
a Argentona no hi ha voluntat
d'unió entre els comerciants per
fer les compres en comú per
reduir costos, ni voluntat d'in
tegració per afrontar el proble
ma de manera conjunta. L'es
tudi, encarregat per la Unió de
Botiguers, també ha posat de
manifest la necessitat de fer un
nou mercat municipal cobert,
perquè el que hi ha actualment,
en les condicions en què es
troba, no el fan atractiu. Si
es portés a terme la cobertura
del mercat aquest hauria de te
nir com a volum ideal 14 boti
gues. Una de les altres propos
tes que es van plantejar va ser
la construcció d'una àrea
semi vianant. Aquesta construc
ció passaria per ampliar les
voreres del carrer Gran fins a
l'Ajuntament, amb un sol car

Durant la presentació del lli
bre -que parla de l'estudi del
comerç a Argentona-, Esteve
Serra, tècnic de l'empresa, va dir
que el problema real és que la
gent se'n va i va apuntar que els
comerciants del poble han de
retenÍD> la seva clientela per

mantenir una venda regular i
constant Serra va afegir que la
construcció de les noves auto
pistes convidarà encara més a la
gent a marxar del poble. Una de
les conclusions més importants
d'aquest estudi és que s'ha de
desenvoluparunprogramad'ac
tuació conjunta en el que hi par
ticipin els comerciants i l'admi
nistració local, per tal de recupe
rar part dels 1.850 milions de
pessetes de la capacitat de de
manda local que anualment

s'escapen cap a altres pobla
cions. Serra va assenyalar que
cal un procés d'adaptació pro
fessional del comerç, no no
més del botiguer, sinó de tots els
treballadors de la botiga. En
aquest sentit, va qualificar de
sorprenent la poca afecció per

s'inverteixen fora d'Argentona. Traduït en tant per cent
mostra que la meitat dels vilatans compren fora de la vila.

Segons es desprèn de l'estudi de comerç, que l'empresa
Europa-Consulting va portar a terme fa més d'un any i que es
va presentar el passat 17 de març, al voltant de 1.850 milions

Argentona deixa d'ingressar
1.850 milions a l'any en comerç

La UBA va presentar el llibre de l'estudi comercial
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modae
GALA

Segons va anunciar l'alcalde
d'Argentona, Joaquim Casabella,
aquesta activitat suposarà per
l'ajuntament un cost que oscil-

larà entre un milió i mig i dos
milions de pessetes. Casabella
també va assenyalar que un dels
objectius, a la llarga, és potenci
ar el teatre de la vila. L'alcalde
durant el transcurs de la presen
tació va insistir que amb aquest
programa de teatre i dansa no es
vol fomentar la competitivitat
amb altres poblacions a nivell
d'espectacles sinó facilitar el te
atre a l'espectador d'Argentona.

El proper dissabte 3 de juny
es podrà veure a Pep Bou i el
seu espectacle de bombolles
Bufaplanetes. Finalment, el

dissabte 17 de juny, el grup
Los Los tancarà la programa
ció de teatre i dansa amb l'obra
Pourquoi pas?, premi revela
ció de la Crítica de Barcelona.
L'obmLaextranapareja, amb
Paco Moran i Joan Pera, podria
formar part de la nova tempo
rada que, si tot va bé, comença
rà a partir de setembre amb un

nou semestre.

A mitjan febrer es va fer la
presentació del programa de te
atre i dansa que ha endegat
l'Àrea de Cultura de l'Ajunta

ment d'Argentona. L'objectiu
d'aquesta activitat, segons va
indicar el tècnic de Cultura,
Oriol Calvo, és assolir una
programació estable i a la ve
gada crear un públic fidel.
Calvo va assenyalar que fer
teatre d'una manera esporàdi
ca no portava en lloc i per això
aquesta vegada, a més d'am
pliar l'oferta, s'ha dirigit no
només a l'àmbit local sinó tam
bé comarcal.

En aquest programa s'han
pogut veure obres com la darrera
d'Àmparo Moreno, Shirley

Valentine, El llibre de les bèsti
es, de Ramon Llull, portat a es
cena per la Companyia Comedi
ants. En aquesta programació
també hi destaquen altres obres
importants, actualment en
cartellera a Barcelona, com el
darrer musical de Dagoll Dagom,
T'odio Amor meu, 0 El Pob de
l'Àngel de la companyia mataro-

nina Trànsit.

v

L'Area de Cultura
promou el teatre
per potenciar-lo
a la vilaÉs absurd veure en alguna població carrers

anomenats Ponent, Nord, Sud o A, B o C. És que
tenen poca història i si tenien altres recursos la van
errar que dels homes és errar de bèsties no

esmenar.
Ara i aquí és el moment de pensar en la

nomenclatura dels carrers del turó de Sant Sebastià
i seria el moment de pensar en els defensors i
màrtirs de la nostra pàtria o de la nostra democrà
cia i qui més hi sàpiga que més hi digui.

Tres grans personatges, el nom dels quals
tenim en carrers de la nostra vila, enguany cele
bren el 150 aniversari del seu naixement: Àngel
Guimerà, a qui jo crec que la secció teatral del
Centre té el deure d'homenatjar, Mossèn Cinto, el
gran cantor de la bellesa dels nostres carrers
sembrats de flors en la diada del Corpus, i Dolors
Monserdà.

Aquesta potser més nostra, més entranya
ble. Tenia el pis a Barcelona i a la ciutat comtal hi
tenia el despatx obert en defensa dels drets de la
dona, allà va escriure les novel·les que la van fer
famosa. Estiuejava a Castellterçol però passava
llargues temporades a Argentona on hi tenia dues
filles casades. La seva propietat (i els seus diners)
van servir perquè el seu gendre, l'insigne Puig i
Cadafalch, bastís aquesta casa que encara avui
hauria de ser l'orgull del nostre poble.

En el que va ser el seu jardí, que anava del
torrent o carrer de la Font (avui c/ Dolors Monserdà)
fins al forn d'en Serra (avui c/ Sant Narcís), ja s'ha
tallat tota la vegetació i s'estan construint unes
cases o uns blocs en ares del progrés, o vés a saber
en ares de què. Les generacions, temps a venir,
quan ho sabran es posaran les mans al cap i és que
Déu ens guardi d'un ja està fet.

Segurament els àmbits culturals del nostre
país ja es cuidaran de celebrar degudament aquest
150 aniversari de l'Àngel Guimerà i Jorge i de
mossèn Jacint Verdaguer i Santaló, però Argentona
crec que té el deure de fer-ho amb Donya Dolors,
com l'anomenaven els seus coetanis, com a insig
ne escriptora, com a pionera dels drets de la dona,
com a argentonina i com a desgravi del que s'està
fent amb el seu llegat.

Que aquesta proposta meva no caigui en
l'oblit i que algú comenci a moure's, perquè qui
sigui frare que agafi candela o si voleu qui més
l'hi piqui que més rasqui.

Que no haguem de dir i tal dia farà un any.

Carrers
i aniversaris

Lluís S. Morgan

Records^^
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Argentona fou de les primeres poblacions de la
comarca que tingué equip de futbol. El primer president
del club va ser el Sr. Jaume Abril i el primer camp de joc
era on avui hi ha les instal·lacions i habitatges d'obres
públiques. L'entusiasme i l'afecció a la pilota va créixer
ràpidament i el club va federar-se amb el nom de Futbol
Club Argentona i buscà un nou terreny de joc, el que
encara subsisteix. Tenia l'entrada enfront del passeig
Marina amb una gran portalada de fusta, que a nosal
tres, els aleshores menuts, se'ns imaginava com l'entra
da d'un fort apatxe dels que sortien a les pel·lícules de
l'oest. Des d'aquí un record a aquells ramells d'arbres
(plàtans) arrenglerats al llarg de la carretera, vorejant el
camp al qual prodigaven una ombra protectora que feia
possible que s'hi pogués jugar en plena canícula.

Però hora és ja que surti en escena el que avui
faig protagonista d'aquest escrit. El Sr. Miquel Valdés, el
venedor de loteria de la Rambla i de més prestigi de
Barcelona. Però no el presento com a venedor d'il·lusions
0desenganys sinó com el que fou un gran esportista. Ja
en la primera prova de marxa atlètica, patrocinada per
l'Ajuntament de Barcelona, l'any 1900, hi participà i
guanyà. Com a jugador formava part del primer equip
fundat per Gamper (1901) i s'arrelà al F.C. Barcelona,
del que fou jugador i directiu amb el càrrec de tresorer,
així m'ho contava la seva filla Maria Teresa Valdés
recordant la seva estança a Argentona. Propietari d'una
torre en el passeig del Baró de Viver 14, sojornava sovint
a la nostra vila i estava present a totes les manifestacions
esportives. Tan fou així que es convertí en un veritable
mecenes de l'esport. Acostumava, abans de començar
els partits, a repartir xiclets tant als jugadors locals com
forans. Com cada dia era més el prestigi del nostre club
1hi florien, com per encant, nous i bons jugadors,
s'acordà formar una Penya que seria el viver del primer
equip i així nasqué la Penya Valdés. El Sr. Miquel, moral
i materialment era el suport de la mateixa, fins va arribar
a "reforçar" la seva penya que ja s'encarava amb el lr de
l'Argentona i malgrat passar dels 50 anys, alineant-se
amb els joves, jugava al mig ala i difícilment s'havia
trobat qui marqués els "outs" com ell, ajuntava els peus,
es posava ferm, aixecava els braços i llançava la pilota
al company d'equip més desmarcat, sota la mirada
murriesca d'alguns membres de junta que aplaudien
cada llançament..., però un dia un jugador local brusca
ment el lesionà. Al vespre foren en comissió a demanar
disculpes, els perdonà però deixà de ser el que era, i
s'adreçà a un altre club, l'Horta...

...25 anys després, pels volts del migdia d'un dia
feiner, un cotxe parat arran del camp i un home equipat
amb els colors de l'Argentona donava voltes al camp
mentre un altre, el xofer, cronometrava el temps. "Sr.
Miquel vostè sempre a la brega, el temps no existeix per
vostè". "Calla, calla, perdó, perdó, fa 20 dies voltava el
camp amb 12 segons menys". Parlàrem un moment
d'aquells temps i ens acomiadàrem, ja era hora de dinar
i en Pepet de l'Hotel Colon ja els tenia preparada una
suculent paella.

El Sr. Miquel
Valdés

Ferran Catà

MIR ANT-CNRERA^SENSe-^ AtíCÓNIA**

J

Puig i Cadafalch, 2 - Telèfon 797 0606

08310 ARGENTONA

ï
Carles Riera en l'homenatge que se li féu el setembre de 1985.

BAR DEPORTIVO

Especialitat amb esmorzars

Gran assortit de tapes i marisc

deixar d'exercir com a mestre.
Carles Riera era conegut a

la nostra vila per ser un impul
sor del procés de catalanitza
ció a l'escola, i va integrar-se
al poble participant en entitats
culturals com Llaç d'Amistat.

El dijous 13 d'abril va mo
rir Carles Riera, veí d'Argen
tona i professor durant 25 anys
a l'escola Bernat de Riudemeia.
Riera tenia 74 anys i va morir a
causa de les seqüeles d'un ac
cident que va patir l'any 1988 i
que va provocar que hagués de

Mor Carles Riera,
un dels impulsors
del procés
catalanitzador
a l'escola
d'Argentona
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Telèfon 797 04 11
Av. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària

Administrador de Finques

argentonins Josep Fonseca i

Enric Teixidó, del club
Campmajó-Bici Club Argen
tona, que van aconseguir la 14a
i 15a posició, respectivament.
En la categoria de veterans,
també va destacar la meritòria
segona plaça del també corre
dor del Campmajó-Bici Club
Argentona Francisco Ballbona.
Un cop finalitzada la prova,
Joan Valls, president de l'enti

tat Bici Club Argentona i orga
nitzador de la prova va mos
trar-se molt satisfet per com
s'havia desenvolupat.

Més de 3.000 persones van
presenciar, el passat 26 de fe
brer, la primera prova pun-
tuable de la cinquena copa ca
talana de B.T.T. que es va
celebrar a la font Picant
d'Argentona. La cursa, on hi
van participar un total de 478
corredors, se la va adjudicar

l'igualadenc Albert Balcells,
del club Liberto-Megamo (ac
tual campió de Catalunya de
B.T.T.), que es va imposar amb
tota autoritat als seus rivals.
Els primers maresmencs que
van entrar per meta van ser els

La prova
de B.T.T. aplega
3.000 persones
a la font Picant

l'Estat espanyol.
Entre els títols més destacats

té dos campionats d'Espanya en
cadet i dos més en juvenil. Fa
dos anys vaformarpart de l'equip
juvenil de la selecció espanyola,
en els campionats del món en
pista coberta, celebrats a Perth,
Austràlia. Actualment Valls està
preparant-se amb la selecció ca
talana per disputar els campio
nats d'Espanya de ciclisme en
pista coberta, que se celebraran a
primers de maig.

El corredor argentoní Manel

Valls ha ampliat la seva trajectò
ria esportiva amb un nou títol, el
que va aconseguir el passat dis

sabte 8 d'abril, al velòdrom Olím
pic d'Horta de Barcelona. Valls
es va adjudicar el campionat de
Catalunya en l'especialitat de
Velocitat Olímpica, en la cate
goria amateur, una de les pen
dents del corredor del Club
Montcada. Amb aquest títol,
Valls continua a un bon nivell i
es projecta com una de les joves
promeses del ciclisme català i de

Valls s'adjudica la
Velocitat Olímpica
de Catalunya

Benjamí     F. Silvia López (CE. Canet)6:54 s.
M. Yuri Ros (Meritxell)6:38 s.

AlevíF. Cristina Anglada (CE. Canet)6:00 s.
M. David Àvila (E.E. Argentona)5:50 s.

InfantilF. Esther Rodríguez (C Gavà)5:53 s.
M. Guillem Ferran (C Lluïsos)5:09 s.

CadetF. Betania Duarte (C.Lluïsos)6:02 s.
M. J. Antonio Martos (C Mataró)4:53 s.

OpenF. Laura Martín (C Lluïsos)5:48 s.
M. Carlos Casero (Club Solíss)4:39 s.

cipar 110 corredors d'arreu de la
comarca, va estar repartida entre
les categories benjamí, aleví, in
fantil, cadet i open, tant en mas
culí com en femení. La cursa,
que va iniciar-se a partir de les
10 del matí, va finalitzar a les 12
del migdia amb el lliurament de
trofeus.

Els Resultats finals van ser:

El passat diumenge 26 de
març es va celebrar la DC edició
de la Milla Urbana d'Argentona.
La cursa, que es va fer entre els
carrers Mestre Falla i Puig i
Cadafalch, la va organitzar l'Àrea

d'Esports de l'Ajuntament
d'Aigentonaamblacol·laboració

de la Federació Catalana d'Atle
tisme. La prova, on hi van parti

Bona participació
de corredors
a la Milla Urbana

?^Esport
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Ja ha passat la Setmana Santa. I, en aquest
període de temps, tot, absolutament tot, s'ha
aturat. Penso que les persones ens hem tornat
bones (tant de bo!), o, almenys, poc preocupa
des per fer mal. I també, perquè no dir-ho, per
fer el bé. De totes maneres, crec que és força
inquietant que hi hagi períodes de temps en els
que siguem capaços de parar-ho tot. Inquietant
i, potser, esperançador. Abans d'aquesta setmana,
abans d'aquestes vacances, tot era dinàmic i dins
d'una precampanya electoral, vivíem dies de
garbuix, dies d'inquietuds, dies de desqua
lificacions, dies d'insults, dies, realment, lamen
tables. Però, i això és curiós, van arribar les
vacances i tothom va dedicar-se al seu descans,
o al seu el que sigui, però tots van ser capaços
d'aturar el ritme anterior, la qual cosa em fa
plantejar la irreal d'aquella situació. Perquè, i
així ho mantindré sempre, els sentiments, si són
reals, és quelcom que portem dintre i que no
podem fer callar per gaudir d'una setmana de
vacances. Jo, des del meu descans, he continuat
observant i meditant. El moment, d'altra banda,
era ideal per fer-ho. I des de la meva humil
perspectiva, he anat analitzant tots aquests fets.
Puc assegurar-vos que ha estat una experiència
positiva i útil, perquè, si som capaços d'aturar la
nostra activitat en tots els camps, per què no som
capaços de meditar tot el que fem en qualsevol
moment? I, aquesta reflexió, és bona fer-la ara,
en uns moments molt importants pel poble, en
uns moments en què ens estem jugant el futur de
quatre anys, un futur no gaire llarg, però sí
fonamental per poder fer les coses ben fetes.
Tant de bo que tots hagin dedicat aquestes
vacances, aquesta "aturada" per reflexionar una
mica sobre el que estic dient. A fi de comptes,
pensar no cansa i resulta molt positiu si ho fem
amb serietat i responsabilitat.

De totes maneres, encara queden dies.
Pensem i fem-ho de manera positiva. No exclo
em a ningú per les seves idees. Considerem totes
les ofertes, però, això sí, no només en funció del
que ara ens diguin. Tenim el gran avantatge de
conèixer a la gent i de poder valorar les seves
capacitats. No ens faci por de canviar, si s'escau,
la nostra opció de vot. Penso que, el que és
realment important és el poble, és Argentona.
Tot el demés, és purament conjuntural.

Meditació

Mateu Pinol i Carrió

Ho-VEicr així-

ment, requereixen atenció
continuada. Davant d'una si
tuació d'emergència, només

prement un botó es pot esta
blir contacte directe i de for
ma immediata amb la central
receptora de la Creu Roja.
Les persones que utilitzin
aquest servei hauran de pa
gar al voltant de 4.000 ptes.
mensuals.

Antoni Julià, regidor de
Sanitat i Serveis Socials, va
afirmar que aquest servei
serà una bona eina per a la
gent que el necessiti.

Les Regidories de Be
nestar Social i Sanitat de
l'Ajuntament d'Argentona han
endegat, conjuntament amb
la Creu Roja, un servei ano
menat teleassistència domi
ciliària. Aquest servei, que
posarà en funcionament la
Creu Roja de la vila, es va
iniciar a d'altres poblacions
l'any 1989. L'aparell de la
teleassistència domiciliària,
subvencionat per la Genera
litat de Catalunya, va dirigit a
les persones que per motius
de salut, invalidesa 0 aïlla

La teleassistència, un nou
servei d'ajuda domiciliària a
Argentona

Tres en Patinet, encarregat
d'amenitzar el ball infantil,
va finalitzar la seva actua
ció un quart d'hora abans
del previst.

Pel que fa al vespre, l'or
questra Fuma el barco va
ser l'encarregada d'obrir el
ball-concurs de disfresses.
Els actes van estar organit
zats per l'Àrea de Joventut
de l'Ajuntament d'Argen
tona i el col·lectiu Triquino
si.

El passat divendres 24
de febrer va iniciar-se el
Carnestoltes a Argentona
amb una rua pels carrers.
Acte seguit, la jornada es
va finalitzar amb un concert
de rock a càrrec dels grups
Run i The lazy blue bird.

Dissabte a la tarda, en
el tradicional ball infantil de
disfresses es va produir un
incident que va provocar
les queixes d'alguns pares.
L'origen de les queixes van
venir degut a què el grup

La Rua i el Rock
donen color al Carnestoltes

OSESDEt^ VILA-
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AGENT B/74248

c/ Gran, 79

TEL. i FAX. 756 08 25
08310 ARGENTONA

Assegurances

Esteve Català

Joan Torrents, mossèn de la parròquia de Sant Julià
d'Argentona, ha deixat aquesta rectoria després d'ocupar
aquest lloc durant quatre anys. Torrents ha estat traslladat
a Barcelona, on es farà càrrec de la parròquia de Sant
Fèlix. Abans de la seva marxa, el rector va ser homenatjat,
el diumenge 16 d'abril, amb motiu del seu trasllat a
Barcelona. L'homenatge a Joan Torrents es va fer a l'es
glésia de Sant Julià i es va incloure dins el concert de
Pasqua que va interpretar la coral Càntir D'Or. El concert,
on hi van assistir unes 250 persones i on es va obsequiar
al mossèn amb un regal, va estar compost íntegrament per
cançons catalanes.

El nou rector de l'església de Sant Julià és el mossèn
Salvador Cabré, provinent de la parròquia de Sant Oleguer
de Barcelona.

El mossèn Joan Torrents flanquejat pels escolans
en la festa de Sant Antoni Abad de fa dos anys.

Giratori d'entrada a Argentona venint de Mataró.

El mossèn Joan Torrents
deixa pas a Salvador Cabré
a la rectoria d'ArgentonaLa Roca, com de sortida,

venint direcció de la variant
de la Nacional-ll. Tot i això,
aquest accés no s'obrirà fins
a l'entrada en funcionament
de l'autopista el proper mes
de juny, segons va anunciar
fa uns mesos el mateix pre
sident de la Generalitat,
Jordi Pujol.

Altres accessos en cons
trucció són la sortida directa
de la B-40 cap al casc urbà
de la vila i l'accés d'entrada
directa des del casc urbà a
l'autopista B-40 en direcció
a la variant. Aquestes altres
vies en construcció es tro
ben al marge dret de la riera
d'Argentona.

Després d'uns mesos de
funcionament de la carrete
ra 1415 per trams provisio
nals, el passat mes de març
aquesta carretera va patir
certes novetats. Una de les
novetats passa per l'eleva
ció de la carretera, aquest
nou traçat comença després
de passar per sota del pont
de la variant de la Nacional-
II. D'altra banda, una altra
novetat de la via és la cons
trucció d'un giratori d'accés
al casc urbà d'Argentona. El
giratori, que també s'enlla
ça amb l'autopista B-40,
sense peatge, que uneix el
nostre municipi amb La
Roca del Vallès, tindrà tant
accés d'entrada, per anar a

Entra en funcionament el nou
traçat de la carretera 1415

•^Coses de-l^ Vil
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sortir escollida com a única
candidata Petra Maria Rojo
i Cebrian amb 13 vots, 3 en
blanc i 1 nul. Tot els candi
dats pertanyen a la Confe
deració de Sindicats de
Funcionaris Independents.
Les votacions es van fer de
les deu del matí fins a les
tres de la tarda.

El passat dimecres 22
de març es van celebrar les
eleccions sindicals del con
sistori argentoní. Com a de
legats dels funcionaris van
ser escollits Ricard Domè
nech i Mustarós amb 19
vots, Josep Figueras i Lago
amb 9 vots, i Rafael Martín
Ruiz amb 3. Pel que fa als
representats laborals, va

Se celebren les eleccions
sindicals a l'ajuntament

Argentona és una de les
poblacions del Maresme amb
menys aturats

Segons dades facilitades per la Direcció General d'Ocu
pació de la Generalitat, Argentona és una de les poblaci
ons amb menys aturats de la comarca, amb 364 persones
desocupades. Segons l'INEM, Sant Iscle de Vallalta és la
que contempla menys aturats del Maresme, en concret

20.
D'altra banda, els municipis amb més aturats es troben

a les ciutats de Mataró i Premià de Mar. Mataró, a final
d'any, tenia un total de 6.396 aturats, mentre que Premià
de Mar, en segon lloc, en tenia 1.525. Entre les poblacions
de l'alt Maresme Pineda de Mar és la més afectada, amb

1.250 aturats.
El nombre d'aturats a la comarca se situava, a finals de

l'any passat, en 17.721 persones, davant les 14.134 enre
gistrades el desembre de 1993. Segons aquestes xifres,
es confirma la tendència a l'alça del nombre de persones
sense treball al Maresme.

En els darrers quatre anys, des del 1990, el nombre
d'aturats ha sofert diverses oscil·lacions. Si el 1990 la quan
titat de desocupats era de 14.413 i al 1993 de 14.134,
aquesta xifra s'ha incrementat en 3.587 persones més, fins

arribar a les 17.721 actuals.

arbredes monumentals d'in
terès local es va regular a
través de tres decrets de la
Generalitat dels anys 1987,
1988 i 1989. Els decrets
estableixen els mecanismes
de protecció dels arbres i
arbredes declarats monu
mentals o d'interès.

El departament d'Agri
cultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat ha atorgat
la qualificació d'interès co
marcal els arbres de la Su
rera de Dosrius, Pi de
Burriac i Riudemeia, Alzina
i la Surera de Ca l'Elies, tots
ells del terme d'Argentona.

La declaració d'arbres i

Declarats d'interès comarcal
cinc arbres d'Argentona

L'administració local rep una
subvenció de 24 milions per
remodelar l'antic ajuntament

L'Ajuntament d'Argentona ha rebut una subvenció de 24
milions de pessetes per la renovació de la coberta i de la
primera planta de l'edifici de l'antic ajuntament. Les obres
tenen un pressupost total de quasi 58 milions de pessetes,
dels quals la Diputació de Barcelona n'aporta 14, la Gene
ralitat 10 i el consistori argentoní 34.

nova junta va qualificar l'ac-
te d'històric, ja que és la
primera vegada que es fan
unes comicis democràtics a
la pagesia. Font va desmar
car-se de la seva victòria
assenyalant que el més im
portant era que entre els
candidats hi havia molta
gent jove, que posaran ga
nes per poder tirar enda
vant els problemes del pa
gès.

Pel que fa a la recupera
ció del patrimoni principal,
tema que tractarà Agrupe-
cuària, Jaume Font va dir
que a partir d'ara podran
decidirtots els pagesos, tant
els que estan en actiu com
els que no. La renovació
parcial de la junta tindrà lloc
d'aqu í a dos anys, si es creu
convenient.

Jaume Font va ser esco
llit, amb 37 vots, president
de la nova Junta Rectora de
la Cooperativa Agrupecu-
ària S.L. d'Argentona, anti
gament anomenada Cam
bra Agrària. De les elecci
ons que es van celebrar el
passat 10 de març, a la Sala
d'Argentona, va ser elegit
també com a vice-president
Josep Pallarolas, amb 36
vots. Els altres membres de
la junta són Jaume Calafell
amb 32 vots, Salvador
Danglaamb25, Lluís Jordan
amb21,DidacRiusamb18,
Miquel Pallarolas amb 14 i
Jaume Valls amb 8. Dels
vuit candidats presentats
només sis formen la nova
junta. Els dos darrers faran
d'interventors de comptes.
Un cop finalitzat l'escrutini
dels vots, el president de la

Coses de t.A Vila^

Jaume Font és el nou
president de la nova junta
d'Agropecuària, S.L.
d'Argentona
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Pep Padrós

el mateix acte el regidor de
Medi Ambient, Sanitat i Be
nestar Social de l'Ajuntament
d'Argentona, Antoni Julià, va
assenyalar que no s'ha po
gut recuperar la font però sí
recuperar el seu entorn. De
moment, la plaça on hi ha la
font del Mig es mantindrà tan
cada fins que l'ajuntament
estigui segur de poder-la
mantenir.

El passat 9 d'abril es va
inaugurar l'espai de la font
del Mig d'Argentona, acte in
clòs dins la Festa de l'Arbre
d'enguany. Durant la festa,
en què hi van assistir prop de
200 persones, es va fer una
plantada d'arbres i una balla
da de sardanes a la font Pi
cant. A més de la inauguració
de l'espai, a la zona del bosc
que hi ha darrera de la font es
va plantar un castanyer. En

Brolla aigua picant
a la font del Ferro

El Grup de Fonts d'Argentona ha trobat aigua picant
després de restaurar la mina de la font del Ferro. Els Amics
de les Fonts feia mesos que treballaven en la restauració
del naixement de la font del Ferro i un cop enllestides les
obres han aconseguit recuperar aigua picant de la mina
canalitzant-la.

Es recupera l'espai de la
font del Mig després d'estar
abandonat durant anysdia Civil dues setmanes

després que el toro s'esca
pés. L'últim cop que es va
veure en vida el brau va ser
a la zona de la Mútua de la
Metal·lúrgia de Cabrils. El
propietari de l'animal dies
més tard va autoritzar a la
Guàrdia Civil a sacrificar
l'animal si no el podien aga
far. Segons Munoz feia ser
vir el toro per a fer perdre la
por als cavalls.

A mitjan febrer les Poli
cies Locals d'Argentona,
Dosrius i Cabrils i la Guàr
dia Civil van alertar als ciu
tadans de la presència d'un
toro d'uns 250 quilos pels
voltants de la vila. L'animal
es va escapar, a principis
de mes, d'una finca situada
al torrent de Vera, al veïnat
de Sant Jaume d'Argen
tona. La notícia la va fer el
propietari de l'animal,
Antonio Munoz, a la Guàr

Un toro d'una finca de Sant
Jaume d'Argentona s'escapa
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