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SERVEIS
Policia Local797 13 13
Guàrdia Civil797 13 53

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

Bombers de Mataró796 10 80
Parròquia Sant Julià797 01 59

ARGENTONA
d Dr. Samsó, 48 baixos
Tel. 797 19 01

Taxis7991414
Ambulància Creu Roja

Mataró79814 33
(Laborables i nocturns)
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)797 16 56
Hidroelèctrica Catalunya

796 02 00
Fuerzas Eléctricas
de Catalunya796 16 45

79017 70
Catalana de Gas

Electricitat796 03 54
796 05 04
Empresa Casas S.A798 11 00
Companyia
Mataró-Argentona798 04 40

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 0711

MEDICINA GENERAL
Dr. Martí: De dilluns a divendres de 10
a 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 11
del matí.
Lídia Solanellas: De dilluns a divendres
de 8 a 9 del matí (extraccions de sang).

ARGENTONA

Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic

Sant Miquel del Cros

Bernat de Riudemeia.... 797 09 56

MEDICINA GENERAL

Col·legi Públic

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

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

RECOLLIDA

797 02 52
SERVEI D1 ATENCIÓ

A LA DONA
Dilluns:
9a2/4de 10i c
...
.
^
12 a 2/4 de 2-1 Servei llevadora Cros
3/4 de 10 a 11 Gimnàstica maternal
Argentona - Aj. Vell.
11 a 12 Gimnàstica a partir dels
45 anys.
Dimarts:
9 a 1 Visita llevadora Argentona.
15 a 21 Visita Ginecologia Dra. Penarrubia.
Dijous:
8 a 15 Visita Ginecologia Dra. Penarrubia.
Divendres:
(matins) Visites puerperals a domicili
3 a 5 Visita llevadora Argentona
* Visites programades, cal demanar dia i hora. j

Serveis d'Urbanisme .... 797 02 52

Francesc Burniol797 16 01
Emissora Municipal797 15 50

MOBLES VELLS

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

CAP DE
CREUS
Telèfons: 797 15 50-7560624

756 05 22
Fax 756 0612

PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ

BÚSTIA DEL CONSUMIDOR

Informació i acollida: dilluns i divendres
de 7 a 2/4 de 9 del vespre.

Ajuntament d'Argentona - Ramon Par, 1

De 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del matí

VJ
Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament

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

Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Governació i Comerç
Santiago Mora i Carmany
Regidor d'Urbanisme
Josep M. Esteve i Soríguer
Regidor d'Hisenda i Activitats Classificades
Antoni Julià i Valls
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient
Felip Castells i Roselló
Regidor de Joventut, Esports i Festes
Francesc Espadero i Roda
Ensenyament i Promoció Econòmica
Jordi Pinart i Pradal
Regidor d'Obres i Serveis, Habitatge Social,
Cultura i Mitjans de Comunicació

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10 a 1 del matí.
Dimecres i divendres de 2/4 d'l a 2/4 de 2 del migdia.
Hores convingudes.
Dimecres de 10 a 12 del matí/ Divendres de 5 a 7 de la tarda.
Dimarts i dijous de 12 a 2 del migdia.
Hores convingudes.
Dimarts d'l 1 a 1 del migdia.
Hores convingudes.

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

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

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

CAP DE CREUS

Encetem una nova etapa

Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona

Aquesta legislatura comença amb un pacte de

Número 19

govern entre Convergència i Unió i Esquerra

Agost 1995
3.000 exemplars

Republicana de Catalunya. Un compromís que,
segons els seus màxims dirigents, donarà estabilitat
política per poder treballar els propers quatre anys.
L'anunci esperançador dels nacionalistes i
republicans dóna a entendre que no volen tornar a
caure en el que va succeir a l'anterior mandat, cinc
governs en quatre anys.
Tot i això, tots dos partits han manifestat, tant
verbalment com per escrit, que estan oberts a
emprendre negociacions amb la resta de grups
polítics representats a l'ajuntament. Per tant, no seria

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

d'estranyar que d'aquí a un temps s'afegís un nou
soci al govern de l'alcalde Casabella.
D'altra part, l'oposició fa una altra lectura política

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

d'aquest compromís de pacte, i fins i tot hi ha algú
que afirma que "no es menjaran ni els torrons".
Davant d'aquestes afirmacions, molts podríem

President: Jordi Pinart

pensar que comencem una altra legislatura amb
crispació i desconcert, que podria acabar com

Director: David Carmona

l'anterior.

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

Però ara la feina ja no és la de pactar, sinó la de tirar

Tots els grups amb representació
al Ple poden participar en el
Consell de redacció.
Col·laboradors: Grups Mu
nicipals de CiU, ERC i IC .

endavant solucions a problemes que actualment
afecten la vila d'Argentona. Temes que formen part
de la història inacabada de la vila. La Font Picant, els
conflictes urbanístics del Torrent de Vera i Sant
Jaume de Traià, el comerç, la Sala d'Argentona i
d'altres... són algunes de les assignatures pendents.

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

Però els missatges que van donar tots els grups
polítics durant la campanya electoral tenen un

Fotografies: Pep Padrós i Marc
Duran.

denominador comú general en els punts conflictius i

Fotomecànica: Sorrosal.
Barcelona

les decisions.

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

Portada: Actes de la Fira
Comercial.
Foto: Pep Padrós.

en els projectes a endegar per Argentona, cosa que
podria fer pensar en una entesa a l'hora de prendre
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Els cotxes
i les voreres

Com es pot veure, aquesta
advertència als conductors
maleducats i barruts QUE OCU

A la memòria de

El dia 7 d'abril van aparèixer
arreu de la vila uns papers en
ganxats que deien: Ajuntament
d'Argentona (El Maresme). La
Policia Local dedicarà especial
atenció als cotxes que envaeixin

PEN TOTALMENT LES VO

Al levantarme cada dia, recuerdo el sueno... o la pesadilla
de la noche; aunque dos segundos después, sé que es... verdad.
Ya no estàs aquí, te has ido
sin tu querer ir jAún no tenías

les voreres. Afegint-hi a conti
nuació, com a gran descobri
ment, que la vorera és pels vi
anants, cosa que jo ja sabia fa
78 anys quan vaig començar a
caminar. Segueix a continuació
el dibuix d'una vorera presa per
assalt de dos cotxes; una velleta
amb un cistell que no pot passar
i una parella de novells pares
conduint perillosament un cot
xet, amb el seu fill nounat, pel
mig del carrer, per no poder-ho
fer per la vorera. Al costat unes
altres paraules: L'Ajuntament
d'Argentona no descarta la pos
sibilitat de fer ús de l'Ordenança
Municipal sobre els estaciona
ments. Respecteu-los.

d'ara d'una potent grua perma
nent que retirarà tots els cotxes
que facin nosa als vianants per
passar per les voreres, i els por
tarà al dipòsit municipal sense
contemplacions.
En el moment d'escriure
aquesta carta han passat tres
mesos, i tot continua igual. Les
voreres estan ocupades impune
ment, a tota hora, pels cotxes; i
els vianants han de circular, forçadament, a salts, des de la vore
ra a la calçada per voltar els
cotxes, tot practicant el perillós
joc del puja i baixa.

RERES, no pot ser més tímida. I
no es presta a fer-n'hi cap cas.
El text que hauria d'haver
seguit, és el següent:
L'Ajuntament disposa des

mi amigo "Salva"

quemarcharte! jQUE JUGADA

TE HA HECHO EL DESTINO!
Eres mi amigo y siempre lo
seràs porqué te llevo dentro de

mi, y puedo decir con mucho
orgullo que he tenido la gran
suerte de conocerte y formar
parte de tu vida.
Sé cierto que como tu no hay
otro igual, siempre has estado
cuando te he necesitado.
"SALVA", dejas un vacío
muy grande y un dolor intenso
que solo el tiempo lo suavizarà,
però nunca... lo podrà borrar.
Siempre te recordaré.
Tu amiga.

A. Güell

Albert Caimari Fiol

QUEVIURES
CANSALADERIA
EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIA

Photo-Art Argentona

Casa

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
PUBLICITÀRIA-MODA
TOT TIPUS DE REPORTATGES
ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC
FOTOS CARNET A L'INSTANT

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DES DE 1892
Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

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

mjnu

BAR • RESTAURANT

AUTO-ESCOLA • ASSEGURANCES

"LES GINESTERES 99
RAMON RiIXACH I MONER

ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres

Telèfon 797 02 55

Mataró, 1 - Tel. 797 00 50 - 08310 ARGENTONA
V^^
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ARTÀ DE fALCAtOP

a través d'aquest mitjà de comunicació, el butlletí

Us convido, doncs, a fruir d'aquests dies de Festa
Major, a gaudir de l'esbarjo que ens proporciona la

municipal Cap de Creus. Ara ho faig com alcalde

festa, aturant momentàniament la tasca diària, a

elegit democràticament en aquestes últimes

formar part activa d'aquesta tradició que fa viure un

eleccions municipals, en les quals vosaltres vilatans

poble, i també a recolzar amb la vostra presència la

J_im complau dirigir-me a vosaltres una altra vegada

em vau donar el vot de confiança per governar

dedicació que ha portat la Regidoria de Festes, que

Argentona aquests propers quatre anys. No hem

treballa tot l'any perquè tots puguem gaudir d'una

aconseguit una majoria absoluta però cal agrair el

bona Festa Major.

vostre suport envers la candidatura de CiU. A tots
moltes gràcies.

Des d'aquesta alcaldia, i en nom de tot el Consistori,

Com podeu haver vist, estem intentant finalitzar les

us convidem a participar a tots els actes organitzats
per aquesta festa, amb el desig de compartir-los amb

obres dels baixos de l'Ajuntament Vell, els quals
volem dedicar a concerts i a tots els actes culturals

tots vosaltres.

que hi puguin tenir cabuda. La nostra intenció és

Nosaltres, des de l'Ajuntament, us animem a gaudir

poder fer la inauguració per la Festa Major.

d'allò que més us agradi i que, com sempre, la
cordialitat, l'alegria i la concòrdia siguin les

I dic això perquè gairebé ens trobem a les portes de

protagonistes.

la festa gran d'Argentona, la Festa Major de Sant
Domingo, tan coneguda i amb força ressò per tot

Molt Bona Festa Major!

Catalunya principalment per la diada de la Festa del
Càntir, i ara també per la Fira de la Terrissa.
Ja ens trobarem dins les vacances d'estiu, a tots ens
convé un temps de lleure, de festa, de trobar-nos, de
conviure i de compartir les realitats personals.

Joaquim Casabella i Castells
Alcalde

6
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La Fira Comercial d'Argentona
es consolida
La darrera edició de la Fira Comercial i Gastronòmica
d'Argentona va batre tot un rècord, aquest passat mes de
maig. Més d'onze mil visitants van passar pel recinte firal,
deixant enrere l'anterior registre que era de sis mil visi
tants. A més, dins la fira la meitat del públic assistent va

consumir alguns dels plats que oferia el sector gastronò
mic. Enguany, la mostra va anar acompanyada de nom

broses activitats culturals: teatre, desfilada de moda, cas
tellers i puntes de coixí, entre d'altres.

Segons l'organització, unes

més d'afirmar que ha tingut un

comunicació, es potenciarà el

cinc-centes persones. A la des

onze mil persones van visitar,

creixement important i s'ha

turisme de la vila. Per la seva

filada, es van poder presenciar

els dies 12,13 i 14 de maig, la
tercera edició de la Fira Co

consolidat en poc temps. El

part, l'alcalde d'Argentona,

les darreres novetats en roba,

Joaquim Casabella, va destacar
que la fira és un pas important

complements i perruqueria que

mercial i Gastronòmica

president del Consell Comar
cal del Maresme, Joaquim Rey,

d'Argentona.

va dir que avui la Fira

pel sector comercial de la vila.

La inauguració de la Fira

d'Argentona és una fira abso

L'acte que més públic va

ofereixen per aquesta tempo
rada diverses botigues de moda

de la població.
Pel que fa al dissabte, la

Comercial es va fer el diven

lutament consolidada. Rey, va

aplegar va ser la desfilada de

dres, a les set de la tarda, i va

afegir que amb aquesta mostra

moda que es va fer el divendres

Sala va tornar a acollir un nom

ser presidida pel director gene

dels botiguers argentonins i amb

al vespre, a la Sala d'Argentona,

brós públic, aquest cop per veu

l'obertura de les noves vies de

a la que hi van assistir unes mil

ral de Comerç i Serveis de la

re l'actuació de la Companyia
Dagoll Dagom i el seu darrer

Generalitat, Enric Gras, que va

felicitar a la Unió de Botiguers

espectacle, T'odio Amor Meu,

d'Argentona per l'esforç que

que fins fa poc es representava

estava fent en l'organització del

a Barcelona. A la representa
ció hi van assistir al voltant de

certamen i també a les botigues
que hi participaven. Gras va

set-centes persones, que van

destacar la importància que te

poder escoltar majoritàriament

nen les unions de botiguers, i

música de Col Porter.

va afegir que és imprescindi
ble que tots els botiguers de la

matí, es va fer una demostració

L'endemà diumenge, al

vila estiguin agrupats, per fer

de Puntes de Boixet, a càrrec

forta la Unió de Botiguers

del Casal de Puntaires de la
població. Més tard, al migdia,

d'Argentona.

es va dur a terme un tast de vins

El director general de l'Ins

titut de la Vinya i el Vi, Heribert

i caves, a càrrec de l'enòleg

Fortuny, que també va assistir a

Josep Maria Pujol. Pel que fa a
la tarda, davant de l'entrada del

la inauguració de la mostra, va
elogiar el muntatge de la fira, a

Vista general de la fira.

recinte firal, es va fer una gran

FORN DE PA

Carrer Gran,
Tet. 797 10 50

ARGENTONA
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manifestació castellera amb la

Els sectors de la fira

colla Els Xics de Granollers.
Durant Tacte de clausura,

el president de la Unió de Bo

La tercera Fira Comercial
d'Argentona es va dividir en di

tiguers, Josep Castané, va dir

ferents estands: el sector gastro

que la col·laboració de T Ajun

nòmic, on hi participaven diver

tament d'Argentona aquest any

ses botigues i restaurants; el co

havia estat més important que

mercial, on es podia veure i pro

en les altres edicions i es va

var des d'un automòbil fins a una

mostrar molt satisfet, en gene

ploma estilogràfica; i finalment

ral, per la fira.
Per la seva part, T alcalde

el sector de les entitats, entre

d'Argentona, Joaquim Casabe-

Càntir i Ràdio Argentona, que

Ua, va dir que s'havia de re

va emetre durant tot el cap de

elles l'Ajuntament, el Museu del

plantejar una ampliació de la

setmana un programa especial

mostra, i va afegir que molts

dedicat a la mostra. En aquesta

pobles del Maresme es volen
copiar la nostra fira comercial i

edició hi van participar 35 em
preses, la majoria d'Argentona,

gastronòmica, tot i que és del

a excepció de l'Escola Universi

tot impossible.

tària del Maresme i un restaurant

Una de les dades més sig

de Vilassar de Mar.

nificatives per l'organització

L'organització de la fira

d'aquesta fira és que no només

també va posar a la venda un

van visitar-la, sinó que aproxi

plat commemoratiu. Aquest

madament la meitat de les per

any en el plat escollit, elaborat

sones que hi van passar van fer

per un ceramista argentoní, hi

alguna consumició en el sector

havia gravat l'edifici del Mu

gastronòmic.

seu del Càntir.

FIRA COMERCIAL

I GASTRONÒMICA
Aquesta tercera Fira Comercial i Gastronòmica ha
estat tot un èxit, segons la crítica, els mitjans de
comunicació, visitants, expositors, etc. Com a presi
dent de la Unió de Botiguers i responsable de la seva
organització, també la valoro molt positivament, ja
que s'han aconseguit uns objectius realment impor
tants: més visitants, més venda de tiquets i més
participació d'establiments. No obstant tot això, crec
que hem d'aconseguir que la FIRA sigui l'aparador
de TOT el Comerç de la nostra vila, que tothom s'hi
vegi, d'alguna manera, representat, individualment
o col·lectivament, hem d'aconseguir que la FIRA
sigui la NOSTRA FIRA, creada i portada a terme per
botiguers i per als botiguers amb l'ajut i col·laboració
del nostre Ajuntament i altres col·laboradors, en
definitiva, la FIRA de TOT un POBLE, de la qual ens
en puguem sentir orgullosos tots els argentonins,
orgull que ja el podem sentir, perquè tot i la seva
joventut (només tres anys) ja és l'admiració d'altres
pobles i organitzadors de Fires Comercials, això ens
ha d'esperonar a no escatimar esforços per aconse
guir-ho, i jo menys que ningú.
Josep Castané i Forns
President
Unió de Botiguers d'Argentona

r

Mateu Pinol i Carrió

Acomiadament

Aquesta és la darrera vegada, almenys durant
un temps, que estableixo contacte amb tots vosaltres
a través d'aquesta columna. I he pres aquesta
decisió després d'haver tingut l'honor i la satisfacció
de ser escollit pel poble com a regidor de
l'Ajuntament d'Argentona. Honestament penso que
he de deixar aquesta columna perquè no voldria
que es poguessin interpretar els meus escrits com
un "arma" al meu favor, o a favor del meu partit, de
cara a les tasques desenvolupades a l'ajuntament.
Tot té el seu lloc i el seu moment. I, el meu lloc, en
aquest moment, és treballar pel poble des de
l'indret on aquest poble ha volgut que estigués.
Fa molt temps que col·laboro en aquesta
revista, mitjançant la MEVA, permeteu que ho digui
així, columna. I des d'aquí, he anat exposant les
meves idees, les meves inquietuds, les meves
crítiques... I he procurat sempre fer-ho així, fos qui
fos el criticat o, en el seu cas, l'enlairat. Jo tinc les
meves conviccions polítiques, però mai he callat
quan he vist que alguna cosa no funcionava, encara
que, de vegades, he criticat als meus. Però penso
que hem de ser clars en les nostres opinions.
Solament així podrem transmetre coherència, ho
nestedat i credibilitat. Tres conceptes, aquests, tan
difícilment localitzables en uns moments
especialment delicats per tothom a nivell polític.
Però la política no és culpable de res. Les culpables
són, en tot cas, les persones que fa un mal ús de la
política. Jo, que no em considero polític, sí sóc una
persona que té ganes que el poble tiri endavant,
afrontant uns reptes de futur que, sens dubte, es
produiran. I penso fer-ho amb convenciment; amb
el mateix convenciment que acostumo a posar en
tot allò que faig.
Ha arribat el moment de l'acomiadament. És
cert. Però, més que un adéu, és un canvi de tasca,
un canvi d'activitat, un canvi de lloc... La meva
feina seguirà tenint com a objectiu aquest poble,
amb la variant que ara serà més directa.
Des d'aquesta columna, amb el títol Ho veig
així, he volgut expressar opinions pròpies, he
volgut dir les coses tal com les sentia, tal com les
veia. I sempre ha estat present, en la meva manera
de fer, el respecte per tothom i l'intentar dir les
coses sense ofendre. Espero haver-ho aconseguit.
Però si, malgrat les meves intencions, algú ha
pogut sentir-se ofès, li demano perdó de tot cor.
Ara ja, ha arribat el moment d'acomiadarme. Permeteu-me que ho faci amb un senzill:
gràcies a tots per tot. Compteu amb mi si ho
necessiteu.
A reveure!
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Entra en funcionament

la nova oficina de Correus
Amb l'entrada de les noves instal·lacions, es deixa
enrera la pèssima i precària oficina de Correus que hi
havia fins ara. El nou emplaçament, al carrer Joan XXIII,

ha tingut un cost al voltant dels trenta-cinc milions de
pessetes, que han estat aportats en la seva totalitat per
Correus i Telègrafs.

Les noves oficines de Cor

s'hauria de tenir en compte. Per

reus i Telègrafs, ubicades al car

la seva part, el regidor d'Agru

rer Joan XXm, es van inaugurar

pació Argentona i ex-alcalde

el passat divendres 5 de maig. A

de la vila, Jordi Suari, va afir

Tacte hi va assistir el director

mar que el seu equip va ser el

territorial de Catalunya de Cor

que va tirar endavant aquestes

reus i Telègrafs, Antonio
Càrdenas, que va destacar el salt

noves oficines, ja que quan
Correus volia comprar un local

de qualitat i servei que havia

mai en trobava cap. Segons

adoptat la nova oficina de Cor
reus. Per Càrdenas, Correus i

un de la seva propietat per solu

Telègrafs ha fet un pas impor

cionar el problema que hi havia

Suari, ell mateix va oferir-ne

tant des de principis dels 80 per

a la vila amb Correus. Davant

millorar les infrastructures, afe

d'aquest fet T alcalde d'Argento
na, Joaquim Casabella, va mani

gint que des que aquesta entitat

festar que no tenia coneixement

pública s'havia convertit en un
organisme autònom Correus ha

les precàries condicions en què

en marxa de les noves instal·la

que el govern de Suari hagués fet

pogut recollir els seus fruits.

treballaven i va afirmar que les

cions i va declarar que la comar

algun pas per fer les noves ofici

Càrdenas va elogiar la important

noves instal·lacions disposaran
de millores en el servei als vila

ca havia d'avançar cap a una
millora dels serveis de la nostra

nes. Casabella va destacar que

tasca que van fer els treballadors
de l'oficina de Correus davant

tans. Qui també va ser-hi present

societat.

afegir que el seu govern havia

fou l'alcalde d'Argentona,

LLESA
TERESA
VILA
SOLÀRIUM: Cara ultraràpida
MAQUILLATGE permanent
DEPILACIONS Electricadefinitiva-cera freda 0 calenta

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

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

08310 ARGENTONA

El fins aleshores primer ti

Joaquim Casabella, que va fer

nent d'Alcalde, Josep Clofent,

menció del servei que oferirà la

va expressar la seva satisfacció

nova oficina a la població, amés

per l'entrada en funcionament

d'afegir que les noves instal-

de la nova oficina, tot i que va

no volia cap medalla, però va

treballat i insistit perquè l'ofici
na fos una realitat.
Un canvi de 180 graus
La nova oficina, que gau

lacions havien comportatuncan-

lamentar que la inauguració no

vi de la nit al dia.
Per la seva banda, el presi

es fes abans. Clofent va desta
car el paper que va tenir en el

deix d'un nou disseny i imatge,

dent del Consell Comarcal del

seu dia el regidor i ex-alcalde

Maresme, Joaquim Rey, va feli

Jordi Suari per endegar aquest
projecte i va declarar que això

ferent de l'anterior. Entre les
novetats, Correus i Telègrafs ha

citar als argentonins la posada

ofereix un aspecte totalment di

ampliat el personal, passant de
tres a set treballadors. L'horari

d'atenció al públic també varia i
de les tres hores diàries que hi

E/ Centre

havia fins ara passa a les set Ara
també farà un seguiment a les
urbanitzacions i polígons indus

GRANJA
BAR
MENJARS
al Riudemeia, 4

56 08 47
GENTONA

trials per obtenir una millora en
el seu servei. Des d'ara també es
podran enviar i rebre telegrames
sense haver de sortir del poble.
En total, les instal·lacions han
tingut un pressupost de
34.900.000 ptes., que s'inclouen
dins el pla d'inversions i infras
tructures que Correus té previs
tes per aquest any a la comarca.
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La legislatura comença
amb un pacte CiU-ERC
Convergència i Unió i Esquerra Republicana van sig

PSC va ser la segona força més votada i va superar el miler

nar un pacte de govern pels propers quatre anys. Un pacte

de vots. El Partit Popular va ser la sorpresa en aconseguir

on els nacionalistes i republicans han acostat els programes

dos regidors, i convertir-se en la tercera força política. Pel

que havien confeccionat per la campanya electoral. S'ha fet

que fa a IC i ERC van mantenir-se amb un regidor. En el
Ple de constitució del nou ajuntament, es va reelegir a
Joaquim Casabella com a alcalde d'Argentona.

amb la voluntat de fer un govern estable. Aquest acord ve

després d'unes eleccions municipals on CiU, tot i guanyar^
no va aconseguir la majoria per governar en solitari. El

són Habitatge i Promoció Eco

l'oposició la convocatòria del

ons de CiU amb la resta de

nòmica. Dins el cartipàs es tro

Ple municipal. En el comuni

partits polítics de l'ajuntament,

ben noms que repeteixen la

cat, el PSC manifestava la seva

qués al partit Socialista la data
prevista per la celebració del
primer Ple municipal ordinari

el passat divendres 30 de juny

mateixa regidoria, com és el

preocupació pel fet que l'alcal

d'aquest mandat, que hauria

es va arribar a un pacte entre

cas de Santi Mora i Antoni

de d'Argentona no hagués ela

d'haver tingut lloc el passat 7

CiU i ERC per governar els

Julià. D'altres regidors s'han

borat el cartipàs municipal. Els

de juliol. Els socialistes, un cop

propers quatre anys.
Segons l'acord marc que

incorporat: Josep M. Esteve,

socialistes també van mostrar

fetes aquestes valoracions, van

Francesc Espadero, Felip Cas

la seva preocupació davant el

qualificar els fets com una

van signar els dos partits, un

tells i Jordi Pinart.

fet que tampoc es designessin

manca de funcionament dels

Després de diverses reuni

dels punts més destacables pre

veu la possibilitat de poder in

Comunicat del PSC

tegrar altres partits a l'equip de
govern.
Altres punts de l'acord són

El mateix dia del pacte,

les comissions informatives, el

mecanismes de govern i gestió

seu nombre, composició ni pre

i del funcionament normal de

sidència, essent aquestes les

la institució municipal.
Les reaccions no es van fer

que han de deliberar sobre els

l'Assemblea Extraordinària de

temes a debatre a les sessions

esperar per part del nou equip

la recuperació de la Sala

l'Agrupació del Partit dels So

de govern. L'alcalde d'Argen

d'Argentona i de la Font Pi

cialistes d'Argentona va fer

plenàries de l'ajuntament. So
bre les comissions, els socia

cant, la reordenació urbanísti

públic un comunicat on propo

listes mostraven la seva estra

afirmar que respectava l'opi

ca del Torrent de Vera, l'oposi

sava als grups municipals de

nyesa pel fet que no es comuni

nió del PSC, però que no era

tona, Joaquim Casabella, va

ció a la Urbanització de Sant
Jaume de Traià i la promoció
d'habitatge social. El nou go
vern municipal d'Argentona,
encapçalat per l'alcalde
Joaquim Casabella, també de
dicarà una atenció especial a la

Composició del nou Cartipàs Municipal

Càrrec
Alcalde

Regidories
|

Joaquim Casabella
1er Tinent
Josep M" Soriguer
2on. Tinent
Jordi Pinart
3er.Tinent
Santi Mora
4art. Tinent |

CDC

Governació, Comerç

CDC

Hisenda i Activitats Classificades

ERC

Obres i Serveis, Habitatge, Cultura, i Mitjans de Comunicació.

CDC

Urbanisme

Francesc Espadero

UDC

Ensenyament, i Promoció Econòmica

un cop formalitzat el pacte, que
s'havia creat amb la voluntat de

Antoni Julià

CDC

Sanitat, Medi Ambient i Serveis Socials.

fer un govern estable perquè

Felip Castells

CDC

Esports, Joventut i Festes

participació ciutadana, mitjan
çant la creació de consells, en
regidories com la de Cultura,
Festes, Sanitat 0 Mitjans de
Comunicació. Els dos caps de

llista dels partits CiU i ERC,
Joaquim Casabella i Jordi
Pinart, respectivament, van dir,

no torni a succeir el que va
passar a l'anterior legislatura.
L'endemà de l'acord, es va

fer públic el nóu cartipàs muni
cipal.
El nou equip de govern ha
incorporat noves carteres com

OPOSICIÓ

i

Josep Clofent

PSC

Martí Riu

PP

Mateu Pirïol

PSC

Federico Urefia

PP

Josep Arenas

PSC

Concepció Sala

ic
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oportuna, degut a les negocia
cions que havia mantingut amb

Resultats Municipals '95 - Argentona

ERC. Per la seva part, Jordi

Vots

%

Regidors

38'46%

PP

1636
1041
498
500
579

6
3
1
1
2

TOTAL

4254

Pinart va explicar que era una
mica precipitat el comunicat ja
que el pacte de govern era un

CiU
PSC
ERC

fet i les dues formacions ja
començaven a treballar.
Les municipals donen la

victòria a CiU

IC-EV

La nit del 28 de maig, un

24'47%

1171%
1175%
13'61%

cop realitzat l'escrutini dels
vots, situava a CiU com el par
tit més votat a Argentona, amb
1.636 vots, el 38'46% dels vots
totals. Tot i guanyar, els nacio

Catalunya i ERC, amb I'l 1'75 i

encapçalat per Martí Riu, ha

gent del seu partit que se situa

nalistes no van aconseguir l'ob

1T1'71%, respectivament.

via aconseguit, i també d'ERC,

en la tercera força política

jectiu de governar amb majo

Aquests dos grups mantenen 1' tí-

per ser la força minoritària

d'Argentona, per sota del PSC.

ria absoluta, però tot i així con

nic regidor que té cada un d'ells

tinuen sent la primera força

en aquesta nova legislatura.

quant a vots.
Per la seva part, el candidat

d'IC a Argentona, Concepció

del PSC, Josep Clofent, va

Sala, va manifestar que el seu

política municipal. CiU va

D'altra banda, la candidata

aconseguir un total de sis regi

Reaccions dels caps de llista

manifestar que el seu partit

grup estava francament con

dors, el mateix nombre que a

a la nit electoral

havia aconseguit uns resultats

tent amb els resultats de les

històrics, ja que el PSC no ha

eleccions, perquè havien acon

via obtingut fins ahir 1.041 vots

seguit doblar el nombre de vots,

l'anterior mandat. D'altra ban
da, el PSC superava per primer

La nit electoral va finalit

cop la xifra del miler de vots,

zar amb les reaccions dels cap

a Argentona. També va mani

afegint que això demostrava

concretament 1.041, el que re
presenta el 24'47% dels vo

de llista dels diversos grups

festar que a la vila s'havia vo

que la línia política que havia

polítics municipals d'Argen

tat majoritàriament la dreta i va

portat el seu partit era l'adient

tants. Així el partit Socialista

tona, un cop va estar enllestit

afirmar que hauria de governar

i que per tant pensaven conti

es consolidava com a segon

l'escrutini final de les meses.

al poble la dreta troglodita es
panyola del PP i CiU. El candi

nuar treballant com ho havien

dat socialista també va afirmar

dir que el seu partit es mantin

tenir tres regidors al consistori.

actual alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, va mani

que Argentona cada vegada és

dria a l'oposició i, encara que

Pel que fa al Partit Popular,

festar la seva satisfacció i la del

menys convergent, perquè cada

ningú els hi havia proposat res,

primer cop que es presentava a

seu partit per haver aconseguit

vegada té menys representació

estaven disposats a parlar amb

unes eleccions municipals, va

els sis regidors que li garantien

tot i ser la força més votada.

qualsevol grup. Malgrat això,

obtenir el 13' 61 % dels vots, és a

un govern amb majoria simple.

El cap de llista del Partit

dir 579 votants. De no tenir re

Davant el resultat, Casabella

Popular a Argentona, Martí

ral desgraciadament seguia sent

presentació, els populars pas
saven a tenir dos regidors. Amb

va declarar que s'esperava més.

Riu, va afirmar que el resultat

de la dreta i va ressaltar la re

L'actual alcalde va mostrar la

dels comicis electorals reflec

presentació que havia tret el

poca diferència de vots es troba

seva sorpresa davant els dos
regidors que el Partit Popular,

tien la vida política del poble i

Partit Popular en els comicis,

va manifestar l'alegria de la

així com els sis regidors de

partit polític de la vila i aconse
guia un regidor més, passant a

ven els grups d'Iniciativa per

El cap de llista per CiU i

fet fins ara. Concepció Sala va

Sala va dir que la majoria natu

RELLOTGERIA - JOIERIA
<=> Aliments Integrals i Biològics.

Fitoteràpia (herbes)
•=> Productes frescos (Tofu, Tempe,
Hamburgueses, Salsitxes).
^> Productes Alternatius (Medicina

Natural, SANTIVERI, NERET KILUV

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
Posem piles al moment

PRODIET,... etc.)
^> Fruits Secs i Espècies.

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

Carrer Gran, 51 - Tel. 797 16 23 - ARGENTONA
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Resultats Municipals '95 - Argentona

t Lloc
Q
1-1 Ajuntament "A"
1-1 Ajuntament "B"
1-2 B.Riudemeia "A"
1-2 B.Riudemeia "B"
1-3 Cros"A"
1-3 Cros-B"
2-1 Sala "A"
2-1 Sala"B"
2-2 Sala "A"
2-2 Sala "B"

^995
840
880
886
923
469
578
616
613
443
488
6736

CiU
220
210
257
244
76
79
162
142
120
126
1636

PSC
86
117
101
122
99
142
118
134
55
67
1041

Total vàlids:

Convergència i Unió que, se
gons Sala, tot i no tenir majoria

els partits representants van
votar per escollir el nou alcal

absoluta li permeten jugar amb

de. Després de l'escrutini dels

pactes.

vots, Joaquim Casabella de CiU

El cap de llista d'Esquerra
Republicana de Catalunya a

va sortir per segona vegada

1995
ERC
68
76
60
49
29
23
59
41
46
47
498

IC
58
59
73
81
36
35
54
49
25
30
500

PP
75
81
76
85
29
32
51
59
46
45
579

Vàlids

Blancs

Nuls

Total

507
543
567
581
269
311
444
425
292
315
4254

15
16
12
19
5
3
6
3
10
9
98

6
1
3
4
4
9
3
3
1
0
34

528
560
582
604
278
323
453
431
303
324
4386

4254

batlle d'Argentona amb un to

Argentona, Jordi Pinart, va dir

tal de sis vots. Per darrere seu

que el seu partit era el menys

hi havia el socialista Josep

votat, però que estaven con
tents perquè havien aconseguit

Clofent, amb tres vots; Martí

augmentar el nombre de vots
respecte les eleccions munici

Pinart d'ERC, amb un vot. Pel

pals de l'any 1991.

Catalunya, encapçalat per Con

Riu del PP, amb dos; i Jordi
que fa al grup d'Iniciativa per
cepció Sala, va decidir votar en

celebració de les eleccions, amb

blanc. La regidora va exposar
que votava perquè era un fet

una Sala de Plens plena de gom

democràtic, però ho havia fet

a gom, es va celebrar el Ple de

en blanc perquè no estava

constitució del nou Ajuntament

d'acord amb les propostes.

Uns dies més tard de la

Joaquim Casabella en el moment de recollir el bastó d'alcalde.

d'Argentona. En aquest Ple tots

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

kdom/ Va/L·
d Gran, 30

Tel. 797 02 07

ARGENTONA

CENTRE DE MASSATGE
Francesc Vila Pellisa
M. Dolors Gensana Calduch

Diplomats en Quiromassatge,
Quiropràctica i Reflexoteràpia

c/ Doctor Samsó, 1 baix

08310 ARGENTONA

Telèfons 756 06 91
(Part.) 797 23 75
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Entrevista amb l'alcalde d'Argentona, Joaquim Casabella.

Casabella: "Hem fet un pacte
per quatre anys"
Aquest butlletí, mitjançant

dels dos grups, vam veure que

una entrevista amb Joaquim

teníem una línia equitativament

Casabella, batlle de la vila, ana

igual. Per això, es va adoptar

litza els principals aspectes que

la postura de continuar les ne

predominen la vida política

gociacions amb ERC, fins ar

d'Argentona.

ribar al pacte.

Joaquim

Casabella ha estat anomenat,
per segona vegada, alcalde

-Hi ha polítics i gent del

d'Argentona i ha encapçalat la

poble que assegura que CiU

llista municipal del grup de

i ERC no arribaran molt

CiU. El seu primer compromís

lluny, perquè és un pacte amb

ha estat signar un pacte de go

poca consistència.

vern amb ERC per obtenir la

-Crec que no és així. Hem
fet diverses entrevistes per in

majoria absoluta.

tentar aconseguir un pacte sò
-Com ha arribat el pacte

lid. Abans d'arribar a un acord
consensuat entre els dos partits,

amb ERC?
-Bé, el pacte ha arribat

hi van haver moltes reunions

després d'entrevistar-nos amb

perquè no quedés cap tema

tots els partits polítics de la vila

pendent que provoqués un tren

per tal de fer una valoració dels

cament del pacte. No volem

resultats de les eleccions mu

que existeixi aquesta possibi

que en un temps prudencial,

nicipals i on també es van acos

litat. Nosaltres i ERC pensem

potser més d'un any 0 potser

tar posicions amb la intenció

menjar junts els torrons aquest

menys, es podria ampliar l'ac

nar els dos partits, vam deixar

d'aconseguir un possible pac

any i continuarem fins al final

tual equip de govern amb l'en

ben clar que les portes queda

te de govern. Les primeres con

del mandat.

trada d'un altre partit polític.

ven obertes per si algun partit

verses van ser amb ERC, que
semblava que eren els com

partits.
-En el pacte que vam sig

vol entrar al govern municipal
-Per tant, vostè n'està

panys per formar un govern

convençut que aquest és un

sòlid i estable pels propers qua

bon pacte?

- A l'acord marc que vos
tès van signar s'especifica que

sempre i quan treballi pel po
ble.

no descarten la possibilitat

tre anys. Després de valorar

-Pensem que hem fet un

conjuntament els programes

pacte per quatre anys, i creiem

d'ampliar el govern munici
pal amb l'entrada d'altres

Escola de Mecanografia

-El seu grup com veu que

el regidor d'ERC Jordi

SERRA-PINEDA

RUIZ

TAPISSERS

Papereria
Diaris i revistes de tota mena
Dr. Samsó, 6

Tel. 797 16 54

Argentona

d Molí, 1
Tel. 797 06 01

08310 ARGENTONA
(Barcelona)
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dicat a aquest regidor, per

Traià. Com he dit repetitives

teres d'Obres i Serveis, Ha

que es va dir respecte a po

què?

vegades, el meu grup i la resta

bitatge, Cultura i Mitjans de
Comunicació?

sar en marxa un carrer no
més dedicat al comerç i la

-Quan van començar a
acostar posicions de pacte amb

de partits polítics estem en con

remodelació del mercat mu

ERC, nosaltres vam oferir-los

banització a Sant Jaume de

nicipal?

aquesta cartera però ells la van

Traià. I si des de la Generalitat

Pinart pugui assumir les car

-Jordi Pinart a l'hora de
repartir les carteres va mostrar-

-S'ha avançat sobre el

tra que es construeixi una ur

se il·lusionat per assumir-les

-En aquests moments hi

rebutjar. Davant la negació

ens obliguen a fer la urbanitza

totes, ja que es veia preparat. A

d'ERC, el nostre grup CiU va

ció ens posarem davant de les

més compta amb un important

ha entre 60 i 70 propostes per
la remodelació de la plaça del

creure oportú que Santi Mora

màquines. Pel que fa al Torrent

equip darrera seu per ajudar-lo.

Mercat i ara s'han d'estudiar

continués amb la cartera d'Ur

d'en Vera, nosaltres hem man

totes i veure quina és la més

tingut converses amb el direc

factible. Pel que fa al carrer

banisme. A més ell té temps per
portar-la i ho fa amb molt de

és regidor de Comerç i Go

Gran, tenim previst convertir-

gust.

vernació. Quins són els pro

lo en semi-vianant.

-Vostè, a part d'alcalde,

jectes més immediats per re
forçar el comerç d'Argen

-Pel que fa a la regjdoria
de Governació pensa fer al
guna modificació 0 incorpo

començarem a treballar en tot

ració?

Generalitat,

Solans,

i

properament és previst fer de
-Vostè i el Sr. Pinart han

tona?
-Bé, després de vacances

tor general d'Urbanisme de

parlat de la denúncia que hi
ha al jutjat, firmada entre

nou una reunió per solucionar

la problemàtica del torrent mit
jançant un pla especial.

d'altres per ERC, en contra
de dos regidors i la seva per

-Amb la construcció de

sona?

noves urbanitzacions, com la

nació de la Generalitat perquè

-Aquest és un punt que es
va parlar a l'hora d'elaborar el

de Sant Jaume, el torrent de
la Pastanaga i Serra de Lladó,

de Botiguers d'Argentona i

patrulli, de forma habitual, un

pacte de govern entre CiU i

també amb d'altres comerci-

comandament de Mossos d'Es-

ERC, però és de l'anterior man-

Argentona en menys de qua
tre anys creixerà consi

-Ja hem iniciat converses

un seguit de projectes de cara
al comerç de la vila. És a dir,

amb el Departament de Gover

tindrem reunions amb la Unió

derablement Com pot afec
tar aquest creixement al po

ble?
-La nostra vila ha de créi
xer com una taca d'oli, lenta
ment, amb unes previsions de
serveis que l'ajuntament pugui
oferir i creiem que això marca

rà una línia molt més equilibra
da per Argentona.

o
o

i

D

m

AIGUA - GAS
ELECTRICITAT

ants que no en formen part, per

quadra per complementar

dat. Quan surti del jutjat ja se'n

què el comerç és de tot

el servei que fa la Policia Lo

parlarà.

Argentona, ja que també tenen

cal.

PRAT

REPARACIONS •
^CALEFACCIÓ 1

-Pel que fa als conflictes

coses a dir. Penso treballar so
bre aquest tema, perquè hi ha

- Abans de la constitució

urbanístics de Sant Jaume de

botiguers que volen obrir els

del nou govern, la majoria de

Traia i Torrent d'en Vera,

diumenges al matí. En aquest

grups polítics van declarar

com estan?

sentit, hi ha un parell de comer

que la cartera d'Urbanisme

ços del poble que tindran una

no l'hauria de portar el regi

per entrevistar-nos amb el con

parada durant la Festa Major,

dor Santi Mora. Després de

seller de Política Territorial i

perquè tenen ganes de treballar

negociacions

finalment

Obres Públiques, Artur Mas,

per Argentona.

l'equip de govern l'ha adju-

per l'afer de Sant Jaume de

-S'han iniciat converses

Carrer Gran, 12

Tels. 756 01 48/756 08 08
08310 ARGENTONA
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•^Grups municipal

Al#

Au, tornem-hü...
Un cop assumit que el mapa

dríem pensar que el nou equip

polític argentoní no ha canviat

de govern, i més concretament,

gens (tot i que IC-EV ha doblat

el seu regidor d'Ensenyament,

el nombre de vots respecte a les

han calibrat el repte que repre

Un nou equip
de govern

(el perquè dfun pacte)

anteriors municipals) i que, CiU

senta l'inici de l'activitat de l'ins

ja ha trobat la col·laboració

titut. Per la nostra part, pensem

d'ERC per governar conjunta

que si les coses no es fan bé des

Quan llegiu aquestes
ratlles ja farà un temps que

ment, ja podem donar un cop

del començament, el que ha de

CiU i ERC hem arribat a un

d'ull al panorama que ens espe
ra per l'actual legislatura.

ser un servei més per a la nostra

acord per governar la vila

vila pot esdevenir un problema

els propers quatre anys.
Les converses han sigut
llargues, ambdues forces
hem dialogat amb profun

D'entrada ja es pot dir que

a afegir als que Argentona por

ses que han canviat a Argentona

ta acumulats.
De moment els d'Iniciativa

d'una legislatura a l'altra. Són

ja ens vàrem moure per tal que

canvis, però, que malgrat no
haver estat promoguts pels ar-

l'Ajuntament convoqués una
primera reunió dels pares dels

gentonins, hauríem de saber-

alumnes de l'Institut. Sembla

los aprofitar. Un d'aquests can
vis és el que ve provocat per la

que des del govern municipal

els reptes són molts. Hi ha co

xarxa de noves autopistes i car
reteres que solquen el nostre

això no s'havia previst...
No voldríem ser alarmis
tes, però, com que a l'hora d'es

terme municipal, una de les

criure aquest article —14 de

quals, la B-40, ens connectarà

juliol— no ha arribat el materi

des d'aquest estiu amb el Vallès.

al necessari, i per tant no han

Les repercussions que això pot

pogut començar les obres d'ins

tenir per Argentona, des del

tal·lació de les naus provisio

punt de vista industrial, urba

nals que han de servir d'aules,

nístic, comercial i turístic, po

no veiem com pot ser possible

den ser moltes, de signe positiu

que l'Institut estigui llest el mes

i de signe negatiu. Ja fa temps

de setembre, que és quan hauri

que tothom en parla i alguns

en de començar les classes.

que no fan més que encarregar
estudis comercials; l'Ajunta

l'Ajuntament encara no té el

ment és l'únic ens amb prou

pressupost de l'any 95, amb la

entitat per fer alguna cosa en
aquest sentit, cal esperar doncs

qual cosa, no és possible desti

que el nou equip de govern ho

per pal·liar una mica el retràs

tingui present.
Un altre canvi és el de la
revisió del pla d'urbanisme. És

que porta la Generalitat amb la

un tema també lligat al de les
noves vies de comunicació i a
molts altres assumptes que per
desgràcia ens acompanyen des

Per acabar-ho d'adobar,

nar una partida pressupostària

construcció i condicionament

rències existents en els nos
tres programes. Finalment,
vam decidir governar ple
gats basant-nos en una sèrie
d'eixos fonamentals bàsics:
un model urbanístic equili
brat, la creació del major
nombre d'òrgans per facili
tar la participació ciutada
na, l'oposició a Sant Jaume
de Traià, recuperar la Sala i
la Font Picant, reordenar la
zona del Torrent de Vera,
promocionar l'habitatge so
cial i no descartar la possi
bilitat d'integrar altres for
ces polítiques en el pacte de
govern. El consens és un
dels objectius primordials
d'aquest acord.
Hi ha més punts que tin
dreu l'oportunitat de veure
reflectits en el programa
conjunt que hem elaborat
CiU i ERC. Per la nostra
part, podem assegurar-vos

quantes preguntes.
-Per què ara pactem
amb CiU i fa dos o quatre
anys no? Fa quatre anys la
posició d'ERC era que el
govern de CiU, amb l'al
calde Sr. Canal al davant,
va ser una època nefasta.
S'utilitzà la majoria abso
luta d'una manera en què
sentíem que la democràcia
era enganyadora. En fa dos,
les converses no arribaren
a bon port perquè CiU va
entendre que no podia as
sumir els mínims que ERC
demanava.
-Com podem governar
amb CiU després de tot el
que va passar a la legislatu
ra passada (denúncies, destitucions...)? ERC en
aquests moments el que fa
és aprendre dels errors del
passat, propis i aliens, i te
nir la vista posada en el
fiitur: l'Argentona del 2000.

Grup Municipal
d'Esquerra Republicana
de Catalunya

(ERC)

de l'Institut.
Tot fa pensar, doncs, que
l'Institut, en lloc de ser un nou
servei, serà, per mancances i
negligències dels governs de la

de fa anys: Sant Jaume de Traià,

Generalitat i de l'Ajuntament,

Sant Sebastià (que s'ha d'anar

un problema més per Ar

vetllant perquè l'Ajuntament no
en perdi el control), la font Pi

gentona.

cant...
Un tercer tema també com
pletament nou és el de l'Institut

ditat de les similituds i dife

el compromís més absolut
per tirar-lo endavant.
Us podeu fer unes

fem marcs a mid
LITOGRAFIES
OLIS, PAPIRS,

PÒSTERS,
DIBUIXOS,

Grup Municipal
d'Iniciativa -Els Verds

(IC-EV)

d'Ensenyament Secundari. VolEn aquest número no hi apareixen les collaboracíons dels grups
municipals PSC i EP per no haver arribat al tancament de l'edició.

BRODATS,
PUNTES,
AQUAREL·LES,
FOTOS...
ARREGLEM MARCS
VIDRE AMB GRAPES

DO^VER

d Sant Julià, 17 • Tel. 756 07 79 • ARGENTONA
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RUP9 MUNICIPAL

-RIDATS * SER LLIURES"
Salvador Cabré
Mossèn d'Argentona

Endeguem una
nova legislatura

CONVEMÈNCIA
1 Unió

El passat 28 de maig

Castells com a nou alcalde

Argentona ens va elegir, una

d'Argentona amb els 6 vots dels

vegada més, com a llista més

regidors de CiU.

Salutació

-30-6-95: S'arriba a l'acord

votada.
Hem guanyat en 8 dels 10

de govern ja esmentat amb

districtes electorals (en 6 d'ells

ERC.

pel doble de vots, com a mí
nim, respecte a la segona for

-Ple del dia 17-7-95: Cons
titució de l'equip de govern i

mació més votada) i només en

funcionament de la nova cor

els 2 dels Cros vam passar a

poració.

ser, amb una notable diferèn
cia respecte al primer, el segon

-Ple del dia24-7-95: Apro
vació del pressupost 1995.
-Abans del 30-11-95: Pre

grup en nombre de vots.
Amb tot, aquest excel·lent

sentació del programa munici

resultat no ha estat suficient

pal 1996 i aprovació de les

per poder assolir una majoria

ordenances fiscals i del pres

absoluta que assegurés un go

supost municipal 1996.

vern de legislatura estable.
I, ja per acabar, volem pa

Per aquest motiu, i després
de tenir un canvi d'impressions

lesar el nostre agraïment a tots

amb tots els grups amb repre

els argentonins que ens han

sentació municipal, es va esta

atorgat la seva confiança. Una

blir un principi d'acord amb

confiança que mereix, de ben

ERC que es va acabar fent efec

segur, el nostre compromís de

tiu el passat 30 de juny i que va

treballar de valent, per la mi

ésser possible després d'haver

llora del progrés i benestar

negociat un programa conjunt

d'Argentona i dels argentonins

de legislatura per aquests 4 anys

amb una acció de govern deci

i la composició del nou carti

dida però a la vegada oberta,

pàs municipal.

amb la creació dels nous Con

Ara cal posar-nos a treba
llar i, en aquest sentit, el calen

hom.

sells, a la participació de tot

dari d'acció municipal
Grup Municipal

d'aquests mesos ha estat o serà,
el següent:
-Ple del dia 17-6-95: Elec

de Convergència i Unió

(CiU)

El dia 14 de maig vaig rebre el nomenament
de rector d'Argentona, "La Pubilla del Maresme".
Cada dia n'estic més content.
Ara tinc la sort de comunicar-me amb vosal
tres a través d'aquestes pàgines de la nostra revista,
per primera vegada. Gràcies per l'oportunitat.
M'he llegit bé els darrers exemplars d'aques
ta publicació CAP DE CREUS, i he pogut assaborir
la vida d'Argentona al llarg dels 3o5 dies de l'any:
les Festes Majors, els insubmisos, les trifulgues
polítiques i econòmiques, el teatre, les fonts, Sant
Jaume de Traià, la incineradora,... També he llegit
el llibre d'en Jaume Clavell, i tot el que he trobat a
la Gran Enciclopèdia Catalana i a la Gran Geografia
de Catalunya.
Argentona és un poble cridat a ser lliure. La
seva història, ja en el segle XV, en temps de Joan
II i de Ferran el Catòlic, així ho proclama: Els
argentonins es van desempallegar de les servituds
i dels abusos feudals dels senyors de Burriac i va
aconseguir la categoria de ser "un carrer de
Barcelona". Per això he volgut escollir com a
capçalera constant d'aquestes ratlles, la frase de
Sant Pau als cristians de Galàcia que diu exacta
ment aquestes paraules: "Crist ens ha alliberat de
l'esclavatge i vol que sigueu lliures. Mantingueuvos així. No us sotmeteu altra vegada al jou de
l'esclavatge. Vosaltres, germans, heu estat cridats a
ser lliures". Gàlates 5, 13.
Jo vaig tenir la sort d'aprendre, en la meva
formació, que la llibertat és el do més gran que Déu
ha fet als homes. No ha creat pas robots ni tampoc
titelles. Ha fet persones amb capacitat d'escollir, de
decidir, entre les molt diferents possibilitats que
se'ns plantegen, aquella que vulguem. Tant de bo
que la decisió sigui sempre la més encertada.

ció d'en Joaquim Casabella i

BAR DEPORTIVO
COMPRA-VENDA-LLOGUER

DE TOT TIPUS
Especialitat amb esmorzars

D'IMMOBLES

Gran assortit de tapes i marisc

ASSEGURANCES EN GENERAL

1

Av. Puig i Cadafalch, 26

Tel. 756 03 06

Puig i Cadafalch, 2 - Telèfon 797 06 06

08310 ARGENTONA

08310 ARGENTONA
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L'ex-conseller Jaume Roma

va inaugurar el tram de la B-40
entre Argentona i Mataró
A principis del mes de maig^ el fins fa poc conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, Jaume Roma, va inaugurar el tram de l'auto

pista B-40 entre Argentona i Mataró, i l'enllaç entre aques
ta i l'A-19. Roma, que va mostrar la seva satisfacció per la

inauguració d'aquest enllaç, va confirmar que a mitjan
juliol entraria en funcionament la totalitat de l'autopista
sense peatge. A principis de juliol el Departament de Polí

tica Territorial i Obres Públiques de la Generalitat va
confirmar que l'autopista sense peatge s'obriria el dia 26
de juliol.
A la inauguració també hi van ser presents el director
General de Carreteres de la Generalitat, Eduard Alabem,
l'alcalde d'Argentona, Joaquim Casabella, i d'altres auto
ritats del consistori i de la comarca.

Pel setembre s'inicien les

Durant la visita a

obres de la carretera del Cros

Argentona, l'ex-conseller de

Política Territorial i Obres
L'Ajuntament d'Argentona,
en compensació per les obres

Públiques de la Generalitat,
Jaume Roma, va explicar que
Mataró permetria accedir a

de l'autopista, rebrà la cons
trucció d'una carretera que ani

l'autopista del Maresme per

rà de la vila fins al Camí del

anar en direcció Barcelona 0

Cros, pel marge dret de la riera

el nou tram entre Argentona i

bé Girona, així com també ac

d'Argentona, i que s'iniciarà a

cedir a la zona dels polígons

principis de setembre, segons

situats a l'entrada de Mataró.

el Departament de Política Ter

El mateix enllaç disposa d'una

ritorial i Obres Públiques de la

sortida a la vila venint de

Generalitat de Catalunya.

Del total dels 225 milions

l'A-19, de Mataró, i de la B-40.
Roma va afirmar que la circu

Roma inaugura, en presència de Casabella, el tram Argentona-Mataró.

de pessetes que té assignada la

interna de Mataró, quedaria

de la totalitat de la via,

plantació de 24.000 arbres i

construcció, 195 corresponen
a despeses en general i 30 a

solucionada amb l'obertura
d'aquest accés, ja que el trànsit

Argentona gaudirà de bones
perspectives pel creixement de

arbustos, la canalització de la

mesures correctores del medi

riera d'Argentona i la protec

ambient. El projecte contem

es desviarà pels afores de tots

la indústria i el comerç.

ció, mitjançant escullera, del

pla una via d'uns dos quilòme

marge esquerre en 2.000 me

tres i dos-cents metres, que va

tres quadrats.

dels habitatges del Ministeri

lació, tant d'Argentona com la

dos municipis. Roma també

Un altre dels presents va ser

va confirmar que a mitjan juli

el director general de Carrete

ol, entre el 15 i el 20, entraria

res de la Generalitat, Joan

en funcionament la totalitat de

Alabem, el president del Con

l'autopista B-40 sense peatge,
a més d'afegir que la via faria

sell Comarcal del Maresme,
Joaquim Rey, l'alcalde de

incrementar el desenvolupa

Mataró, Manel Mas, i d'altres

ment econòmic del Maresme i

autoritats de la vila i del Mares

del Vallès Oriental. L'autopis

me.

ta, de 17 quilòmetres de trajec

El nou tram té un trajecte de

te i fora de peatge, té un cost

3.828 metres de llargada i el

que oscil·larà els 17 mil mili

cost de les obres, encarregades

ons de pessetes.
El dia de la inauguració,

a l'empresa pública de la Gene

Administrador de Finques

ralitat Gisa SA, han estat de

l'alcalde d'Argentona, Joaquim

1.300 milions de pessetes, amb

Casabella, va declarar que,

un termini d'execució de 17

amb l'entrada en funcionament

mesos.

d'aquest enllaç i posteriorment

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària

El projecte ha inclòs la re

Telèfon 797 04 11
Av. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA
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Argentona és un

dels municipis
del Maresme amb

menys habitatges
de protecció oficial
Sortida d'Argentona de la B-40.
Argentona és el segon po
també va afegir que no es podia

ble, darrere de Sant Cebrià de

Davant la reacció econò
mica que ha disparat el sector

d'Obres Públiques, Turisme i
Medi Ambient (MOPTMA), a

avançar una data per la solució

Vallalta, que té menys habitat

de la construcció i l'interès de

la zona del pi gros d'Argentona,

d'aquest tema, ja que hi ha coses

ges de protecció oficial.

molts barcelonins a instal.lar-se

fins a l'alçada del carrer Ramon

que no depenen directament de

Berenguer de Mataró, on es

la Conselleria de Política Terri
torial i Obres Públiques.

s'estan fent a la zona del Turó
de Sant Sebastià. Altres muni

crementat. Una de les mesures

L'ajuntament ja ha dema

troba el parc de Bombers

Un total de 27 són els que

al Maresme, el preu dels habi
tatges de règim lliure s'ha in

cipis de la comarca com

preses pels ajuntaments per

anirà pel marge dret de la riera

nat hora per entrevistar-se amb

Vilassar de Mar, el que en té

evitar que els pobles es conver

(en sentit Mataró) i tindrà dos

el nou conseller d'aquest de

teixin en ciutats-dormitori és

ponts per enllaçar amb l'altra

partament, Artur Mas, tot i que

més, té 204 habitatges de pro
tecció oficial i 129 de preu ta

banda de la riera. El primer,

de moment no s'ha confirmat la

xat, o Montgat amb 197.

per a la gent del poble que no

d'aquesta ciutat. La carretera

garantir un mínim d'habitatges

estarà aproximadament a la

data. Aquesta podria ser la ter

Mataró, capital de la comarca,

tenen un poder adquisitiu tan

zona de la Facina; l'altre, a

cera entrevista que l'ajuntament

només té 86 habitatges de preu

alt. Per això, a l'hora d'adquirir

l'alçada del carrer Ramon

fa amb el conseller de política

taxat i 41 de protecció oficial.

un d'aquests habitatges muni

Berenguer. La nova carretera

territorial (el primer fou Josep

El fet que la xifra de la ciutat

cipals de preu taxat, el compra

fins a Sant Miquel del Cros

Maria Cullell, abans de Jaume

veïna sigui menor que d'altres

dor ha de complir una sèrie de

tindrà un carril a cada sentit

Roma) per trobar una solució al

municipis és perquè no hi ha

requisits, com ara, un mínim

per a vehicles, i un carril bici

conflicte urbanístic. A més

tanta demanda.

d'anys d'empadronament al

En els dos darrers any s s'ha

poble 0 tenir un determinat sa

amb una amplada de més de

s'afegeix la proposició no de

dos metres. L'empresa adjudi

llei que van presentar els grups

iniciat, en la majoria de muni

lari. L'Ajuntament d'Argento

catària de les obres de la nova

parlamentaris del PSC, PP, ERC

cipis del Maresme, la construc

na, amb la construcció de la nova

via és l'empresa ALDESA.

i IC. Aquesta proposició no de

ció i venda a baix cost d'habi

zona de Sant Sebastià, va ende

tatges de protecció oficial i de

gar un projecte per construir-hi

La dimissió de Roma

llei, la segona que es presenta
(la primera la va fer IC), insta al

preu taxat, promoguts per l'ad

cases de protecció oficial, per als

retarda les negociacions de

consell executiu dos punts per

ministració pública 0 per em

joves d'Argentona, el qual ha

la defensa de Sant Jaume de

preses privades.

tingut una bona acollida.

Sant Jaume de Traià

Traià. En primer lloc, es dema

Amb la dimissió del conse

na la revisió de la resolució de

ller Jaume Roma, per la polèmi

l'ex-conseller de Política Terri

ca sobre la compra d'un xalet a
Canovelles, poden endarrerir-se

torial i Obres Públiques, Josep
Maria Cullell, on el pla parcial

les negociacions que havia co

de Sant Jaume de Traià s'incor

mençat a fer l'Ajuntament

pora a la revisió i adaptació del

d'Argentona amb la conselleria

pla general d'Argentona. En un

de Política Territorial i Obres
Públiques sobre el conflicte de

segon punt, s'insta també a re

Sant Jaume de Traià. En la seva
darrera visita a Argentona, el

ons de les fonamentacions jurí

visar i analitzar les contradicci

conseller Roma va dir referent a

diques de la comissió d'Urba
nisme de Barcelona i de la prò

Sant Jaume de Traià que el seu

pia conselleria, que provoca ir

departament estava estudiant

regularitats jurídiques i urba

quines solucions es podien tro

nístiques en tota l'actuació de

bar al conflicteurbanístic. Roma

l'àmbit de Sant Jaume de Traià.

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

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

08310 ARGENTONA,
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El cicle de teatre i dansa
clou amb Comediants
La temporada es va destacar per la qualitat de les obres i l'assistència de públic en alguna de les representacions.

El passat 30 de juny, amb

El tècnic de Cultura del

l'obra El llibre de les bèsties,

consistori argentoní, Oriol

va finalitzar la temporada se

Calvo, va valorar molt positi

mestral de teatre i dansa que
organitza l'Àrea de Cultura de

vament aquesta temporada i va
destacar el fet que s'hagi pogut

l'Ajuntament d'Argentona, amb

fer una temporada de teatre a

una notable assistència de pú

Argentona, a més de senyalar

blic. L'obra de Ramon Llull,

la qualitat artística dels espec

portada a escena per la compa

tacles que s'han representat.

nyia de Canet, Comediants,

Segons Calvo, l'índex d'espec

havia d'actuar la diada de Sant

tadors no ha estat el previst.

Jordi, però per problemes de

Una de les representacions

cordatge de l'escenari l'obra es

més esperades, i que va omplir

va aplaçar. Tot i això, a la Sala

de gom a gom la Sala, va ser la

Dagoll Dagom (T'odio amor meu)
Pep Bou, tot un espectacle

cions amb més qualitat de les
que s'han fet a Argentona. Los

darrera obra de Dagoll Dagom,

amb les bombolles de sabó, tam

lebrat totes les representacions,

el musical T'odio amor meu,

bé va formar part d'aquesta pro

Los, una companyia formada

han passat al voltant de 2.300

on hi van assistir al voltant de

gramació teatral i va presentar

per tres actors amb una sòlida

persones.

set-centes persones.

d'Argentona, lloc on s'han ce

ARFLA. s.

a la vila el seu treball

carrera que treballen i

Bufaplanetes, una obra que gira

col·laboren amb grups com

entorn l'univers de les bombo

Zotal teatre, La fura dels Baus

lles de sabó i recrea la història

i El tricicle, són el grup revela

de dos personatges que van d'un
extrem a l'altre. Unes 260 per

ció d'aquesta temporada a
Catalunya, obtenint amb

sones van assistir a la Sala per

Pourquoi Pas? el premi Reve-

veure l'espectacle de l'actor

laciódelaCríticade Barcelona.
A banda dels espectacles ci

masnoví.
L'obra Pourquoi pas?, de
' Oficina Tècnica
' Disseny d'automatismes
per a màquines
' Construcció i reparació de
maquinària

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

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

PROMOCIONS

tats, es van representar altres

penúltima que es va celebrar.

obres com Shirley Valentine
d'Amparo Moreno, que va obrir

Tot i ser l'obra amb menys as

el cicle, i El Pols de l'Àngel de la

sistència de públic, 100 perso

companyiadedansaTrànsi^que

nes, l'organització la va desta

va coincidir amb el Dia Interna

car com una de les representa

cional de la Dansa.

la companyia Los Los, va ser la

Busques un local amb la teca per a festes privades,
celebracions i acomiadaments?
Nosaltres el tenim i amb la intimitat que vols.
VINE i informa-te'n

Turó St. Sebastià^ S.L.
NIF B-59980706

c/ Gran, 64 • ARGENTONA • Tel: 797 02 58

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

Caps de setmana menjars cuinats.
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Divagacions sobre la paraula "càntir"
LA FESTA DEL CÀNTIR

També el trobem en un ser

brocs. No entendre's de

d'ús freqüent i molt estès.

Es fabriquen de terrissa

brocs.

que celebra Argentona aquests
primers dies d'agost, ens moti

mó de Sant Vicent Ferrer, als

va per divagar a l'entorn

cànter per anar a l'aygua... ve
nia Jesuchrist e prenia lo càn

càntir, porró, etc., per on, en

guera i a Vilafranca del

inclinar convenientment l'atu

Penedès. A Manises i Agost

d'aquesta paraula càntin>.

GALET: Broc petit d'un

ss. XTV i V: Maria prenia lo

negrosa a Verdú, a Esparre

ter, dient: -Ara via, que no-y

ell, brolla el líquid formant un

són de ceràmica policroma,

d'alguns refranys ben expres

ireu vós, mare mia- ...Jhesucrist

raig prim. Beure a galet: 1.

sovint en forma de gall.

sius:

prenia lo cànter al coll e anava

Fent caure a la boca el raig del

a l'aygua....

h'quid que surt del galet. S' ex

se'n feien de vidre a Barcelona

Com a introducció parlem

Càntir noufa l'aiguafres-

Als segles XVII i XVm

plica aquell acudit d'un anglès

i a MATARÓ, de notable qua

nova en un càrrec, fàcilment

2n. Del Diccionari General

que va caure al riu i s'ofegava,

atrau la simpatia del públic, si

de la llengua catalana,

tot cridant: -"My Got! My

litat artística.
Els de metall, menys abun-

més no per la novetat.

d'en Pompeu Fabra

Got!". I un pagès que passava
per allà, i no sabia ni un borrall

d'aram.

ca. Significa que una persona

Anar-se'n com el broc del

CÀNTIR: 1. Atuell portà

dosos, són fets de llauna o

d'anglès, l'escridassà, dient:

càntir. Tenir diarrea continu

til per a posar-hi aigua 0 altres

ada.

líquids, de terrissa, vidre, me

-"C...., beu a galet, home!"-.

5è. Del diccionari de

tall, habitualment amb nansa,

Això, com podeu comprendre,

sinònims, d'en Salvador Pey

caure en un castellanisme des

broc i galet. 2. En algunes con

no hi és al Diccionari!!. 2.

CÀNTIR: Cànter, selló,

carat volent traduir literalment

trades, mesura de vi i oli, equi

Figuradament: Creure-s'hotot.

barral, barrala, barraló, flascó,

la frase: Hover a càntaros,

valent a 15 quilograms.

En canvi, cal vigilar de no

cosa que en català es diu: Plou
re a bots i banals.

CANTIRER: El qui fa 0
ven càntirs i altres atuells de

Fer beure a galet: Enganyar,

doll, dorca, nansat, pitxell, poal,

abusant de la credulitat de l'al

pòtil, cantera, portadora, bóta,

tre.

boteta, albúrnia, búrnia, alfà-

TÒT: El broc gros d'un

terrissa.

bia, gerra, tenalla, tina,
garrafeta, ampolla, barrilet,

càntir.

Tot divagant, hem resse

CANTIRER 0 C ANTIRE-

guit:
lr. El Diccionari etimolò

RA: Banc per tenir els càntirs.

gic, d'en Joan Corominas.

3r. Del Diccionari de la

etc, que serveix per a agafar-

let, bidó, bombona, botell, bo-

llengua catalana

lo.

tija, búcar, cafetera, canet, car

(Enciclopèdia catalana)
CÀNTIR: 1. Atuell portà
til, més ample de dalt que del

4t De la Gran Enciclopèdia

cantimplora, casc, envàs,

Catalana

dama-joana, fieta, fiola, flore-

2n. El Diccionari General
de la llengua catalana, d'en
Pompeu Fabra.

3r. El Diccionari de la llen
gua catalana (Gran Enciclopè
dia catalana).

4t. La Gran Enciclopèdia
Catalana.

5è. El Diccionari de sinò
nims, d'en Salvador Pey.

peu, amb una nansa a la part

NANSA: Part sortint d'un

carretell, recipient, receptacle,

objecte, en forma d'arc, anell,

almorratxa, ampolleta, barra-

bassa, carbassot, carbasseta,

Atuell portàtil habitual

ra, gerro, lladro, matràs, mor-

superior central i dos brocs, un

ment fet de terrissa, vidre 0

ratxa, pipeta, pitxer, pom, por

per a omplir-lo (tòt), i l'altre

metall. La terrissa d'alguns, per

ró, setrill, sifó, termo, tetera,

més petit (galet), per a beure. 2.

transpiració, permet de mante

vas, vinagrera, xocolatera, ga

Contingut del càntir. 3. Antiga

nir fresc el líquid que conté.

lleda.

mesura de capacitat per a lí

Als Països Catalans són

SOTER

quids dividida en dotze por
lr. Del Diccionari etimològic^
d'en Joan Corominas

Ve del grec KANZAROS que volia dir, en princi

rons.

CANTIRET: Càntir petit.
CANTERA: Atuell sem
blant al càntir, però més gros i

pi: escarabat. Passà al llatí i

sense broc, amb dues nanses i

significava: Espècie de copa

coll.

gran amb dues nanses.
La primera documentació

tit. També atuell de ceràmica

que es troba, usant aquesta pa

decorada, de broc sovint zoo-

raula, és de l'any 1177 i corres

mòrfic (usant formes animals)

pon a un escrit dels Templers:

i üc coll cilíndric.

Al orde li donà... uno cantero
de óptimo oleo....

Cap al 1400 apareix en for
ma de cànter en el Llibre de

CANTERELL: Càntir pe

BROC: 1. Part d'un recipi
ent, en forma de bec 0 canó, per
on s'aboca l'aigua, el vi, etc. 2.
Cosa de poca importància, ro

tres: gallina perduda e càn

manços, excuses: Deixa't de

ter trencat.

brocs. No em vinguis amb

ARA PER TOT EL MARESME!
NOU SERVEI

URIS

•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
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Argentona commemora

els 150 anys de Verdaguer
investigació sobre la vida i obra

aclareix errors de dades i situ

diversos actes per homenatjar

Soldevila, les relacions de mos

de Jacint Verdaguer, que ha

acions i defineix com una apor

el poeta català mossèn Jacint

sèn Cinto amb el Maresme co

recopilat en un llibret que es va

tació d'Argentona a la biogra

Verdaguer, i d'aquesta manera

mencen a Caldetes, on hi tenia

distribuir gratuïtament per la

fia de mossèn Cinto Verdaguer.

recordar la importància dels

família i a més era capellà dels

vila el dia del seu homenatge.

lligams que va mantenir amb

marquesos de Comilles

Al llibret s'hi poden veure fo

Paral·lelament amb la nos
tra vila, a d'altres pobles de

gent de la vila. Els actes d'ho

d'aquesta localitat. Posterior

tografies dels llocs d'Argen

Catalunya, entre ells Folgue

menatge, que es van celebrar el

ment, amb motiu de la mort del

tona que va freqüentar Ver

roles, on va néixer, i Barcelona,

17 de maig, van consistir en

marquès de Comilles, mossèn

daguer, el manifest sobre el

es van celebrar actes d'home
natge a la figura de Verdaguer.

Argentona va organitzar

Segons el professor

una ofrena floral al llarg de tot

Cinto va acompanyar a la mar

Corpus d'Argentona i un arti

el dia, al peu de la placa que

quesa als establiments Prats

cle on Soldevila corregeix i

dóna nom al carrer Jacint

d'Argentona a prendre aigües

Verdaguer, i el descobriment

medicinals.

d'una altra a la façana de can

L'any 1889 Verdaguer tor

Gallemí, en memòria de l'esta

na als establiment Prats, i és on

da que el poeta va fer a

redacta el manifest sobre el

Argentona. Tot i això, el diu

Corpus d'Argentona, document

menge anterior es va fer el pri

que tenim a la vila des de l'any

mer dels actes al Centre Parro

1960, quan un col·leccionista

quial amb una lectura comen

de Lloret de Mar el va cedir.

tada de poemes de Jacint

Soldevila va destacar la impor

Verdaguer, a càrrec del profes

tància que tenia aquesta diada

sor Llorenç Soldevila i mem

a Argentona i va dir que fins i

bres del grup de teatre del Cen

tot era més destacable que la

tre Parroquial. Segons apunta

que es feia a Sitges. El mani

Soldevila, professor i estudiós

fest no va ser publicat fins al

de mossèn Cinto, els lligams

1899 a la Veu del Montseny.

que el poeta català va mantenir

Posteriorment Verdaguer va fer

amb Argentona són
importantíssims i consisteixen

altres estades a Argentona, una
d'elles fou la darrera sortida

en diverses estades a la vila

que va fer de Barcelona abans

que van de l'any 1888 al 1902,

de caure malalt el març de 1902.

quan Verdaguer va passar uns

Amb motiu de la comme

dies a la vila durant el transcurs

moració dels 150 anys del nai

de la seva darrera sortida de

xement de mossèn Cinto, el

Barcelona abans de morir.

professor Soldevila ha fet una

Ofrena floral a mossèn Cinto Verdaguer

c/ Gran, 79

TEL. 1 FAX. 756 08 25

08310 ARGENTONA

Esteve Català
AGENT B/74248

Assegurances
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La fiscalia demana

r

Lluís S- Morgan

un any de presó
menor a l'insubmís

A la plaça
de l'Església

Alex Castillo
El dijous 29 de juny es va
celebrar, al jutjat penal

1990, quan el Codi Penal Mili
tar establia el delicte contra el

d'Arenys de Mar, el judici con
tra l'insubmís argentoní Àlex

deure de prestació a una con

Castillo. En una reunió prèvia

Aquesta llei orgànica, 13/9, es

al judici, el fiscal d'instrucció
va acordar rebaixar la condem

va modificar uns mesos més
tard, el 20 de desembre del

na, d'un any i mig de presó a un

mateix any, ampliant la con

any. La decisió, exposada al

demna a una pena mínima de 2

judici, va ser acceptada per

anys, 4 mesos i 1 dia.

l'acusat.
Segons Joaquim Doy, ad
vocat d'Àlex Castillo, el seu

segon judici que se celebra con

demna mínima d'un any.

Recordem que aquest és el
tra un argentoní per raó

client va estar conforme amb la

d'insubmissió. El primer va ser

pena mínima que va sol·licitar

contra Xavier Collet, condem

el fiscal, i no apel·larà la sen
tència. En el judici el jutge que

nat a 2 anys, 4 mesos i 1 dia de
presó menor. En aquella oca

instruïa el cas va decretar sen

sió, Collet va ser considerat

tència verbalment, tot i que de

criminalment responsable d'un

moment no ha sortit formal

delicte contra el deure de la

ment.
Amb la condemna d'un

prestació del servei militar.
Collet, funcionari de l'ajunta

any, Àlex Castillo no haurà

ment, va ser suspès, durant el

d'ingressar a presó ja que el

període que estableix la con

codi penal senyala que la pena

demna, a desenvolupar qualse

mínima es compleix com a lli

vol càrrec i ocupació dins l'ad

bertat provisional. Doy va ex
plicar que el seu client va fer-se

ministració pública, i també del
seu dret de sufragi.

insubmís a principis de l'any

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS -

CALEFACCIÓ

LLUÏS SERRA
Ronda Francesc Macià, 5

Tel. 798 35 05

MATARÓ

Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21

ARGENTONA

A la plaça de l'Església i entre aquesta i les
cases del carrer Torras i Bages, allà on havia estat
Sagrera, després casa del Batlle, Ajuntament i
escorxador, hi ha un petit garatge enganxat al
campanar. Aquest garatge i alguna cosa més al
darrera, són l'únic obstacle perquè podés quedar
als voltants de les seculars pedres de l'església un
espai verd, idíl·lic, on podríem contemplar en les
nits tranquil·les els contraforts i l'absis il·luminats.
Un àmbit poètic, que deixaria aquest monument
històric altra vegada tal com devia ser en el
principi. No seríem pas el primer poble que fa
això, altres ja ho han fet amb resultats esplendoro
sos.
Tanquem els ulls i per un moment imagi
nem-nos que ja està fet, imaginem-nos la plaça
amb aquests racons que formarien l'església i el
Museu del Càntir (antiga casa Badia), potser lla
vors les cases de la plaça i especialment la núm. 3
no desentonarien tant.
Si aquest lloc, en un pretèrit llunyà, havia
estat Sagrera dels nostres avantpassats, aquelles 30
passes que envoltaven totes les esglésies, lloc de
descans i refugi, contemplades també en les dispo
sicions de Pau i Treva-, la més antiga llei d'Europa
per defensar els drets humans, donem-li altra
vegada la pau, la tranquil·litat serena que donen
unes pedres mil·lenàries. Si anys enrere aquest
petit terreny va ser la cobdícia d'algun especula
dor, esborrem-lo de la història, retornem als prin
cipis. És un deute que tenim amb els nostres
avantpassats i el que és més important: una millora
que necessitem.
Com necessitaríem que aquell carreró que
va de la plaça al carrer Sant Ferran se li donés un
nom. Jo sé que alguna Junta del Centre havia
proposat al nostre Consistori el nom de Mossèn
Pius Pallàs. Serà el més adient. Aquell home, que
encara alguna persona gran recorda, va saber, en
els principis del segle que ara acabem, arrencar els
joves d'Argentona de la rutina dels bars (llavors
anomenats cafès) i a les noies de la clausura de la
llar i els va introduir en el món del teatre, de la
música, de la cultura catalana.
Es mereix un petit record.
Adjunto doncs aquest nom a altres que per
altres places i carrers ja fa temps vaig proposant.
Que algú m'escolti! I que sigui un saberut i
a ser possible peix gros.

22 Cap de Creus - agost 1995
?^Coses de-la Vil

Retevisión instal·la un centre
reemissor de les cadenes

privades
L'empresa pública estatal Retevisión ha instal·lat a
Argentona un centre reemissor dels canals privats Tele 5,
Antena 3 i Canal Plus. Amb aquest pla de cobertura integral
que ha instal·lat Retevisión, es milloraran les emissions
d'aquestes cadenes privades a la nostra població.
D'aquesta manera, l'empresa pública passarà a tenir la

competència de totes les cadenes públiques i privades
espanyoles actuals, a excepció del reemissor de la CCRTV.
Fins ara l'Ajuntament d'Argentona tenia instal·lat un ree
missor propi on emetia el senyal dels tres canals privats.
Actualment a l'antena municipal hi ha els receptors de
Ràdio Argentona i de TVA.
La instal·lació del pla de cobertura també ha comportat
la modificació dels canals d'emissió de les tres cadenes
privades. Per tant els nous senyals són els següents.

Canals d'emissió:
Tele 5: 49
Antena 3: 55

Canal Plus: 63

El pla de cobertura integral, que es va firmar amb
l'objectiu de respondre a la demanda social generada en
aquelles poblacions no cobertes en el Pla Tècnic Nacional
de la Televisió Privada, permetrà incrementar fins al 93%
de la població espanyola la cobertura dels canals privats en
un termini màxim de dos anys.

Mor l'ex-alcalde Julià Carbonell
El passat dilluns 12 de juny va morir Julià Carbonell,
antic alcalde d'Argentona. Carbonell, que residia a la Llar
Santa Anna, va ser el segon batlle després de la post-guerra,

de l'any 1946 fins al 1951, i durant la seva etapa va
inaugurar, entre d'altres, la Sala d'Argentona. Carbonell

també va ser entre els anys 1939 i 1954 president de la
Hermandad de Labradores y Ganaderos d'Argentona. La

missa exequial de Julià Carbonell es va celebrar l'endemà,
a l'Església de la vila, davant una multitud de persones.

MODIFICACIÓ NUMERACIÓ
DE DIVERSOS CARRERS
DEL CASC URBÀ D'ARGENTONA
Tots som coneixedors de la problemàtica existent a
la nostra vila en relació al número d'identificació de les
finques urbanes a causa de les diverses deficiències, tal
com repeticions de números, números bis, finques sense
número, etc, les quals han comportat confusions, mal
entesos i innombrables problemes.
Independentment, el Ministeri d'Economia i Hisenda
en data 6-4-95 va dictar una ordre per la qual es dicten
instruccions per la realització dels treballs preliminars de
la renovació del Padró Municipal d'Habitants de 1996
(BOE núm. 84, de 8-4-95), i en el punt 1 de l'annex III
diu que: -Los Ayuntamientos actualizaràn, antes del 31
de diciembre de 1995, la numeración de los edificios,
tanto en las vías pertenecientes a núcleos de población
como en la parte diseminada, fijando en cada uno el
número que corresponda. Serà precisa la renumeración
de edificios en aquellas vías en que, por la existència de
duplicados u otras causas, haya problemas reales de
identificación, sobre el terreno, de los edificios.
Així doncs, aquesta regidoria es va plantejar portar a
terme un estudi detallat de la numeració de totes les fin
ques previstes en el vigent cadastre d'urbana. Es varen
marcar uns criteris objectius donant com a resultat una
proposta exhaustivament detallada formada d'una docu
mentació gràfica informatitzada, constituïda per un llistat
finca a finca i un joc de plànols de tota la vila, la qual va
ser aprovada per la Comissió de Govern del 20 de març
de 1995 com: Modificació de numeració de diversos car
rers del casc urbà d'Argentona.
Seguidament s'ha procedit a comunicar als diferents
organismes oficials i companyies de serveis els canvis
efectuats, i finalment s'ha notificat individualment als afec
tats la nova numeració que li corresponia.
Donat que han sorgit alguns dubtes en referència a
les notificacions enviades ens agradaria clarificar aquests.
Es recomana que guardeu les notificacions que se us
han tramès perquè aquestes són document suficientment
vàlid per portar a terme totes les gestions que siguin
necessàries. En cas de pèrdua es pot sol·licitar a l'Ajunta
ment que us expedeixi un certificat relatiu al canvi de
numeració.
No és necessari que automàticament canvieu carnets
de conduir, d'identitat, etc, sinó que es recomana que
ho porteu a terme quan caduquin aquests documents,
així mateix, se us aconsella que en el moment que pro
cediu a realitzar escriptures de compra-venda, testaments,
herències, i altres, demaneu que us rectifiquin la nume
ració d'acord amb la notificació remesa per l'Ajuntament,
per evitar despeses innecessàries.
Pel que respecte a les finques que donen cantonada
se'ls hi ha atorgat numeració per cada costat. Només s'ha
de col·locar el número pel costat per on es troba l'entra
da principal, i quan s'hagi atorgat diversos números con
secutius en una mateixa finca només s'haurà de col·locar
el número per on té l'accés principal la finca.
Per qualsevol dubte i consulta que sorgeixi podeu adreçar-vos a les oficines municipals de l'Ajuntament, de di
lluns a divendres de 9'30 h a 13'30 h, tel. 797 02 52.
Agraint la vostra col·laboració i esperant que tingueu
les mínimes molèsties, us saluda atentament,

CARRERAS CANDI, 20
TEL. 797 07 39

08310 ARGENTONA

LA REGIDORIA D'URBANISME
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Dos incendis cremen
3.000 m2 de bosc d'Argentona
Durant el mes de maig es van produir dos incendis
forestals al terme d'Argentona. El primer, va destruir apro
ximadament 2.000 m2 de bosc. L'incendi es va declarar a

prop del veïnat de la Pujada, situat arran del parc forestal
de Mataró. El sinistre no va arribar a afectar la urbanització
que hi ha a la zona, i tampoc va ocasionar ferits. En les

tasques d'extinció van participar agents de la policia de les
poblacions d'Argentona i Mataró, i efectius dels bombers
de la ciutat veïna. Segons fonts policials, es desconeixen
les causes que van provocar el sinistre.

D'altra banda, el 28 de maig, dia de les eleccions
municipals, es va produir un nou incendi. Aquest cop va ser
al turó de Can Cabanyes d'Argentona, on van cremar més

de 800 m2 de pins i matolls. Fonts de la policia local van
afirmar que el foc va ser provocat i se'n desconeix l'autor.

A les tasques d'extinció hi va participar un helicòpter
bombarder de la Generalitat de Catalunya, quatre cotxes
de bombers de Mataró, efectius de la Guàrdia Civil i de la
Policia Local d'Argentona i Mataró. Al lloc dels fets també
hi van acudir representants de l'ADF i dos cotxes del servei
forestal de la Generalitat de Catalunya. L'incendi va co
mençar cap a dos quarts d'una del migdia i, gràcies a l'avís
d'un veí de la zona, es va poder controlar tres quarts d'hora

després ja que els bombers hi van acudir immediatament.
El fort vent que bufava a la zona va dificultar les tasques
d'extinció de l'incendi i els bombers van haver de ruixar la
zona per evitar que les flames es poguessin revifar.

L'Argentona Bocs guanya la

Lliga Catalana
Els Bocs d'Argentona van

aconseguir el títol que bus

i va afegir que tot i els entre
bancs la propera es presenta

caven feia temps, el campio

més optimista i amb garanti

nat de la Lliga Catalana de
Futbol Americà, després de
derrotar per 16 a 18 als Fal
cons de Salt, el diumenge 7
de maig al "Nou Congost" de

es.

Manresa.
Després d'avançar-se els

gironins, els Bocs van capgi
rar el marcador advers que

duien durant tota la primera
part. Tant en defensa com en

atac van fer tota una exhibi
ció de bon joc. Els anotadors
foren Ferriol Barbena, David
Carmona i Xavier Geis.

A la fi del partit, l'entrena
dor dels Bocs, Toni Arahó, va
remarcar la feina que havien
afrontat aquesta temporada,

Uns dies més tard, l'equip
argentoní va desplaçar-se a

València per jugar amb els
Bats l'accés a la Divisió d'Ho
nor. El partit es va afrontar
amb 9 baixes dels Bocs per
lesions, fet que va trontollar
les aspiracions dels argentonins. El partit va finalitzar amb
una golejada dels valencians
que van derrotar els Bocs per
24 aO.
La derrota va acabar amb
les aspi racions dels Bocs, que

jugaran la propera tempora
da a la 1 a divisió, lliga on han
quedat campions.

Ferran Catà

Festa Major

del 1935
Entaforat enmig d'altra paperassa, nova
ment ve a raure a les meves mans un programa de
la festa major de Sant Domènec, és de l'any 1935,
l'últim d'abans de la nostra guerra civil, ara just fa
60 anys. Té 20 fulls escrits a banda i banda,
fullejant-lo evoco efluvis llunyans de records vis
cuts.
Era el temps de permanents "Sobriza", de
clenxes engomades, del "Varon Dandy", de la
brillantina, del tango, principalment els cantats per
Carlos Gardel, del vals lent o jota, del charleston;
oh! aquell Maurice Chevalier amb el seu barret de
palla, gran chansonier dels escenaris music-halls
parisencs, de les sabates de xarol i de colls i punys
postissos i emmidonats, s'intentava fer una Festa
Major per a tothom i acabar amb aquell anacrònic
partidisme dels de dalt i els de baix. Seria a partir
de l'adveniment de la República que cada any
s'inaugurava una exposició d'arts i oficis dels
nostres artistes locals? En aquest programa hi
figura una Oda a Argentona d'en Miquel Balari
preciosa, crec que a través de les seccions culturals
locals s'hauria de difondre, val la pena. Igualment
una ponderada descripció geològica d'Argentona
i la seva vall, fruit d'un bon estudi.
Però cenyim-nos al programa i fixem-nos
en el primer acte que s'anuncia així: "Tarda a les
7, tritlleig general de campanes anunciant les
festes". Un tritlleig equival a fer vibrar les campa
nes, fer-les parlar amb sons agradables i harmoni
osos, fer-les cantar o plorar segons el motiu que es
posa en joc. És necessari un campanar, el tenim,
unes bones campanes, les teníem, i un bon cam
paner que també el teníem i per cert immillorable,
era en Pere Pinart, popularment conegut per en
Pere campaner. Es compenetrava tant amb elles
que aquestes al seu dictat assabentaven a tota la
població del que se'ls volia transmetre, ja fos motiu
d'alegria, anunciant festes, d'alerta, anunciant foc,
sometent o tempesta, o quan malauradament amb
un so trist anunciava la fi d'un amic nostre i amb
la forma d'anunciar-ho ja sabies si es tractava d'un
home, d'una dona, fins d'un albat. Al fort del
rigorós hivern, al trenc de l'albada, en ple migdia,
sempre, no deixava mai de pujar centes vegades
aquelles sabudes escales de cargol que el portaven
fins al cimbori. Pere Pinart, pel teu estil, per la teva
abnegació i entrega et mereixes un homenatge i
te'l retem sincerament tots els argentonins. Quan
tes coses et fa recordar un programa de festes d'ara
fa 60 anys.
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- Coses de la Vila

Els carrers, de nou,

es guarneixen de flors
La diada de les catifes de"
flors, antigament Corpus
Christi, a Argentona torna a
ser una tradició, després de
recuperar-se ara fa cinc anys.

El passat mes de juny es
va tornar a celebrar aquesta
festa, on 17 carrers i places
van engalanar-se de catifes
de flors, el mateix nombre
que. l'any passat. L'èxit de

participació, per part de la
gent de la vila,, va ser l'espe
rat, i així tant els argentonins
com els visitants d'altres mu
nicipis del voltant van con
templar els gravats de flors.

El càntir de 1995:
el càntir de Muel (Saragossa)

de les catifes, es va celebrar

El càntir que es presenta per aquesta Fira de Ceràmica i
Terrisa, exemplar de^a col·lecció del Museu del Càntir, és el

per primer cop al pati de
Can Doro i a la plaça de

primer que prové
de -l'Aragó. L'atu

Vendre la Fira d'Art
d'Argentona, que va reunir
48 artistes, entre ells pintors,
ceramistes i dibuixa^ts.
L'objectiu de la fira d'art, que
va durar tot el dia, va ser
donar a conèixer la creació
artística dels participants..
Segons un dels organitza
dors, Josep Maria Jubany,
aquesta primera edició ha
estat un gran èxit i espera
que es torni a fer l'any vinent.

ell es cataloga
dins la tipologia

Paral·lelament a la festa

"tapde suro", per
tenir una secció
recta en l'estreta
ment que fa la

botxa de dalt a
baix. La disposi

ció del guarni
ment: nansa,

broc i galet cor
respon ala forma

tradicional cata
lana, i no amb la
nansa creada
com passa a la

majoria de càn
tirs aragonesos.

Olga Ortiz i Anna Isern són la
nova Pubilla i Pubilleta
d'Argentona
L'11 de juny es va celebrar, a la Sala, la tradicional festa

de l'elecció de la Pubilla i Pubilleta d'Argentona. Olga Ortiz i
Anna Isern van ser les escollides per portar el títol de pubilla
i pubilleta, respectivament, els propers 365 dies.
A l'acte, que va coincidir amb el 25è aniversari d'aquesta
festa a la vila, hi van assistir pubilles i pubilletes d'anteriors
edicions, d'altres pobles del Maresme i de comarques cata
lanes.
Durant la festa, l'actual pubilla de la comarca del Mares
me i fins aquells instants d'Argentona, Francina Suari, va
acomiadar-se destacant l'experiència viscuda com hereva.
Suari va dir que havia descobert una comarca amb persona
litat pròpia, rica en cultura, història, turisme, indústria i agricul

Un veí d'Argentona mor
envestit pel tren

tura.
Acte seguit va intervenir la nova pubilla d'Argentona, Olga
Ortiz, que es va alegrar per ser l'escollida, però no va amagar

El passat dijous 27 d'abril, Salvador Moya, de 32 anys i

la seva tristor per haver-hi només dues candidates al títol.
Ortiz va afegir que intentarà ser present a tots els actes, però

veí d'Argentona, va morir a Sant Andreu de Llavaneres
després de ser envestit pel tren, quan es trobava netejant

sense deixar de banda els estudis. L'altra candidata a pubilla
va ser Marta Llimona.

els marges entre la carretera N-lI i la via fèrria C-1. El
sinistre va passar a un quart d'onze del matí, davant del
giratori de la N-ll. La velocitat del comboi va impulsar.20.
metres el cos de la víctima contra el d'un altre treballador,
veí de Barcelona, que el va fer sortir disparat al marge de la
via, fet que li va salvar la vida. Malgrat això, aquest va patir
fractures a la clavícula i a una cama.

Entre els assistents a la festa hi tiavia Joaquim Casabella,
en aquells moments alcalde en funcions, que va destacar la

diada de participativa per part de les entitats. Casabella va
trobar estrany que a Argentona siguin poques les candidates
que es presentin per pubilla: El requisit que es necessita
només es l'edat: dels 16 als 20, i pel que fa a les pubilletes dels
8als 11. '•

.*

