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SERVEIS
Policia Local797 13 13
Guàrdia Civil797 13 53
Bombers de Mataró796 10 80

ARGENTONA

Parròquia Sant Julià797 01 59
Taxis7991414

d Dr. Sani só, 48 baixos

Tel. 797 19 01

Ambulància Creu Roja

Mataró79814 33

MEDICINA GENERAL

(Laborables i nocturns)
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)
79716 56
Hidroelèctrica Catalunya

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.

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

79616 45
79017 70
796 03 54
796 05 04
798 11 00
798 04 40

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 0711

PEDIATRIA
Dr. Pugés: Revisions als nadons: dilluns a
2/4 d' 11 del matí i dimarts a les 3 de la tarda.
Visites normals: dimecres, dijous i divendres
a les 3 de la tarda.

ATS
Montserrat Aragonès: De dilluns a
divendres de 10 a 12 del migdia.
Dissabtes, diumenges i festius de 2/4 d'l 1 a
11 del matí.
Lídia Solanellas: De dilluns a divendres de
8a 9 del matí (extraccions de sang).

Serveis d'Urbanisme .... 797 02 52

756 06 24
Casa de Cultura756 05 22
Serveis Socials797 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

vJ

RECOLLIDA

797 02 52
SERVEI Df ATENCIÓ
A LA DONA
Dilluns:
Servei llevadora Cros

12

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.

ARGENTONA

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

MOBLES VELLS

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

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

vy

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

CAP DE
CREUS
Telèfons: 797 15 50 - 756 06 24

756 05 22
Fax 756 06 12

' BÚSTIA DEL CONSUMIDOR
Ajuntament d'Argentona - Ramon Par, 1

De 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del matí

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

Despatx al públic
Dilluns - Dimarts
Dimecres - Divendres

de 2/4 d'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
^J

Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Governació i Comerç
Santiago Mora i Carmany
Regidor d'Urbanisme
Josep M. Esteve i Soriguer
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 10a 12 del matí/Divendres de 5 a7 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

CCEPTEMARTN
[NSAL^DE FEBRE

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 07II
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Editorial-

Una llum en la foscor

CAP DE CREUS
Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona

Amb aquest número es clou la darrera editorial de

Número 21

l'any, un any que aprofitaríem per fer repàs de molts
temes que hem viscut de prop amb el butlletí

Desembre 1995
3.000 exemplars

municipal, però en volem destacar un dels més
seriosos que tenim i que sembla que ara comença a
veure la llum. Es tracta del pitjor projecte urbanístic
que un grup de promotors vol dur a terme a la vila.
Ens referim a Sant Jaume de Traià.
Per fi, i després d'anys de lluita, a principis d'octubre,
el conseller d'Obres Públiques i Política Territorial de
la Generalitat, Artur Mas, va reconèixer que el
projecte era desmesurat o, més ben dit, fora de mida.
Almenys una de les persones que té un pes important
dins de la Generalitat a l'hora de decidir adjudicacions

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

0fer obres, ha vist l'impacte mediambiental i
urbanístic que pot comportar tirar endavant la
urbanització, cosa que els ex-consellers Josep M.
Cullell i Jaume Roma no van apreciar.

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

1no són només qüestions d'estètica i mediambientals;
també cal tenir present que la urbanització d'aquesta
zona propiciaria una fusió entre Argentona i Mataró, la

President: Jordi Pinart

qual cosa vol dir que a la llarga la nostra vila es
convertiria en una nova barriada de la ciutat veïna.

Director: David Carmona
Consell de redacció: X. Bravo,
S. Calafell i R. Masó.
Tots els grups amb representació
al Ple poden participar en el
Consell de redacció.
Col·laboradors: Grups Mu
nicipals de CiU, ERC, PSC i
IC-EV.
Rúbriques: Ferran Catà, Lluís
S. Morgan, Salvador Cabré i M.
Rosa Masó.
Fotografies: Pep Padrós

Un dels punts importants que es van tractar en una
tertúlia política sobre aquest afer va ser que el
problema de Sant Jaume podria tenir una solució
definitiva. Després de ser rebutjades en dues ocasions
-al Parlament de Catalunya per CiU- dues
proposicions no de llei en contra de la construcció de
la urbanització, finalment, amb un consens de la resta
de forces, el Parlament podria tornar a plantejar una
nova proposició no de llei en contra de la construcció
de vivendes a la zona de Sant Jaume de Traià i
requalificar de nou el terreny com a zona agrícola.
El més important de tot, però, és que sempre ha
existit una unió entre totes les forces polítiques de
l'ajuntament, i també entre entitats i vilatans, en
contra que s'edifiqui el que d'aquí uns anys

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

Portada: Premi especial Vila
d'Argentona, del GMA.
Foto: Pep Padrós.

tranquil·lament podríem anomenar Mataró-Oest.
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•Cartes dels lectors

Canvi
de numeració
Segons la Gran Enciclopèdia
Catalana, la meva casa, pel fet de
ser construïda amb parets de pe
dra i uns bons fonaments, es pot
assegurar que és un immoble; i
com a tal, em fan pagar un im
post 0 contribució "sobre béns
immobles". Això vol dir que no
es pot moure de lloc. Ara bé, en
donar-la d'alta l'any 1936, a
l'ajuntament van assignar-me el
número 30 de la "Avenida de
Antonio Gaillart". Al cap de poc
més d'un any, i aprofitant-se que
jo era a la "Guerra Espanola" (per
força), les autoritats revolucionà
ries vigents me la van traslladar
a 1'"Avenida Bakunín". D'això
quasi ni me'n vaig assabentar
perquè, en tornar de la batussa i
governant el General Franco, me
l'havien tornat a canviar de lloc,
0 sigui de carrer, i me la vaig tro
bar a 1'"Avenida del Caudillo".
Allí va estar-hi quieta quasi qua
ranta anys fins que, en procla
mar-se l'Estatut de Sau, nova
ment me la van bellugar i des de
llavors restava ancorada a l'Avin
guda de Puig i Cadafalch. Sem
pre, però, m'havien respectat el
número 30 inicial, que és el que
consta en totes les meves escrip
tures, testaments, carnets de
conduir i d'identitat, seguretat so
cial, registre de la propietat, his
torials clínics, contractes d'aigua,
gas, electricitat, telèfon, llibretes
d'estalvis, carnet de la Creu Roja,
Centre Parroquial, Grup de Mun
tanya, Servei Meteorològic,...

però no sé quina mosca els ha
picat als de l'ajuntament que ara

dament desenganyats i ignorats
per aquest consistori.

me l'han traslladada un xic més
avall, al número 32.
Totes aquestes explicacions
són per demostrar que la meva
casa no és immoble de veritat ni
molt menys, perquè me la can
vien de lloc cada vegada que els
dóna la gana; és per això que de
mano formalment, per mitjà
d'aquest escrit, que se m'eximei
xi de pagar aquest tribut anome

Demanem disculpes a tots
aquells concursants que ja teni
en preparades les seves fotogra
fies i confiem que el consistori

nat IBI (Impost sobre Béns Im
mobles).
A. Güell
Argentona, 14-11-95

Suspès el
3r Concurs

de Fotografia
Els Amics del Museu del
Càntir hem hagut de suspendre el
3r Concurs de Fotografia sobre
la Festa del Càntir, programat
per la Festa Major d'hivern
d'enguany.
Aquesta decisió ve donada
perquè l'ajuntament no ens va
tenir en compte a l'hora de rea
litzar els pressupostos, malgrat
que els Amics havíem entregat
el pressupost per al 1995 el 24
de març de 1995.
Tots sabem que tirar endavant
aquestes iniciatives costa molts
esforços. La la edició d'aquest
concurs va ser molt tímida, però
en la 2a van començar a donar
fruits els esforços realitzats.
Els Amics se senten profun-

BAR • RESTAURANT

LES GINESTERES
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99

no ens tornarà a fallar el proper
any.
Els Amics del
Museu del Càntir
Jordi Casabella, president

dre i no deixant que cap "simpà
tic senyor" deixi el cotxe on la
seva bona posició, la seva pre
potència 0 algunes autoritats li
permetin. 0 no?
Per cert, al servei de mante
niment de la plaça un 10 per la
seva eficàcia, tot perfecte i so
bretot ràpid.
Aitor Quemada

Heu d'estudiar!
Perill, no
aparqueu!
Que bonica que és la nostra
plaça de l'Església, que merave
llosa i maca que és! Però...
Un consell us donaré, si
voleu que el dia continuï essent
bonic i meravellós, no tingueu
mai, sota cap concepte, el cotxe
aparcat a la plaça en un dia que
se celebri un casament, sobretot
si és un casament "de alto postín". Podeu quedar atrapats hores
i hores fins que el "senyor" res
ponsable d'aparcar en 2a 0 3a fila
es "digni" a treure el seu majes
tuós Mercedes 0 Audi, 0 que el
senyor "Pijoaparte", fill de l'an
terior, tregui el seu flamant BMW,
que ha col·locat on l'educació del
seu pare li ha ensenyat: "jDonde
te salga de los "gallumpos", hijo
mío, que para algo sirve tener pas
ta ybuenaposición!".
Aquesta gent són com els
"donuts", són "tan tiernos"...!
Però sort que nosaltres, els
"garrudos del pueblo", tenim
l'eficaç Policia Municipal que
vetlla pels interessos dels qui es
tan ben aparcats i tracta amb mà
dura, amb multes i fins i tot amb
la grua, a tota aquesta gent que
no té cap mena de respecte pels
altres. 0 no?
Si tenen algun dubte del que
estic dient, treguin el nas per la
plaça algun dia de casament (0
de missa) i veuran el gran des
plegament de la nostra superefícaç Policia Municipal posant or

El sistema educatiu actual
Com volen que ens instruïm
si no ens inciten a fer-ho, si les
classes són monòtones i avorri
des? Com volen que estudiem si
ens ho fan abominar? X hores de
classe invariable, fruit d'una vida
monòtona i uniforme.
Els exàmens? La forma de
repressió sobre els alumnes, x
temps de pressió i angoixa per
un número que condicionarà el
nostre futur.
Que ens preparen per una
societat basada en la lluita home
per home, inspirada en el siste
ma capitalista en què l'important
és guanyar diners? I els valors
humans, els sentiments i les opi
nions? Que no és més important
raonar, argumentar i investigar,
que saber les quatre regles?
No tothom pot ser educador.
És que un llicenciat en x carrera
és un pedagog? Per crear una
societat en què la cultura, el pen
sament... tinguin el seu interès,
hauríem de canviar la forma de
vida de molts educadors, ja que
les seves classes són fruit d'una
vida monòtona.
És que tot es fa per imposi

ció?
0 entenem l'escola tal i com
va dir Pink Floyd a The Wall,
com una fàbrica on l'important
és guanyar diners i no donar una
formació humana?
Estem en un sistema educa
tiu inspirat en el feixisme?
Joan Salom i Moreno

ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres

Telèfon 797 02 55

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

Fa uns mesos es van aprovar els pressupostos de

de la inauguració de la nova oficina de correus: la

l'exercici 1995 i actualment s'estan confeccionant els
del 1996, segons el compromís pres per CiU i ERC,

categoria d'oficina tècnica "C", que comportarà la

per aprovar-los a finals d'aquest any, tenint en compte
que hi haurà un Ple Extraordinari per debatre'ls.

millora de correus a tot el casc urbà i urbanitzacions.
Fa molts anys que es parla de l'obertura dels carrers
Carrasco Formiguera -Josep Soler. Doncs bé;per mitjà

En aquests pressupostos hi haurà uns programes

de l'alcaldia s'han fet les negociacions oportunes per

d'inversions i de millora per a la vila d'Argentona.

portar-ho a terme en un futur immediat.

El programa de pacte de l'acord marc del govern CiU i

La Regidoria de Comerç i botiguers d'Argentona està

ERC comporta un pla d'objectius bàsics, entre els

fent gestions per fer possible que el mercat setmanal

quals figuren: biblioteca, casal de joventut, vivenda
social, institut, Àrea Bàsica de Salut, nou cementiri,

mercat dels divendres). Es donarà preferència als

enllumenat públic, millora de carrers i places,

es faci també els diumenges al matí (respectant el

programació mercat nou, ampliació Museu del Càntir,

comerciants de la vila per situar el seu lloc de venda i
fer l'estudi de la situació del Mercat. El Mercat tindrà

casal d'avis, Sala Argentona, deixalleria municipal,

varietat d'articles, els quals es podran seleccionar.

recuperació de fonts, zona esportiva, aparcaments,
promoció exterior de la vila, i altres.

Esperem que aquesta iniciativa comporti a Argentona
un màxim de visitants, que donin vida als nostres

Segurament algú deu pensar que portar a terme tot
aquest paquet de projectes és impossible, però no tots

comerços i restaurants i visitin també el Museu del
Càntir, el Casal de Puntes i fonts. Hi aportarem la

són d'execució immediata, sinó que es tracta d'un

màxima difusió.

projecte de futur.
Molts equipaments estan supeditats a la titularitat de

Volem potenciar el dia del Comerç i per posar-nos
d'acord farem unes reunions conjuntament amb els

l'immoble de la Velcro. S'ha demanat a totes les forces

comerciants i la Unió de Botiguers.

polítiques que formen part del consistori tots els
suggeriments possibles per situar-hi les instal·lacions
més necessàries amb un acord consensuat.

Tindrem entrevistes amb els comerciants del carrer

Convocarem una comissió de treball per prendre la

parquímetres a baix cost.

Gran i del Mercat, i amb els que ho desitgin, per parlar
de les sol·licituds de la posada en marxa dels

decisió d'equipaments i prioritats, sol·licitarem a la
Diputació de Barcelona que ens faci un estudi

Quan surti aquest butlletí ja estarem a prop de les

d'emplaçament i costos sobre els equipaments, segons

festes nadalenques, festes que vull compartir amb

les necessitats de la vila.

vosaltres vivint aquests dies amb joia i pau.

A través de l'alcaldia, ja s'estan portant a terme els

Bones Festes!

tràmits de subvencions per equipaments.
També s'està gestionant, mitjançant l'organisme
autònom de Correus i Telègrafs serveis perifèrics, a

Joaquim Casabella i Castells

més d'altres serveis, el que va quedar pendent després

Alcalde

6
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Els pares de l'institut preocupats pel futur de TIES.

L'APMA crea una comissió per estudiar
la situació dels terrenys de l'institut
L'Associació de Pares i Mares de l'Institut d'Ensenya

Ambient (MOPTMA) a la Generalitat. Aquest fet, així com

ment Secundari d'Argentona, APMA, ha creat una Comis

el debat sobre la zona on es construiran les noves aules pre

sió d'Investigació i Seguiment per tal de trobar una solució
a la problemàtica de l'institut. La comissió intentarà esbri

fabricades pel curs que ve, ha creat preocupació entre els

nar si els terrenys on s'ha de construir el centre han estat

visional a les antigues instal·lacions de la Velcro.

pares, que van presentar com a solució situar l'institut pro

cedits pel Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi
L'APMA ha decidit

els alumnes quedarien dispersos

mobilitzar-se per trobar una so

per Argentona i no es podria ga

lució a la ubicació provisional de

rantir la qualitat de l'ensenya
ment. Segons el vocal de la jun

les aules de l'institut. Aquesta as
sociació va crear a finals de no

ta directiva de l'APMA, Josep

vembre una Comissió d'Inves

M. Fàbregas, si això passés

tigació i Seguiment d'aquest

molts pares acabarien portant els

tema, que intentarà esbrinar si

seus fills a Mataró fins que no

els terrenys on s'ha de construir

es construís l'edifici definitiu, fet

l'institut ja han estat cedits pel

que portaria la Generalitat a no

Ministeri d'Obres Públiques,
Transports i Medi Ambient
(MOPTMA) a la Generalitat.

construir l'institut per manca de

Aquesta comissió ha estat crea

l'antiga lubrica ni condicionar el

da arran de la proposta que va

futur de l'edifici.
Els pares demanen tots els

consistori no els va comunicar

de les tres escoles públiques

presentar l'APMA a l'ajunta

que l'any que ve no s'instal·la

d'Argentona, de l'escola muni

ment i que, segons l'associació,

esforços de l'ajuntament per

rien les aules a l'antiga fàbrica

cipal de Dosrius i els pares

no va rebre cap resposta. La pro
posta dels pares va ser situar

aconseguir que l'institut es cons

de la Velcro. Els pares es van

d'alumnes de sisè de l'escola

trueixi tan aviat com sigui pos

queixar perquè es van assaben

Francesc Burniol.

l'institut provisional a l'edifici

sible, perquè aquests alumnes es

tar de la decisió de l'ajuntament

Per la seva banda, la versió

antic de la Velcro, ara en propi

mereixen la mateixa qualitat

pels mitjans de comunicació i

de l'ajuntament sobre aquesta

etat de l'ajuntament. Els pares

d'ensenyament que la resta.

demanda. Fàbregas va deixar
clar que no es volien quedar a

van demanar al consistori que

problemàtica no es va fer espe

anés a Madrid per solucionar el

rar. El regidor d'Ensenyament

nent es triplicaria el nombre

tiva de l'Associació de Pares i

problema dels terrenys. La Co

d'alumnes i s'haurien d'ins

Mares de l'Institut de Secundà

missió d'Investigació i Segui

de l'Ajuntament d'Argentona,
Francesc Espadero, va anunciar

tal·lar més aules prefabricades,

ria d'Argentona (APMA), va fer

ment està formada per l'APMA,

i si no es trobava un lloc adient

pública la seva queixa perquè el

l'associació de pares d'alumnes

afirmaven que de cara a l'any vi

Dies més tard, la junta direc

que el consistori pretenia que la
Generalitat canviés la prioritat 2,

FOR

I

Carrer Gran,
Tel. 797 10 50

ARGENTONA
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que va imposar a l'institut, a 1.

gurar que alguns dels nois que

Aquest canvi comportaria que la

van participar a l'asseguda no

construcció de l'institut s'inici

eren conscients ni estaven infor

és el proper any i no al 2000, tal

mats del motiu de la protesta i

com es preveu en el mapa esco
lar. Espadero, a més, va aclarir

que quan es van assabentar del

que les instal·lacions de la Velcro

rant cinc dies alguns dels expul

havien de donar cabuda a tot el

sats no van assistir a classe; els

poble en general i al jovent en

altres, després que els pares par
lessin amb la direcció, van

tudiants de l'institut. Segons

incorporar-se l'endemà mateix.

Espadero, si els alumnes

Els pares que van denunciar

s'instal·len a la Velcro aquesta

aquest fet van dir que l'alumne

es convertirà en una solució de

conflictiu havia robat diners a un

finitiva perquè la Generalitat

altre noi i fins i tot l'havia ame

dirà que no cal construir l'insti

naçat de mort. L'alumne, que té

tut El regidor d'Ensenyament es
va mostrar comprensiu amb

da d'skins de Barcelona. De se

l'actitud dels pares i mares

guida la direcció del centre es

d'alumnes, i confia que la situa

colar es va posar en contacte

16 anys, forma part d'una ban

ció es resoldrà d'alguna mane

amb la mare de l'alumne con

ra. També va explicar que pel

flictiu per demanar que marxés

proper curs s'estava buscant la

de l'escola.
A més d'aquest fet, al vol

emplaçar les tres noves aules

tant de l'institut es van produir

prefabricades tan a prop com fos

altres actes vandàlics com la pin

possible de les actuals, de for

tada d'alguns cotxes de profes

ma provisional, tot esperant

sors i punxades de rodes.

l'edifici definitiu.

Aquests actes van propiciar que
es prenguessin mesures de segu

Expulsen 20 alumnes de

retat per evitar problemes a les

l'institut per donar suport a

entrades i sortides del centre,
amb la col·laboració de la Poli

un company

cia Local i de la Guàrdia Civil.
Vint alumnes de l'Institut

El regidor d'Ensenyament,

d'Ensenyament Secundari

Francesc Espadero, va sortir del

d'Argentona van ser expulsats

pas qualificant de molt desagra

preventivament, a finals d'octu

dable tot el que havia protago

bre, després d'haver donat su

nitzat una minoria d'alumes de

port, amb una asseguda, a un al

l'institut, i va dir que aquests ti

tre que va haver d'abandonar el

pus de fets, però, no eren alar

centre, dies abans, per compor

mants perquè no només passa

tament conflictiu, segons fonts

ven a Argentona sinó també a

de l'APMA. Aquests van asse

d'altres llocs.

CENTRE DE MASSATGE
Francesc Vila Pellisa
M. Dolors Gensana Calduch

Diplomats en Quiromassatge,
Quiropràctica i Reflexoteràpia

c/ Doctor Samsó, 1 baix

08310 ARGENTONA

M. Rosa Masó

problema es van fer enrera. Du

particular, però no només als es

solució menys greu, que seria

Coses de la vila

Telèfons 756 06 91
(Part.) 797 23 75

És obligat parlar
de la Sala
És obligat parlar de la Sala. Per què? Perquè últimament
se senten diferents opinions, possibles solucions o propostes de
cara a acabar d'una vegada tot aquest afer.
Per un costat tenim informació que l'actual Cooperati
va Agropecuària d'Argentona ha fet arribar una proposta a l'equip
de Govern, perquè diu que té ganes de desencallar el conflicte
amb l'Ajuntament i conciliar una solució amistosa.
La Cooperativa va convocar una assemblea de socis i,
per unanimitat dels assistents, van decidir proposar a l'Ajunta
ment una permuta. Els pagesos cedirien la Sala a canvi que l'ajun
tament els cedís una nau a la zona del PERI de Sant Sebastià o a
la zona industrial nord, de 400 m2 com a mínim, amb tots els
serveis (aigua, llum, telèfon) i també altres compromisos: que la
Cooperativa podrà utilitzar gratuïtament la Sala que cedirà a
l'ajuntament quan la necessiti i que l'ajuntament es comprome
ti a instal·lar en un lloc ben visible de la Sala una placa en la qual
es recordi que va ser construïda amb aportacions de tots el pa
gesos.
D'altra banda se sent dir que aquesta proposta la va fer
la Cooperativa perquè l'alcalde els ho va suggerir.
També se sent dir que aquesta última qüestió no és ve
ritat.
Persones que opinen a favor o en contra, i mentrestant
la majoria del poble no en sabem res. Caldria fer un xic de me
mòria.
A la revista Llaç núm. 80-81, de l'octubre del 1982, en
Julià Carbonell (EPD) ens explicava tot el procés seguit fins arri
bar a la construcció de la Sala. Que per tirar endavant el projec
te es va comptar amb l'aportació de pagesos i comerciants. Re
cordem que els terrenys són municipals.
Ja llavors, el Sr. Julià Carbonell suggeria que les coses
havien canviat molt i que el llavors Sindicat s'hauria d'haver desfet
de la Sala, que ja no s'havia de pensar si l'havien fet els uns o els
altres.També deia que la Sala no es podia regalar a ningú perquè
era patrimoni dels pagesos i també recordava que tothom que
hagués invertit diners a la Sala havia de tenir un rebut i que si
l'havien perdut estiguessin tranquils, ja que a la Caixa de la Cam
bra hi havia l'acció legal signada per ell i el secretari de l'entitat.
Ja en aquells moments es van aixecar diferents veus. EI Sr. Salva
dor Dangla, president de la Cambra Agrària, feia unes propos
tes. La UP també hi deia la seva i al final de l'article, publicat
també a la mateixa revista Llaç 80-81, deia textualment: És una
contradicció que en plena dictadura els acords es prenguessin
en assemblea i per majoria i ara en democràcia es faci d'espat
lles. Aquí ara sí que en podria dir moltes coses. En l'època del
govern de Suari semblava que la qüestió de la Sala podia quedar
encaminada però com sempre sortien preguntes.
No va ser pagada ja pel poble?
No va donar el poble prou suors i quilos de patates?
La SALA és teva, la SALA és nostra, la SALA és de tots.
I això ho signaven UP- ERC- IC.
També al Cap de Creus, núm. 1 i 2, es parlava i es feia
una anàlisi de la situació.
Davant de tot aquest historial jo em pregunto: què en
volem fer de la Sala? De qui és la Sala? Volem la Sala a canvi de
què?
Potser caldria tenir més arguments i material per donar
respostes a aquestes preguntes, però la manca d'espai no em
permet aprofundir més. Suggereixo que es faci un debat obert
amb totes les parts que hi tinguin coses a dir, però tenint pre
sent tota la història. No podem oblidar-nos de totes les coses
dites i de tots els compromisos presos.
Les decisions per buscar possibles solucions s'han de
fer de manera democràtica, consensuada i tots els implicats hi
han de poder dir la seva. No buscant sortides unilaterals.
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El PP demana el cessament del regidor
d'Ensenyament per tràfic d'influències
El grup municipal del Partit Popular d'Argentona va de

dies més tard va fer un comunicat desmentint les acusacions.

manar, en un Ple extraordinari, el cessament del regidor d'En

El mateix regidor d'Ensenyament també va sortir del pas de

senyament Francesc Espadero, d'UDC, per actuar incorrec

les acusacions dient que la seva regidoria estava molt lluny

tament El PP l'acusa de tràfic d'influències per adjudicar

de fer tràfic d'influències. Espadero ha presentat al Jutjats

una obra a una empresa on, segons el PP, treballa d'assessor.

de Mataró una demanda de conciliació per les acusacions que

Aquest fet va agafar desprevingut tot l'equip de govern, que

va fer contra ell el Partit Popular.

El portaveu dels populars a

aquí, ja que el regidor popular

ria prou amb una dimissió.

L'informe també explica

la població, Martí Riu, va ex

va assegurar que tot i no com

Per la seva part, la regidora

que, donada la urgència exis

plicar, en una moció presenta

plir les condicions que l'ajun

d'Iniciativa per Catalunya-Els

tent en l'adjudicació del con

da al Ple, que el regidor d'En

tament va demanar per a l'ad

Verds, Concepció Sala, va dir

tracte per tal que les obres esti

senyament ha comès una sè

judicació de les obres, el con

que el seu grup no es pronun

guessin acabades abans de

rie d'irregularitats administra
tives. Riu va dir que hi havia

sistori les va acceptar. A més,

ciaria sobre aquest afer fins que

segons Riu, aquesta empresa va

no s'aportessin més dades i

l'inici del curs, el 15 de setem
bre, es va efectuar una adjudi

mala fe en l'adjudicació de

intentar adjudicar les obres a

s'estudiés el cas. La portaveu

cació condicionada a la presen

les obres de construcció d'una

una altra firma, a la qual per

d'IC va afegir que demanaria

tació dels documents especifi

barana que havia d'anar ins

tany la filla del propietari de

explicacions quan hi hagués

cats a l'apartat núm. 5 del Plec

tal·lada als patis de l'escola

Caserminox, però finalment

motiu per fer-ho, ja que ara per

de Condicions Econòmico-

Bernat de Riudemeia a l'empre

l'Ajuntament d'Argentona va

ara només eren acusacions.

Administratives a l'empresa

sa Caserminox. El portaveu po

decidir no adjudicar-la-hi. El

pular va afirmar que l'empresa

portaveu dels populars va con

adjudicatària de la barana de
l'escola no va complir el plec
de clàusules que demanava

L'endemà de les acusaci
ons, el regidor d'Ensenyament

Caserminox.
El comunicat també deia

siderar que el cas era greu i per

va convidar a mirar els expedi

que no es va adjudicar a l'em

això va demanar el cessament

ents de tot el que s'havia fet per

presa Caserminox perquè no

del regidor d'Ensenyament.

comprovar, segons ell, que no

havia presentat la documenta

l'ajuntament per donar la con

Només conèixer les acusaci

hi havia cap detall de tràfic

ció requerida per Decret d'Al

cessió de l'obra, i que l'em

ons, el portaveu del Partit dels

d'influències. Segons Espa

caldia i a més les obres no s'ha

presa Caserminox és propietà

Socialistes, Josep Clofent, va

dero, la pista esportiva de bàs

vien executat.

ria del regidor d'Ensenyament
de l'Ajuntament d'Òrrius, i

qualificar d'extrema gravetat

quet es va fer sense les baranes

l'afer i va dir que s'hauria de

perquè l'empresa que havia fet

l'assessor que presta els serveis

crear una comissió específica

la millor oferta, Caserminox,

també va dir, en un entrevista a

professionals de l'empresa és el

que pogués esbrinar exacta

no complia els requisits que la

Ràdio Argentona, que el regi

El regidor d'Obres Públi
ques i Serveis, Jordi Pinart,

regidor d'Ensenyament de

ment les responsabilitats abans

llei demanava. També va dir

dor d'Ensenyament mai havia

l'Ajuntament d'Argentona,

de demanar la dimissió de

que la regidoria de la qual ell

treballat a l'empresa Caser

Francesc Espadero. Les acu

Francesc Espadero. Clofent va

és responsable estava molt

minox.

sacions de Riu no van acabar

afirmar que potser no n'hi hau-

lluny de fer tràfic d'influènci
es i estava lliure de qualsevol

Espadero demanda Riu

acusació d'aquesta mena.
Dies més tard l'equip de

cyte^^ die^^ca
•^> Aliments Integrals i Biològics.

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

Després d'haver transcorre

govern CiU-ERC va fer públic

gut quasi un mes, el regidor

un comunicat on declarava que

Francesc Espadero va presen

per portar a terme la construc

tar al Jutjat de Mataró una de

ció d'una barana a la pista es

manda de conciliació contra el

portiva de l'escola Bernat de

portaveu del Partit Popular a

Riudemeia s'havien consultat

Argentona, Martí Riu, per les

inicialment sis empreses, de les

presumptes acusacions de trà

quals únicament dues van pre

fic d'influències. Fonts prope

Natural, SANTIVERI, NERET KILUV

sentar ofertes vàlides, i la més

res a Espadero van explicar que

PRODIET,... etc.)

beneficiosa, segons un informe

en cas que la demanda de con

de l'aparellador municipal, va

ciliació no sigui satisfactòria, el

resultar ser l'empresa Caser

regidor exercirà les accions ju

minox.

dicials corresponents.

^=> Fruits Secs i Espècies.

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

r

Cridats a ser lliures*
Salvador Cabré
Mossèn d'Argentona

retard les obres de
la nova carretera

Argentona - Sant

Miquel del Cros

La llibertat
i el Nadal
Hi ha un llibre que porta aquest títol: "Sonrisas
de Dios entre los marginados". És d'un germà de La
Salle, el germà Adrià. Fa molts anys que es dedica a fer
companyia i donar suport als joves que dormen al car
rer o que passen anys a la presó.
Entre les mil i una perles que podem trobar en
aquest llibre, em decideixo a recollir la següent: "Sóc
feliç..." em deia l'Andreu l'altre dia. L'Andreu ha pas
sat deu anys seguits a la presó. Ara en té trenta.
"Sóc feliç... Aquesta setmana ja he treballat
quatre dies... Dilluns que ve, firmo un contracte per
tres mesos... Sóc feliç. I no necessito gran cosa. Estic
en llibertat.
I encara no he anat a cap discoteca. M'assec
en un banc del parc. Miro els nens com juguen. Miro
les mares. Miro els vellets... i miro, fit a fit, el sol. Sóc
feliç..."
Aquest home assaboreix plenament la lliber
tat. S'extasia amb la llibertat.
És lliure. I no solament perquè és fora de la

A principis de novembre, i

construcció, 195 corresponen a

amb un mes de retard, van co
mençar les obres de condicio

despeses en general i 30 es des

nament de la carretera que uni

del medi ambient.

tinaran a mesures correctores

rà el nucli urbà d'Argentona

Està previst construir una

amb el veïnat de Sant Miquel

via de dos quilòmetres i uns

del Cros. Les obres van
iniciar-se amb una desbrossa-

dos-cents metres. La carretera
anirà pel marge dret de la riera,

da de la zona per tal de treure

en direcció a Mataró, amb un

els matolls que hi havia en tot

carril en cada direcció per a ve

el tram de la futura carretera.

hicles i un carril-bici amb una

Segons ha confirmat el Depar

amplada de més de dos metres.

tament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Genera

la construcció de dos ponts. Un

litat, els treballs s'efectuaran

d'ells, ja construït, passa per

La via també compta amb

d'acord amb la planificació

sobre de la riera d'Argentona i

prevista i finalitzaran el maig

connecta amb la rotonda del

del 1996.

polígon sud de Mataró i l'en

Les obres tenen un pressu

llaç de la B-40; l'altre anirà per

post total de 225 milions de

on passava el tramvia que feia

pessetes. Les despeses aniran a

el recorregut Argentona-Ma-

càrrec de l'empresa pública

GISA, adjudicatària de les

taró.
Segons fonts del Departa

obres de l'autopista B-40, en

ment de Política Territorial i

compensació del pas de la via.

Obres Públiques de la Genera

Del total dels 225 milions de

litat, les obres quedaran enlles

pessetes que té assignada la

tides a mitjan juny.

presó. Ell és lliure del consumisme. No necessita gran
cosa. Allò que necessita, ho té.
Els que sempre hem estat fora de la presó no
sabem tastar el goig de la llibertat.
Són molts els qui, vivint en "llibertat", viuen
encadenats, emmanillats per tantes i tantes coses que
tenen o que desitgen tenir. Mai no en tenen prou.
Sempre pateixen perquè no tenen allò que té el veí
del costat.
I ara que tenim TY sempre ens presenten co
ses noves per enllaminir-nos i arribem a patir perquè
encara no ho tenim.
Hi ha dues maneres de ser persona: hi ha ho
mes i dones que es realitzen amb la sinceritat, amb
l'honradesa, amb el treball constructiu fet a conscièn
cia, amb la generositat, amb el bon humor.
Hi ha homes i dones que "pensen" realitzar-se
"tenint" el millor cotxe, la millor casa, els millors ves
tits, les millors joies. Quan ho tenen, sempre necessi
ten més. Quan no ho tenen, sempre són desgraciats
perquè pensen que no són res.
Nadal és una festa de llibertat perquè ens mos
tra l'Home per excel·lència: Jesús de Natzaret, que
neix en una cova i treballa amb les seves pròpies mans
per una senzilla però plena existència.
Ell ens demostra que l'home és més home com
més serveix els altres, com més estima els altres, com
més acompanya els malalts, com més es dóna a la hu
manitat.
Per això, al cap de dos mil anys, encara cele
brem el Nadal.
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El conseller Mas visita Argentona

Artur Mas: El projecte de Sant Jaume

de Traià està fora de mida
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la

Joaquim Casabella, de CiU, i diversos regidors del consistori.

Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va declarar a principis

Amb aquesta visita s'agilita un dels problemes que té actual

d'octubre, a Argentona, que el projecte urbanístic de la zona

ment Argentona. Tots els grups polítics de la vila s'han negat
rotundament a la construcció d'una urbanització de més de

de Sant Jaume de Traià està completament fora de mida.
Amb aquestes paraules es va definir el conseller, després d'una

300 habitatges.

reunió informal que va mantenir amb l'alcalde d'Argentona,

tat per l'ex-conseller de Políti

El conseller de Política Ter

ritorial i Obres Públiques, Artur

ca Territorial i Obres Públiques,

Mas, va declarar que el projec

Josep M. Cullell. Cullell va

te urbanístic de la zona de Sant

prendre la resolució d'incorpo

Jaume de Traià d'Argentona
està completament fora de

rar el projecte de les vivendes

mida. D'aquesta manera Mas

Davant d'aquest anunci de

es va definir sobre el conflicte

l'ex-conseller, l'ajuntament es

al Pla General d'Argentona.

urbanístic que hi ha a la zona

va reunir amb caràcter d'urgèn

d'aquesta població, on es vo

cia i tot els partits polítics van
enviar un comunicat a la Ge

Artur Mas,
conseller de
Política
Territorial i
Obres Públiques.

len construir unes 320 cases, tot
i que el consistori d'Argentona
en ple s'hi nega rotundament.
Un cop acabada la reunió amb

neralitat expressant el seu mal
estar per la decisió i van anun
ciar que hi estaven en contra.
Un dies més tard, l'ajuntament

l'alcalde, Joaquim Casabella,
de CiU, el regidor d'Urbanis

tic. Per la seva banda, l'alcalde

voler edificar 320 vivendes en

va enviar un contenciós admi

me, Santi Mora, i el d'Obres i

d'Argentona va valorar la reu

una zona que es considera agrí

nistratiu contra la resolució de

Serveis, Jordi Pinart, d'ERC,

nió de positiva, ja que es va

cola i forestal dins el Pla Ge

Josep M. Cullell de convertir

Mas va dir que abans de do

entregar al conseller l'expedi

neral. Davant la negativa de

Sant Jaume de Traià en zona

nar una resposta a l'ajuntament

l'ajuntament, els promotors van

residencial. Fins ara el tema

ha de tractar el tema amb el di

ent que conté tota la informa
ció referent al projecte de la

presentar un recurs a la Gene

havia quedat aturat, però tot i

rector General d'Urbanisme de

urbanització desestimada per

ralitat, que el va rebutjar en un

això els grups de l'oposició del

la Generalitat. El conseller

tot l'ajuntament.

principi. Després de la modifi

Parlament de Catalunya han

cació del projecte de construc
ció de la urbanització, els pro

presentat en diverses ocasions
proposicions no de llei per

La polèmica de la construc

creu que per trobar una solució
a aquest problema s'ha d'actu

ció de la urbanització de Sant

ar en funció de la història que

Jaume de Traià es va originar

motors van tornar a presentar

requalificar de nou la zona com

ha tingut el conflicte urbanís

quan un grup de promotors va

un nou recurs que va ser accep

a agrícola i forestal.

RELLOTGERIA - JOIERIA
ARFLA. S.L.

LLIMONA
TÈCNIC RELLOTGER DIPLOMAT
TALLER PROPI
Posem piles al moment

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

• 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
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Creen una plataforma a Argentona
contra el peatge d'enllaç
entre les autopistes B-40 - A7
Diverses entitats ecologistes, partits polítics i diversos
pobles de les comarques del Maresme i Vallès Oriental van

mostra de rebuig per la implantació del peatge a l'enllaç
entre la B-40 i l'A7.

crear a Argentona la Plataforma Maresme-Vallès com a

diàleg i servirà per sensibilit

bra a l'enllaç de Cardedeu-La

les comarques del Maresme i

de peatge.
El portaveu de la platafor

zar la gent de les dues comar

Roca. Així, els vehicles que

el Vallès Oriental van signar a

ma, Agàpit Borràs, ha explicat

ques.

circulin per l'A-7 en direcció a

mitjan d'octubre a Argentona,
un dels pobles més pròxims a

que la construcció d'un peatge
a l'enllaç de les dues autopis

Entra en funcionament

enllaçar amb la nova autopista

les dues comarques i que viu

tes és un engany i un insult a

el nou enllaç

B-40, per anar a Mataró, hau

de prop la problemàtica, un co

la gent de les dues comarques.

municat on s'exposen els ob

Borràs va afegir que s'oposen

jectius bàsics de la coordina

al peatge perquè la Generalitat

l'autopista B-40 i l'A-7 va en

dora. Entre les entitats i partits

i l'empresa ACESA volen re

trar en funcionament el mes de

polítics presents que van sig

cuperar els diners del cost de

novembre i costa 75 pessetes,
un duro per sota del que es co

Un total de 15 persones de

nar el manifest hi havia grups

les obres de l'autopista sense

ecologistes, entre ells la Coor

peatge. El portaveu de la Co

dinadora de Defensa de la Ser

ordinadora Maresme-Vallès ha

ra de Marina, Codesema, un re

afegit que la coordinadora farà

presentant d'Esquerra Repu

algun tipus d'acció, tot i que

blicana, un membre d'IC-Els

no s'ha concretat quina. Tam
bé ha declarat que la platafor

Verds a Argentona i represen
tants de diversos pobles de les

Girona o Barcelona i vulguin

ran d'abonar les 80 pessetes a

El polèmic enllaç entre

SERRA-PINEDA

ma engegarà accions contra el

dues comarques. A més, la pla

model territorial que hi ha a les

taforma compta amb mem

dues comarques i que depèn

bres que van lluitar en contra

molt dels cinturons de

de la construcció del 4t Cintu

Barcelona, que descongestio

ró, entre les Franqueses i

nen la ciutat però congestionen

Granollers, i també amb gent

les poblacions del voltant. Se

que va reivindicar que l'auto

gons el portaveu, la coordina

pista Mataró-Palafolls no fos

dora és una porta oberta al

la sortida de l'A-7.

TAPISSERS

c/ Molí, 1
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08310 ARGENTONA
(Barcelona)
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Les eleccions al Parlament de Catalunya
marcades per la bona participació
reflecteixen que CiU continua

obtenir l'any 1992 un 58'62%

el nostre partit haurà d'estu

de Catalunya que es van cele

essent la primera força a

del total i a les darreres el tant

diar possibles pactes. A títol

brar el passat 19 de novembre

Argentona. Un total de 2.397

per cent ha baixat en gairebé 8

personal ERC seria la millor

van estar marcades per l'aug

punts, 5071. Pel que fa al PSC

ment de participació, que es va

vilatans, el 50'71%, van votar
a favor del partit liderat per

s'ha apreciat una petita baixa

opció.
El PP ha estat el més be
neficiat de les eleccions, enca

Les eleccions al Parlament

situar per sobre de la mitjana

Jordi Pujol. La segona força va

da, no superior a 1 punt, s'ha

de Catalunya. El percentatge

serelPSC,ambell7'60%,és

passat del 18'3% del total l'any

ra que no ho entenc, que sigui

de vot a Argentona va ser del

a dir 832 vots. Darrera dels so

1992 a un 17*60.

la tercera força política des

69'92%, gairebé 7 punts per

cialistes es troba el grup

prés de la campanya electoral

El grup que més ha incre

sobre de l'índex de participa

d'ERC que ha aconseguit 588

mentat ha estat el PP, que ha

ció que es va registrar en els

vots, el 12*44%. El PP ha in

passat del 3'80% del total de

comicis del 1992.

crementat el nombre de vots i

vots l'any 1992 al 10,41%.

De 6.828 argentonins cen-

que han fet.
- Josep Clofent, Diputat del
PSC al Parlament de Catalunya

Pel que fa a IC, incremen

se situa com a quarta força po
lítica amb 492 vots, el que su
posa el 10*41% del total.

ta un 3'80% més que respecte
a les anteriors. Ha passat d'un

i regidor del PSC a Argentona:

tona amb dret de vot, 4.774 van
acudir a les urnes a exercir el

IC-EV se situa, amb 376 vots,

475% del total de vots a un

més alta que en anteriors elec

7'95%.

cions, però el cens també ha

sats a l'Ajuntament d'Argen

seu dret. L'índex de participa

en el 7'95% del total. Els 27

ció més elevat de la jornada es

vots de l'Alternativa Ecologis

va registrar entre la una del

ta de Catalunya, els 8 del Par

Valoracions dels caps

migdia i les sis de la tarda, quan

tit Ecologista de Catalunya i

d'Argentona

va votar gairebé la meitat dels

els 7 del Partit Obrer Revolu

censats a cada mesa electoral.

cionari tanquen els partits po

Aquest percentatge demostra

lítics amb vots.

La participació ha estat

augmentat considerablement.
CiU ha tingut una dava
llada molt important, el PP ha
pujat, el nostre grup es manté
i la resta de forces fluctuen.

- Joaquim Casabella, alcal

de d'Argentona (CiU):

El nostre partit ha tingut
els millors resultats, respecte

que l'abstenció ha disminuït

Tot i que tots els partits han

Estem satisfets per l'aug

considerablement a Argentona,

incrementat en nombre de vots

ment de vots que CiU ha ob

a les anteriors eleccions auto

i també que la població del

a les eleccions, CiU i PSC han

tingut a Argentona i perquè ha

nòmiques.

municipi ha augmentat en els

disminuït respecte als anteriors
comicis autonòmics. El partit

estat el partit més votat.

de Jordi Pujol a Argentona va

tats i la davallada de CiU; ara

darrers quatre anys.
Els resultats a Argentona

^^^
DISTRICTE
y|\
SECCIÓ
\MF
mesa
^
CENS
PARTITS
Alternativa Ecologista de Catalunya
Convergència i Unió
Partit dels Socialistes de Catalunya
Iniciativa per Catalunya - Els Verds
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular
Coalició Plataforma Civica - Nou Partit Socialist;
Plataforma Independent Ciutadana de Cataluny
Partit Obrer Revolucionari
Partit Ecologista de Catalunya
PArtit Revolucionari dels treballadors

Estem contents perquè no

hi hagut davallada del PSC, tal

Hem d'acceptar els resul

CROS
AJUNTAMENT
ESCOLES
1er
1er
1er
1er
1er
1era ! 1era
2ona . 2ona
3era
B
A
A
B
A
472
948
900
829
902

1er
3era
B
584

com anunciaven les enquestes

SALA
2on , 2on
2on
1era | 2ona
1era
• B "Í A ^
A
626)
450
628

2on
2ona
%
B
Total Cens
489
6.828 100,00%

2
298
68
41
85
71
0
0
2
1
0

2
307
99
41
89
64
0
0
0
4
0

3
364
86
44
68
70
0
0
0
0
1

2
356
95
74
66
77
0
0
2
0
0

4
94
95
26
27
28
0
0
0
2
0

6
123
126
45
27
33
0
0
0
1
0

3
252
85
29
72
28
0
0
1
0
0

3
245T
77)
311
60)
48)
0[
0
0
0
0

0
180
50
20
45
36
0
0
0
0
1

2
178
51
25
49
37
0
0
0
0
0

27
2.397
832
376
588
492
0
0
5
8
2

0,57%
50,21%
17,43%
7,88%
12,32%
10,31%
0,00%
0,00%
0,10%
0,17%
0,04%

VOTS VÀLIDS
VOTS NULS
VOTS EN BLANC

568
2
2

606
1
6

636
2
7

672
0
9

276
0
3

361
0
2

470
0
6

464
0
1

332
1
1

342
3
1

4.727
9
38

99,02%
0,19%
0,80%

TOTAL VOTANTS
% VOTANTS PER MESA

572
69%

613
68%

645
72%

681
72%

279
59%

363
62%

476
76%

465
74%^

334
74%

346
71%

4.774 100,00%

•

Absten.:

30,08%
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dels mitjans de comunicació.

V

0

1992

%

-Martí Riu, portaveu i re
gidor del PP a l'ajuntament:
Estem molt satisfets i molt
contents de com han anat els

Argentona s'ha quintuplicat el

CIU
PSC
ERC
PP

nombre de vots respecte a l'an

IC-Els Verds

resultats electorals.
Ha sigut un èxit extraor
dinari del grup tant a Argen
tona com a tot Catalunya. A

2221
693
456
117
157

T

S

1995

58,62
78,3
12,03
3,08
4,15

VARIACIÓ 92-95 %

%

2397
832
588
492
376

50,71

-7,91

17,6

-0,7

12,44

0,41

10,41

7,33

7,95

3,8

terior legislatura.
Som la tercera força po
lítica de Catalunya i hem ul
trapassat les opcions més op
timistes que hi havia davant els

PARTITS MES VOTATS

comicis electorals.
-Jordi Pinart, regidor

Eleccions Parlament

d'ERC i segon tinent d'alcal

de Catalunya 1995

de:
Estem satisfets pels resul
tats perquè a partir d'ara CiU
haurà de buscar un pacte per
governar.
A Argentona ERC ha tin
gut un paper important perquè
ha augmentant respecte a les
municipals. Aquests resultats
són els millors que ha obtingut
el nostre partit a Argentona en
20 anys.
-Concepció Sala, regidora
d'IC-Els Verds a l'oposició:
Els resultats han estat po
sitius perquè hem incrementat
el nombre de vots respecte a les

CIU PSC ERC IC

anteriors eleccions autonòmi
ques a Argentona, tot i que hem

PP

perdut vots respecte a les mu
nicipals.
Ara tindrem més força en

les decisions que es preguin al diputats que a les anteriors.
Parlament, perquè tenim mésL'increment del PP és
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negatiu per Catalunya perquè
pot ser un preludi del que se-
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Jordi Pinart va dir que està

ran les properes eleccions Ge
nerals. S'haurà de treballar
molt perquè no sigui així.

^Grups municipals

molest pel que va passar i per
l'acció del militant del PP. Se
gons el regidor, aquest compor

Increpàncies entre Pinart i

tament és inusual dins el cli

un militant del PP

ma de convivència política a la
vila. Esquerra Republicana va

Divendres, minuts després

fer un comunicat denunciant

d'haver finalitzat la campanya

aquests fets i també anunciant

electoral, es va protagonitzar un

que aquests incidents no havi

incident a la plaça Nova entre

en passat mai a les campanyes

el regidor i segon tinent d'alcal

electorals fins l'aparició del PP

de de la població, Jordi Pinart
(ERC), i un militant del Partit

en la vida política d'Argentona.

Popular local. Segons membres

veu del Partit Popular i regidor

Per la seva banda, el porta

d'ERC, tot va començar quan

a l'oposició de l'Ajuntament

el regidor Jordi Pinart i altres

d'Argentona, Martí Riu, va

militants estaven xerrant a la

desmentir rotundament que el

plaça. Moments més tard, una

seu partit fos el culpable que hi

furgoneta va topar contra el

hagi incidents en les campa

cotxe del regidor d'ERC. De la

nyes electorals i va assegurar

furgoneta en va sortir un mili
tant del PP que va anar directa

que sempre han estat molt res
pectuosos amb la resta de for

ment al pirulí electoral i va

ces de l'Ajuntament d'Argen

començar a arrencar els cartells

tona. Segons el regidor popu

que ERC havia col·locat, argu

lar, durant la campanya electo

mentant que tapaven els cartells

ral alguns individus han arren

electorals del PP. Segons fonts

cat i estripat tres pancartes elec

d'ERC, Jordi Pinart va anar a

torals del seu partit. Riu va afe

demanar explicacions sobre

gir que el seu grup només va

perquè arrencava la propagan

fer servir els espais que l'ajun

da electoral i després d'inten

tament va cedir per a col·locar

tar retenir-lo, regidor i militant

la propaganda.

van intercanviar insults. Segons
ERC, l'ambient es va caldejar

El cap del PP, que estava
en el lloc dels fets, va confir

més i el militant del Partit Po

mar que es va produir una pi

pular va increpar el regidor

cabaralla entre el regidor d'Es

Jordi Pinart, el qual s'hi va tor

querra Republicana i un mili

nar. De seguida els militants

tant del seu partit i va manifes

dels dos bàndols els van sepa

tar que a ningú no li agrada que

rar. La baralla va crear expec

passin aquestes coses, però que

tació, ja que molta gent va sor

tampoc es faci un mal ús dels

tir dels bars que hi ha a la zona

espais de la campanya electo

per veure el que passava.

ral.
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Les eleccions

al Parlament de Catalunya
El comitè polític d'ERC i
el col·lectiu de militants i sim
patitzants aprofitem aquest es
pai del Cap de Creus per a
donar les gràcies als ciutadans
d'Argentona que decidiren vo
tar la llista d'ERC en les passa
des eleccions al Parlament de
Catalunya.
També volem felicitar la
resta de votants que amb la
seva participació van reafir
mar l'autogovern català fent
arribar l'índex de participació
quasi al 70%, sensiblement
superior a la participació en les
eleccions autonòmiques del
1992.
Amb els vostres vots ERC
ha aconseguit continuar sent la
tercera força més votada a
Argentona en les eleccions al
Parlament, així com constatem
la lenta i continuada davalla
da del PP a Argentona que
d'ençà de les eleccions a les
Corts espanyoles de 1993, on
obtingueren el suport del
16,3% dels votants, passant
per les eleccions municipals
amb el suport del 13,61 % dels
vots, fins a arribar a les que es
tem analitzant en les quals han
rebut el vot només el 10,31%
dels votants.
Això, que ja és prou im
portant, no és ni de bon tros el
que motiva el nostre comen
tari electoral: la pèrdua de la
majoria de CiU ha d'obrir una
nova etapa de relacions entre
el Govern de la Generalitat i
la vila d'Argentona.
Jordi Pujol afirmava la nit
electoral que "havia rebut el
missatge" que el poble de
Catalunya li havia tramès a tra
vés de les urnes. Nosaltres,
sense conèixer ni la lletra ni la
música del missatge en qües
tió, fem unes quantes reflexi
ons en veu alta:
1) La nova majoria haurà
de replanteiar-se el finança

ment dels ajuntaments: uns
quants ajuntaments catalans
estan vorejant el col·lapse eco
nòmic (Tarragona, Barcelona,
etc...). Si CiU vol preparar ve
ritablement el postpujolisme
ho haurà de fer confiant en la
xarxa d'implantació local, així
és com Nadal ha parat la cai
guda del PSC-PSOE. La Fe
deració Catalana de Municipis
ha trencat de fet la unió amb
la Federación Espanola de
Municipios y Provincias, con
trolada des del maig passat pel
PP. Aquesta era la via que els
municipis governats pel PSC
i IC feien servir per "pidolar"
diners extres al govern espa
nyol per als ajuntaments.
2)El govern de la Gene
ralitat haurà de respectar es
crupolosament la sobirania de
l'Ajuntament d'Argentona: el
nou Conseller d'Obres Públi
ques i Urbanisme haurà d'en
tendre definitivament que el
Sr. Cullell va violentar políti
cament la nostra vila amb les
seves decisions sobre Sant
Jaume de Traià.
3)CiU ha de rectificar la
seva visió clientelista de l'ac
ció de govern i reconvertir-la
en un acte de servei: la darre
ra decisió de caire clientelista
la va prendre dissabte, 18 de
novembre, en comprometre
30.000.000.000 de ptes. a la
patronal de l'Escola Privada
Concertada per implantar la
Reforma educativa; mentres
tant, a Argentona, vergonyosament, la Conselleria d'Ense
nyament encara no ha donat
explicacions de com i on
s'ubicaran els més de 300 nois
i noies que l'any que ve han
de cursar l'Ensenyament Se
cundari Obligatori.
Grup Municipal
d'Esquerra Republicana
de Catalunya

(ERC)
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La influència de l'urbanisme

Prou d'anar

en la nostra butxaca

amb el fre posat

La importància que té l'ur

que ens podem plantejar tenen

banisme es fa cada dia més

resposta quan repassem la polí

evident i ja comença a ser un

tica urbanística de l'Aj untament

tema d'interès fins i tot per
aquells als qui sempre els ha

d'Argentona durant els últims
anys. Jaén els ajuntaments fran

semblat que aquesta paraula, i

quistes es donava llum verda a

tot el que l'envolta, no té res a

tots els projectes privats que

veure amb ells. Efectivament

implicaven la urbanització de

el tema ha de ser d'interès per a

grans àrees lluny del casc urbà,

tots, ja que molt sovint es pot

línia que, si bé amb major mo

observar que el verb urbanit

deració, han seguit els posteri

zar, pronunciat amb insistèn

ors governs de CiU. Si bé per

cia a l'Ajuntament, comporta la

ara s'ha rebutjat Sant Jaume de

inevitable conjugació del verb

Traià, continuen endavant pro

pagar per part de més d'un
convilatà.
La política que segueix la

jectes com el de can Barrau,
que preveu —en la primera
fase—, la construcció de 164

regidoria d'urbanisme és de les

vivendes unifamiliars. L'expan

més determinants per al futur

sió del nucli urbà per can B arrau

dels vilatans. D'ella se'n deri

està prevista en el Pla Urbanís

ven una sèrie de repercussions

tic vigent, però quan aquest pro

que tard o d'hora acabaran mo

jecte trenca radicalment amb el

dificant, directament o indirec

que és el model urbanístic del

tament, el nostre poder adqui

casc urbà i exclou un tipus de

sitiu; i podem dir, sense por

vivenda més assequible, ales

d'equivocar-nos, que la modi

hores estem contribuint al frac

ficació d'aquest poder adquisi

cionament d'Argentona i cre

tiu sempre és a la baixa, excep

ant zones per a rics i barris per

tuant els professionals del ram

a classes menys afavorides, di

de la construcció o afins. (El fet

visió a la qual ens oposem i

que el regidor d'urbanisme si

que, a la llarga, contribueix a

gui constructor de professió és

encarir encara més Argentona.

pura coincidència i en tot cas

L'urbanisme, com tantes

només demostra un exagerat

altres coses, ha de ser regit per

amor per la professió.)

la mesura i el sentit comú. La

Què té a veure que en el seu

llei dels urbanitzadors i dels

dia s'aprovessin tantes urbanit

especuladors només cerca el

zacions (El Cros, Les Gineste-

guany econòmic constant.

res, Can Raimí, Madà,...) amb

L'Ajuntament hauria de vetllar

el fet que avui s'hagi apujat tan

per contrarestar l'especulació

desproporcionadament el va

defensant els interessos dels

lor cadastral de les vivendes

convilatans, en especial dels

d'Argentona? Per què Argen

més desfavorits. Recordem que

tona és la població del Mares

el que avui fa el regidor d'urba

me amb menys vivendes de

nisme, demà ho pagarem tots

protecció oficial i la primera

els argentonins.

vegada que es projecten
vivendes socials surten a un
preu de 13 milions per només

70 m2?
Aquestes i altres qüestions

Grup Municipal
d'Iniciativa - Els Verds

(IC-EV)

El resultat de les darre
res eleccions autonòmiques,
amb la pèrdua de la majoria
absoluta de CiU, fa que la
política catalana hagi tancat
una etapa. El Parlament de
Catalunya adquireix des
d'ara un majorprotagonisme
que reflectirà més bé la rea
litat plural de la societat ca
talana. I d'això Argentona
se'n beneficiarà.
Coincideix doncs que ni
el poble d'Argentona ni els
ciutadans de Catalunya no
volen que la coalició
pujolista sigui una força ab
solutament majoritària. Al
contrari, el que hi ha,
majoritàriament, és una
gran voluntat d'arribar a
acords, de pacte, de diàleg i
de construcció del futur amb
una gran participació, alho
ra que de crítica i de control
de l'actuació del govern ja
sigui el local o el de la Ge
neralitat. Això per part dels
socialistes i probablement
d'altres forces minoritàries,
com hem constatat sovint en
les sessions plenàries de
l'Ajuntament i com acaben
de proclamar les urnes.
Argentona creix com si
es tractés d'un degoteig
constant. Aquesta dinàmica
de creixement, en canvi, no
es veu pas acompanyada per
una labor de govern que li
correspongui. Convergència
i Unió i Esquerra, continu
en anant a les palpentes,
sense objectius ni programa,
malversant la bona fe dels
argentonins que els diposi
taren la seva confiança.
La prova és que quan ja
fa quatre mesos llargs que
els socialistes els veníem re
clamant un programa, diuen

que per fi ja l'han fet i pre
senten un paper -no pas al
Ple, sinó a la Ràdio- en el
que asseguren que estalvi
aran i faran contenció de la
despesa. La primera i l'úni
ca cosa que fan és portar al
Ple una ampliació de 16 mi
lions, per a despeses cor
rents, del pressupost que
van aprovar fa tres mesos.
Aquesta és l'única qüestió
que han portat al Ple sobre
l'anomenat programa de
govern. I no fan altra cosa
que contradir-lo.
Però no solament no
tenen programa, sinó que
no saben encara on han
d'anar ni quan es farà
l'Àrea Bàsica de Salut ni
l'Institut, ja que així ho ha
expressat l'alcalde conver
gent, en sessions oficials.
Com tampoc no saben què
passa amb el Casal dels
Avis de la plaça Nova que
està tancat, ni perquè no
compleixen acords apro
vats pel Ple (arranjament
del pas soterrat del sant
Crist). Ni tampoc saben
explicar-nos si 1' 1 de gener,
la Velcro, de la qual ja
n'hem pagat 25 milions a
compte, serà del municipi,
perquè no hi ha cap docu
ment que ho garanteixi; ni
quins equipaments s'hi han
de construir ni quan.
Ells només saben que
sis i un fan set. I es pensen
que ja en tenen prou. És
clar que si continuen anant
amb el fre posat tornaran a
ensopegar. Llàstima que hi
podem prendre mal tots
plegats.
Grup Municipal

Socialista (PSC)
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Eleccions al Parlament

Lluís S. Morgan

C

1995
Doncs...
El to en aquestes eleccions
l'han donat els altres partits, que
han fet servir com a arma el cop
baix i han donat un missatge es
verat, confonent l'electorat i es
polsant l'arbre per a collir-ne el
que cau, canviant la realitat i
desviant el ciutadà del que es
ventilava en aquestes eleccions
al nostre Parlament i ací a
Catalunya.
Ha quedat palès que, tant el
PSC com el PP i Iniciativa - Els
Verds, tenen una absoluta i total
dependència de Madrid. Nosal
tres, en un missatge clar, hem
arribat al nostre electorat pel
camí de la veritat, explicant el
que no hem arribat a fer, expli
cant el que hem fet i on volem
arribar; amb propostes concre
tes, amb el millor programa, i,
com ja s'ha vist, amb el millor
candidat.

N.vots

ArgentonaCatalunya
2.3971.314.108

%

50,21%40,9%

Partícip.

69,92%64%

La participació més alta en
unes autonòmiques té una cau
sa (l'efecte 0 decantament del
vot ja està vist), que trobem fora
de Catalunya: és el malestar que
s'ha donat a Madrid entre el go

vern i l'oposició. Això ha desvi
at i ha mobilitzat una part dels
votants cap al decantament per
treure's el que els feia mal.
El resultat de CiU, amb un
41 % del total de vots, és, a qual
sevol lloc i des de qualsevol an
gle, un molt bon resultat, que
permet un ampli ventall de pos
sibilitats, fins i tot governar en
minoria. D'altra banda, és un èxit
que quatre vegades seguides
guanyem unes eleccions. Tam
bé és molt bo que, per primer
cop, féssim la majoria de vots
en ciutats com Rubí, Badalona i
Cerdanyola.
El ftitur és immillorable per
la feina feta, per la posició en el
Parlament i per la salut del país
garantida en la voluntat popular
que suposa un trànsit sense trau
mes. Des d'aquest full, com a
president local de CDC, vull
agrair l'esforç de ciutadans i ciu
tadanes, forces de seguretat, in
terventors, càrrecs de meses,
militants i simpatitzants, que el
passat dia 19 van haver de tre
ballar per fer possible la mani
festació democràtica i voluntat
popular de Catalunya.
President del Comitè Local

de CDC
Joan Noè

En aquest número no hi apareix la col·laboració del grup municipal
PP per no haver arribat abans del tancament de l'edició.

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 797 04 11
Av. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA
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Començar un article tenint per base els re
cords i que també sigui reivindicatiu costa una mica
i més si hi ha un xic d'abúlia, deixadesa o diguem-ne
una mica de mandra, talment com em passa avui a
mi. "Al malfeiner cap feina no li va bé".
Tinc parents, amics, coneguts, clients i pas
savolants que contínuament em donen idees que
per poc que m'espremés el magí podria parlar-vos
de diverses coses, per exemple... De cal Coix, anti
gament can Déu, que també fou rectoria (per això
tal vegada la similitud de noms), de can Comalada,
masia de principis del 1600, amb el celler més cò
mode de treballar de tota la rodalia, segons m'han
explicat els antics vinyaters del poble... Podria explicar-vos la deixadesa en què es troben aquests
masos, que encara que són patrimoni cultural de la
nostra vila són de clara propietat privada, i per tant
no m'hi poso. Déu me'n reguard! Que "a la casa
dels altres, fa de mal ficar".
I per tant no trobo el fil conductor per co
mençar aquesta crònica. Podria parlar-vos d'un al
tre patrimoni artístic i mastodont com és can Navas,
al veïnat de Pins, que és i serà temps a venir admi
ració i orgull, però a la vegada podria parlar-vos del
disbarat que va ser no construir-la cent metres més
amunt o cent metres més avall sense enderrocar
can Carreras, masia que ja figurava en el fogatge del
1535 i segurament llar de naixença del general
Jaume de Carreras. Potser un altre dia en parlarem.
Podria parlar-vos de la flamant nomenclatu
ra dels nous carrers, en la que diuen que aquesta
vegada no s'han descuidat del pròcer argentoní
Josep Calvet i Mora. No la tinc a mà, un altre dia
serà.
També un amic m'ha demanat que marxant
una mica dels meus tòpics us parlés dels pesos i
mesures que feien servir els argentonins no fa pas
massa anys, allò de les unces, les lliures, les terces,
les carnisseres, les arroves, els quintars, les cargues,
la quartera, el quarta i el picotí. Però seria una mica
massa llarg, deixem-ho per millor ocasió.
I de les eleccions al Parlament? Bé, d'això
tinc el pressentiment que no hi entenc ni un bor
rall, deixem-ho! Que "d'on no n'hi ha no en pot
rajar".
I com sigui que continuo amb la meva abúlia,la meva deixadesa i la meva mandra, doncs mira,
no escric l'article d'aquest número que ja l'escriuré
un altre dia! I no em vingueu amb allò de "el que
puguis fer avui no ho deixis per demà" que "hi ha
més dies que llonganisses" i la "processó és molt
llarga i el ciri molt curt".
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Entrevist/t^

Pep Roure: periodista i presentador

deTVE
Quan tenia 14 anys volia ser popular; ara vull ser un bon periodista.
Argentona; no estan pel que tu

-On es remunten els teus
començaments a la ràdio?

fas.

Quan era petit i estava a
Argentona era com el cul d'en

mitjà però no saben ben bé on

Jaumet, estava a tot arreu. Ha

ets, m'han arribat a dir que

via fet bastant de teatre, treia el

m'han vist per TV3 i jo mai no

nas per la ràdio, que llavors era
al garatge de Can Duati, i pre

hi he sortit...
A Barcelona és diferent.

Els sona que surts per algun

sentava festes com la de la pu

Treballava a Televisió de

billa. Llavors, quan tenia 15 0

Barcelona en el programa

16 anys no sabia si dedicar-me

Barcelona pregunta i em reco

al teatre 0 a la ràdio. Una actriu

neixien més que pel de TVE.

Això que et saludin és molt

dels Comediants ens va plante
jar crear una companyia i com

possibilitats de tenir contactes

plaça Nova fos el hall de l'hotel

que jo feia els primers cursos de

amb els mitjans de comunicació.

i la casa de cadascú la seva ha

periodisme em vaig decantar per

Si en tens ganes, segur que
trobes la teva oportunitat; una

bitació.
No sé perquè, però sempre

t'han saludat...
Sí, però no em dedico a

altra cosa és que vulguis cobrar

Argentona m'ha donat aquesta

això exclusivament perquè em

de seguida, això tampoc no em

sensació.

saludi la gent pel carrer!

la ràdio.
-Realment com vas co
mençar, professionalment?
Professional... què s'entén,

va passar a mi.

- T'agrada que et saludin

circumstancial.
- Però t'ha agradat quan

Si algú pensa ser periodis

Les generacions d'abans no

quan passeges pels passadissos

Ràdio Aigentona, quan la ràdio

van tenir aquesta sort, perquè no

del teu hotel... o millor pels

faci una altra cosa! No sé! Que

estava al garatge de Can Duati i

existien els mitjans de comuni

carrers d'Argentona?

es munti un circ...

era com un joc. Després vam

cació locals.

quan cobres? Vaig començar a

passar al segon pis del Casal i

-Et sents orgulls de ser

finalment a l'Ajuntament Vell i
aquí ja m'hi vaig dedicar més

argentoní?
És com si et pregunten què

temps. Quan vaig començar a

No m'hi he trobat! Per fer
el programa d'ara a la tele nin

ta per ser popular, millor que

Quan tenia uns 14 anys par
tia de l'error que de gran volia

gú mai no m'ha dit res; només

ser popular, però de gran te
n'adones que no és una finali

et sembla casa teva! Doncs fan

porto quatre programes! A
Argentona si em saluden no és

guanyar diners va ser a Cadena

tàstic! Hi ha coses que es podri

perquè em coneguin per la tele,

13 de Mataró i més endavant a

en arreglar una mica millor, però

és perquè em coneixen.

ment.
Ara intento ser un periodis

Barcelona.
Ara per ara, treballo a TVE,

és el meu poble i me l'estimo
molt i s'hi està molt bé. Aconse

gent es fa un embolic i es pen

en un programa infantil Quan

llo a tothom de fora que vingui

sen que encara estic a Ràdio

sigui gran, que s'emet cada di

a conèixer Argentona!

vendres pel circuit de Catalunya.
-Creus que la sort ha ju
gat un paper important en la
teva carrera?

Pilar Agustí

-Hi ha persones a les quals
Jo al contrari! Sempre m'ha
semblat que Argentona és com

Sort sempre n'hi ha d'haver,

un hotel on hi viu una família.
N'hi ha que estan barallats, n'hi

no et regala res. Evidentment he

ha que es cauen bé, n'hi ha que

tingut sort perquè he viscut aquí

no es poden veure... Però davant

a Argentona i he coincidit amb

d'una situació difícil 0 d'una

el naixement de les Ràdios Mu

cosa complicada tothom s'hi

nicipals. També perquè he tin

posa. A les famílies passa exac

gut la possibilitat de participar i

tament el mateix...

Mataró.
Crec que ara la gent té més

ta, un bon periodista!

no els agrada ser d'on són...

però si no te la "curres" ningú

col·laborar a Televisió de

A vegades és graciós; la

tat ni a la vida ni professional

Això que puguis anar a peu
a tots els llocs i coneguis abso
lutament tothom, és com si la

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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La Font Picant també fa vint anys
prioritaris ja que, com s'ha dit

per convertir el Turó de

no tenim dret a gaudir d'un petit

abastament de diverses efemè

Cerdanyola en un Parc Forestal.

espai natural, que a més separa

moltes vegades, el municipi no

rides que fan vint anys, però

^No seria més adient donar pri

dues urbanitzacions, com en

està gaire endeutat i d'espais

sembla que ens oblidem del

oritat a resoldre d'una vegada i

gaudeixen molts ciutadans

públics no en tenim cap més

nostre 20è aniversari particular.

per totes el futur de la Font Pi

d'altres pobles i ciutats?

com la Font Picant.

Aquests dies s'està parlant

El proper mes de gener farà

cant i el seu entorn?

L'ajuntament s'ha compro

^Quin sentit té que Argen

vint anys que els argentonins

Durant aquests anys se n'ha

mès a arranjar la Font del Mig

tona, la vila de les fonts, tingui

ens vam quedar sense la Font

parlat molt, d'aquesta font, als

i la Font de Dalt 0 del Ferro i

un magnífic Museu del Càntir,

Picant. Per aquelles dates va

diaris, en mítings electorals,...

tancar la planta embotelladora

però sembla que ha mancat la

està essent restaurada pel Grup
de Fonts, però la que encara fa

com n' hi ha pocs, i que un grup
d'amics vagi arranjant i conser

i el diumenge 4 de gener es va

voluntat de solucionar el tema

vergonya de veure és la Font Pi

vant petites fonts, si permetem

despatxar aigua per darrera ve

ja que, segons ha transcendit, les

cant 0 de Baix.

que la Font Picant continuï ago

gada. Després es va aixecar

converses sempre anaven enfo

La vila té encara molts rep

aquella paret que sembla tal

cades al fet que la propietat ce

tes pendents. Però, ^serem ca

^No volem un revulsiu que si

ment un mur, allà on feia gai

deixi la font, a cost zero, a l'ajun

paços de deixar, en el lündar del

gui reclam per atreure visitants

rebé cent anys es despatxava

tament, a canvi de deixar fer més

segle XXI, que un mur ens tapi

i que se'ns torni a conèixer per

aigua picant i on, primer com a

0 menys torres a la zona.

la història i ens privi de l'aigua?

allò que ens va fer famosos?

balneari i després com a font,

nitzant, deixada i oblidada?

^No fóra més lògic enfocar

Tal com està avui dia la

s'hostatjaren diverses persona

el problema com a una adquisi-

font, sembla segur que no

perdut definitivament, si s'ac

litats d'arreu que venien atrets

ció-inversió per part del muni

aguantarà gaires anys en aquest

tua d'una manera decidida i ens

per les nostres aigües i que van
donar a conèixer el nom

cipi? ^No podrien, la font i l'en

estat de deixadesa. Com a ar-

trèiem d'una vegada la son de

torn, esdevenir un veritable parc

gentoní, m'agradaria que el

les orelles i afrontem el futur

d'Argentona.

forestal? ^No podrien les insti

nostre consistori enfoqués

amb valentia.

tucions subvencionar part de

aquest tema com a un dels

Vint anys, quinze d'ells en
democràcia, no han servit per

l'adquisició?

recuperar i dignificar un espai
que cada vegada es degrada més

En aquests darrers anys
s'han fet fortes despeses de dub

ràpidament. I aparentment de

tosa necessitat, com l'edifici de

manera premeditada, ja que so

l'ajuntament nou i la fastuosa

vint trobem bancs trencats, ai

Casa de Cultura. I hi ha moltes

El Celler

xetes arrencades, marges eslla-

inversions previstes que ningú

vissats, arbres tombats, ferros

d'Argentona

no discuteix: l'ampliació del

recargolats i fins i tot la tanca de
pedra que envolta el recinte està

Museu del Càntir, el nou cemen
tiri, la Velcro, l'institut, el CAP,...

rebentada.

Si tots aquests equipaments i

Just ara fa uns mesos que la

Avui encara no hi ha res

Pep Padrós

RESTAURANT
Dirección: Hnos. Lara

molts d'altres són necessaris

premsa comarcal i la ràdio local

^per què no es contempla l'ad

parlaven de l'interès dels muni

quisició de la font de la mateixa

cipis de Mataró i d'Argentona

manera? És que els aigentonins

Bernat de Riudemeia, 6 - Tel. 797 02 69

ARGENTONA

fem marcs a mid
LITOGRAFIES
OLIS, PAPIRS,

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

DO^VER

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

Ç^^es cfesem^^ne^ fanostra^^asttsseria artesana
d Torres i Bages, 7

.Carrer de Bonaventura de
Castellet
7.Carrer d'En Pau de la Font
8.Carrer de Joan Grau i Giol
9.Passatge de Domènec Creizet
10.Carrer de Ramon Martí i Alsina
11.Carrer de Lluís Bonet i Garí
12.Passatge de la Ben Plantada
13 • Passatge del Flaviolaire Perich
14. Passatge de les Caramelles

.Carrer d'Europa
21.Passatge dels Tres Tombs
22.Passatge de can Martí de la
Pujada
23.Passatge del Sauló
24: Avinguda de l'Aixernador
25.Carrer de Maria Aurèlia
Capmany i Farnés
26.Carrer de Montserrat Roig i
Fransitorra

.Carrer del Torrent de Madà
33- Carrer de Garbí
34.Passatge de Ponent
35.Passatge de Jaume I
"El Conqueridor"
36.Carrer de la Font del Ferro
Canvi:
La Ronda Exterior serà Ronda de
Llevant

Carrer Gran, 12

Tels. 756 01 48/756 08 08
08310 ARGENTONA
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Continua la polèmica amb la construcció

COSE3 DELA VILA

de l'àrea comercial de Mataró

L'ajuntament i la
UB A presenten
una impugnació al

Argentona organitza cinc
hores de rock per a Bòsnia

Tribunal Superior
contra l'hipermercat
els mitjans possibles. En cas que

La nostra vila no deixa de sensibilitzar-se amb el poble

i la Unió de Botiguers d'Ar

l'àrea comercial de Cirera Nord

gentona estan decidits a impe
dir que es construeixi un hiper

es dividís per sectors inferiors a

mercat a la zona de Cirera Nord

cies municipals probablement

de Bòsnia. Per això, a finals d'octubre, la Regidoria de Jo
ventut va organitzar 5 hores de rock a la zona de Can Doro.
Aquest macroconcert, en el qual van assistir més de
tres-centes persones, només va permetre recollir, mitjan
çant el servei de bar, un total de 40.000 pessetes, que van

L'Ajuntament d'Argentona

3.000 m2, si es tinguessin llicèn

i han decidit fer accions contra

l'ajuntament retiraria aquest re

la construcció de l'àrea comer

curs presentat. Tot i això,

cial. El consistori argentoní ha

Casabella ha dit que es mantin

decidit, conjuntament amb la

drà ferm amb la postura que no

UB A i els botiguers de Mataró,

es faci un hipermercat.

portar una impugnació al Tribu

Aquest no és el primer cop

ser destinades a ajuda humanitària. Un dels principals fac
tors de la poca recaptació de diners va ser la pluja que va
caure moments abans d'iniciar-se el concert, a causa de la
qual l'organització va estar a punt de suspendre'l.

A les 5 hores de Rock Solidari hi van participar cinc
grups de música, forjats a la comarca del Maresme. Con

nal Superior de Justícia de

que l'ajuntament i els botiguers

Catalunya. L'alcalde d'Argen

de les dues poblacions fan acci

tona, Joaquim Casabella, ha dei

ons en contra de la construcció

Aquesta última formació va ser el centre d'atenció per a

xat ben clar que està amb els bo

de l'àrea comercial. L'anterior

molts, ja que eren els més coneguts. També va tenir bona
rebuda el jove grup d'Argentona Power Crash, que va fer

cretament eren: Power Crash, Barhall, Zaila, Acústic Trio i
Run.

tiguers, després d'haver arribat

vegada es va presentar a la Ge

a un acord amb els comerciants

neralitat un conjunt d'al·le

d'Argentona i Mataró, per inter

gacions contra la instal·lació de

versions de diferents grups, dins la línia del Hard Rock.
L'organització de les 5 Hores de Rock Solidari va anar a

posar la impugnació. En aques

l'hipermercat a Mataró, però

càrrec del col·lectiu Argentona X Bòsnia, i comptava amb

ta lluita contra les grans super

aquesta va considerar inadmis

el suport de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament

fícies comercials, Casabella ha

sible la reclamació perquè enca

d'Argentona. Un cop finalitzat el macroconcert, l'organitza

explicat que és molt difícil que

ra no s'havia donat la llicència

la sentència sigui favorable,

d'obertura.

ció va declarar que havia estat una experiència positiva
malgrat la poca recaptació, i va anunciar la possibilitat de

però que s'han de fer servir tots

fer més actes per a recaptar fons per Bòsnia.

\ f
AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

BüSiAC
RAMON REIXACH I MONER

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

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

c/ Molí, s/n Tel. 756 06 42 08310 ARGENTONA
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Coses de la Vila^

Els Amics del Museu del
Càntir suspenen
el concurs de fotografia

Mirant enrera sense rancúnia**

Ferran Catà

En Folch i Torres

El concurs de fotografia que es fa cada any per la festa
de Sant Julià, la festa Major d'hivern d'Argentona, s'ha sus

pès, segons han explicat els Amics del Museu del Càntir,
organitzadors del certamen. Segons aquesta entitat, el mo

tiu va ser la ineficàcia de les regidories de Cultura i de Fes
tes de l'ajuntament de la població.
El relacions públiques dels Amics del Museu del Càntir,
Joan Lluís Martín, va explicar que l'entitat va lliurar els pres

supostos per a fer aquest concurs de fotografia el passat 24
de març i que no van rebre cap contestació per part del
consistori, fet que va donar a entendre a l'entitat que els
pressupostos estaven aprovats per silenci administratiu.
Martín va lamentar que s'hagi de suspendre el concurs i

va assegurar que els Amics del Museu del Càntir estan molt
emprenyats perquè ells ja comptaven amb fer-lo i molta gent
estava pendent d'entregar les fotografies. Feia tres mesos
que s'estava treballant per tirar endavant el concurs i ara, a
un mes vista, s'ha hagut de suspendre.
Martín va dir que si es continua amb aquesta incompe

tència s'acabarà el voluntarisme, ja que els Amics del Mu
seu del Càntir és una entitat sense ànim de lucre.
Per la seva part, el regidor de Cultura de l'Ajuntament
d'Argentona, Jordi Pinart, va dir que la seva regidoria en
cap moment s'havia negat a subvencionar una activitat dels

Amics del Museu del Càntir, sinó que havia demanat que
s'ajornés fins a la Festa Major d'Estiu.

Pinart també va dir que feia poques setmanes el Grup
de Muntanya havia fet un concurs de fotografia i que l'ajun
tament hi havia col·laborat amb una quantitat de 30.000 pes
setes, i que els Amics del Museu del Càntir n'estaven dema

nant 200.000. El regidor de Cultura va afegir que el concurs
de fotografia del Grup de Muntanya era molt digne i que les
30.000 pessetes que van demanar s'ajustaven bastant al
que es podia donar, però que creia que demanar-ne 200.000
era excessiu per la regidoria. També va manifestar que les

entitats d'Argentona havien de tenir present que l'ajuntament
no és una vaca que es pugui anar esprement ininterrompu
dament.

Vols reviure la il·lusió de trobar-te amb un volgut
amic de la infantesa, el que et feia anar els dissabtes a cal
carter per preguntar ja ha arribat el Patufet? -Sí, té
maco?. El Sr. Casanovas fins i tot tenia la delicadesa de
contestar totes les cartes que, a través de la seva bústia,
anaven dirigides als Reis d'Orient. T'agradaria, oi? Doncs
no tens més que arribar-te al Castell de Plegamans, on fa
pocs dies s'ha inaugurat un museu-arxiu accessible al
públic i que els cinc germans Folch i Torres, Manuel,
Lluís Josep Maria, Ignasi i Joaquim, destacats tots ells en
el camp de les lletres, les arts i la pedagogia, mostren la
seva obra i personalitat. Possiblement el més conegut és
en Josep M., per la seva direcció del Patufet, per les
pàgines viscudes, per les novel·les de la biblioteca gentil,
per Les aventures d'en Massagran, per La Ventafocs,
estrenada al Teatre Romea, ara fa 75 anys, pels seus
famosos Pastorets i pel gran nombres d'obres teatrals.
Cal remarcar la creació dels Pomells dejoventut, al dors
del full que són els goigs en llaor de Nostra Senyora de
Montserrat, nomenada patrona dels esmentats pomells
i magistralment glossats per Magí Valls i musicats pel
mestre Lluís Millet, director que fou de l'Orfeó Català, on
s'explica com nasqué aquell moviment juvenil que tant
d'entusiasme desvetllà a tot Catalunya i que com en
regueró de pólvora s'estengué per tot el Principat.
Argentona també es féu ressò d'aquest moviment i per
la ferma embranzida de Mn. Pius Pallàs, vicari, i la venia
del rector Francesc Botey, es formaren tres pomells de
nois i noies sota el lema "Guspires de cel", "Argentona
Nova" i "Granets de Mirra", total 72. Els seus noms
figuren a l'arxiu per honra d'Argentona. Aproximada
ment una dotzena encara ens acompanyen; els altres ja
ens deixaren. Molt es podria explicar, però l'espai és
molt curt. Perdoneu.

S'incendien dues cases
d'Argentona
A principis de novembre es va incendiar un habitatge al
núm. 17 del carrer Jacint Verdaguer d'Argentona. No es va

produir cap dany personal, però sí quantiosos danys materi
als. A l'edifici no hi vivia ningú en el moment dels fets, perquè
els propietaris de la casa tenen residència a Barcelona. Se

gons fonts de la policia local, l'incendi podria haver estat pro
duït per un curt circuit.

El segon incendi es va produir al veïnat de Sant Miquel
del Cros i va cremar, causant danys materials, part d'un local

clandestí on s'hi feien menjars precuinats. El local estava en
tràmits de legalització.

Carrer Gran, 10 • Tel. 756 11 77
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Argentona va celebrar
per desena vegada la

Joan Noè i Maties Colomines

Botifarrada a la Hispanitat

CDC i ERC, respectivament

són els nous presidents de

Com cada any, des d'en fa deu, la vigília del 12 d'octubre

Joan Noè i Tubau és el nou president de Convergència
Democràtica de Catalunya a Argentona, després de ser es

es va celebrar la Botifarrada a la Hispanitat, davant d'un cen
tenar de persones. Enguany, a l'acte reivindicatiu, hi va ser
present l'escriptor Francesc Ferrer Gironès.

collit el passat octubre en l'assemblea local del partit. El càr
rec de president adjunt es va atorgar a Francesc Molist

En el seu parlament, Ferrer va declarar que la Hispanitat
és una festa que commemora la derrota del poble aborigen
americà i que la botifarrada, en canvi, simbolitza la solidaritat
amb tots els pobles indis que van ser espoliats i sotmesos a

Pascual. Durant l'acte el nou president va presentar els nous
objectius. Un d'ells fa referència a convocar els membres
del comitè local per oferir-los continuïtat i parlar d'incorpora
cions, a l'efecte d'elaborar un pla d'actuació ordenat. CDC

una nova cultura i a una nova religió. L'ex-senador del PSC,

ha fet públic que col·laborarà amb l'equip de govern per
refondre i ajustar el programa del grup municipal. A l'assem

que ara milita a ERC, va afegir que ell va ser l'únic senador
que va votar en contra de la celebració del Dia de la Hispanitat.
També va comentar que a l'Estat espanyol no li hauria de
preocupar la independència de Catalunya, ja que tots ple
gats formem part d'Europa. L'escriptor també va dir que

aquells que propugnen el bilingüisme només parlen un idio
ma. Són intolerants, va afegir referint-se al PP i a la políti

ca lingüística que proposa als Països Catalans.
Per la seva banda, el regidor d'ERC, Jordi Pinart, va des
tacar que la nostra botifarrada a la Hispanitat, la d'Argentona,
és l'autèntica, la genuïna, perquè és la primera que es va
fer. Pinart va dir que és satisfactori que, prenent exemple

d'Argentona, hi hagi altres pobles que la celebrin, encara
que resti públic a la nostra.

blea hi van assistir unes trenta persones, entre elles el cap
comarcal de CDC, Fidel Soler. Durant l'acte es va presentar

la dimissió del fins ara delegat local Antoni Carbonell.
D'altra banda, el president del comitè local d'ERC, Josep
Calvet i Mora, va escollir per majoria absoluta Maties
Colomines i Cunyat com a nou president d'aquest partit, en
substitució de Vicenç Català. Colominas va declarar que l'ob
jectiu del seu partit és continuar essent responsable i man
tenir una actitud oberta amb el poble. Al llarg de l'assem

blea també es va crear el comitè polític del partit. La funció
de secretari la portarà a terme Xavier Bravo, Esther Merino
continua com a tresorera i Jordi Pinart es manté com a re

presentant del grup municipal.
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L'Ajuntament d'Argentona

Èxit de l'obra Somnis de

demanarà 80 milions per
ampliar el Museu del Càntir

Sarajevo a Barcelona

L'Ajuntament d'Argentona va aprovar, per unanimitat,

destinar bona part de l'1% del pressupost total de l'autopista
sense peatge Mataró-Granollers, la B-40, per a l'ampliació

del Museu del Càntir d'Argentona. L'1 % que ha de fer efectiu
al consistori l'adjudicatària de l'autopista, GISA S.A, en com

pensació del pas de la B-40 pel terme d'Argentona, puja a
uns 80 milions de pessetes. Aquesta decisió es va prendre
arran d'una moció que va presentar el grup municipal d'IC-Els
Verds, i que va tenir el recolzament de la resta de forces

polítiques de l'ajuntament. El mateix equip de govern va adop
tar el compromís que la proposta es faria arribar a l'empresa
que gestiona l'autopista.
La regidora d'Iniciativa per Catalunya-Els Verds, Concep
ció Sala, va mostrar la seva satisfacció per l'acord que s'ha

via adoptat amb l'equip de govern i la resta de grups munici
pals de l'ajuntament. Segons Sala, la reivindicació de l'1%

Un total de 600 persones van veure l'obra de teatre
Somnis de Sarajevo, que es va representar a principis de
novembre a la Universitat de Magisteri de Barcelona.
L'obra, extreta del llibre Somiem per la pau, es va repre
sentar al matí davant d'unes 400 persones. Després de
l'actuació, els responsables de la Universitat van demanar

la possibilitat de fer una segona actuació, davant l'èxit que
havia obtingut l'obra. A la tarda els 18 alumnes de setè i
vuitè de l'escola Francesc Burniol que componen la com
panyia van tornar a representar l'obra i hi van assistir unes
200 persones.

Un cop finalitzada la jornada teatral, la tècnica de Jo
ventut de l'Ajuntament d'Argentona, Iolanda Pehalba, va
mostrar la seva satisfacció per com havia anat l'obra i va
dir que espera repetir l'experiència a d'altres pobles de la
comarca.

no és una cosa nova, ja que feia molt de temps que el meu

grup estava demanant a l'equip de govern (CiU-ERC) que es
preocupés d'aquest tema. La regidora d'IC-Els Verds va afe

gir que estem davant una bona oportunitat de recollir la com
pensació d'una quantitat important de milions per l'autopista
i millorar considerablement els equipaments culturals de la
població.

Correus ampliarà els seus
serveis
L'oficina de correus d'Argentona ampliarà el nombre de

serveis que fa actualment i serà recatalogada amb catego
ria d'Oficina Tècnica.
L'ampliació de serveis comportarà el repartiment diari de
correspondència en el casc urbà i en algunes zones de la
vila que actualment no tenen aquest servei, com són les ur

banitzacions. L'oficina tindrà també servei telegràfic, que
permetrà la transmissió i recepció de telegrames, a més del
servei d'admissió de gir urgent i prestació de nous serveis,
com ara Postal Exprés i Burofax.

Arriben tres cantimplores dels
indis nord-americans al
Museu del Càntir d'Argentona
El museu del Càntir ha adquirit tres peces provinents
d'una de les poques tribus índies que existeixen, Pueblo.

Les peces, tres cantimplores datades de finals del segle
passat, provenen de la prestigiosa galeria Sotheby's de
Nova York.

Les tres peces, decorades amb dibuixos típics de la
tribu, van ser comprades pel museu del Càntir el desem
bre de 1993 i han costat al voltant de les 170.000 pesse
tes. El tràmits burocràtics i de duanes ha estat el motiu del
retard de les obres.

El tècnic de Cultura i director del Museu del Càntir, Ori
ol Calvo, ha explicat que en aquests moments s'està fent
l'inventari de les tres peces, que podrien ser exposades
properament.

La tribu Pueblo prové de la zona sud-oest dels EUA de
New Mèxic. El nom els el van donar els conqueridors es
panyols en veure la construcció de les seves cases -fang

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

adobat- i la seva distribució en forma de poble amb car
rers i places. Acoma, d'on provenen les tres cantimplores

i que pertany a la tribu Pueblo, lluita junt amb el poble Hopi
d'Oraibi per l'honor de ser l'assentament edificat encara

habitat més antic dels EUA. Parlen un dialecte del

KDcwl· Va/L·
d Gran, 30

Tel. 797 02 07
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Uto-Asteca nomenat Keresam i en un cens del 1985 la

seva població era d'uns 3.200 habitants. Els habitants
d'Acoma sempre s'han dedicat a l'agricultura, especialment
el blat de moro, i a la caça menor.
La manifestació artística -actualment una font d'ingres
sos- més important és l'elaboració de diferents peces de
ceràmica que modelen sense torn i que couen en forns
d'estil adaptat dels espanyols, nomenats hornos.
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Atorguen els premis

Els veïns de Sant Sebastià

de fotografia del GMA

demanen una zona verda

A finals d'octubre es van entregar els premis del concurs
de fotografia del Grup de Muntanya d'Argentona. L'acte,
que es va fer a la Casa de Cultura, va reunir nombrosos
socis del Grup.

El veïnat de Sant Sebas
tià d'Argentona ha engegat
una campanya de recollida

de firmes per fer pressió

Famades, els veïns reivindi
quen la inclusió d'un espai
verd perquè faci d'interme
diari entre l'actual Sant
Sebastià i la nova zona, el

Premis:

davant l'ajuntament perquè
s'inclogui un espai verd en
la zona d'equipaments del

1r. Premi fotografia de muntanya:
Óscar Bladé"Corsecat"

Pla Especial de Reforma In
terior de Sant Sebastià,

2n. Premi fotografia de muntanya:
Josep M. Parera"Cercant el menjar"

PERI.
Les reivindicacions ex

Premi especial vila d'Argentona:
Pep Padrós"Recordança"

posen que la unió de la

funció d'això, decideixi i

nova zona urbanitzada amb
els actuals carrers Bada
lona, Pau Claris, Cabanyes,

actuï. Quan es va tancar la
redacció d'aquesta revista
municipal, els veïns ha

Premi especial fotografia del soci:

Indústria, Àngel Guimerà,

vien recollit més de 300 fir

M. Lluïsa Perejoan

Sant Julià, Rosers i Gran,

mes.
L'alcalde d'Argentona,

Premi especial carril-bici:
Joan Lladó"Xupa cameres"
"Posta de sol al llac"

. formarà el nucli més poblat
de la vila, amb una densitat
d'habitants per metre qua
drat molt superior a la resta
del municipi. Els veïns tam

bé destaquen que la majo
ria de carrers d'aquest sec

tor del poble són estrets i
sense arbres i que l'actual
espai destinat a zona verda

en el PERI de Sant Sebastià
està emplaçat en un extrem
de l'àrea urbanitzada, la

més allunyada de la part
antiga.
Un dels portaveus
d'aquest col·lectiu, Pep
Famades, va declarar que
la construcció de més ha

bitatges socials a la nova
zona de Sant Sebastià in
tensificarà els problemes
que hi ha en aquest sector
Corsecat (Ai^ües Tortes. 1995). d'Oscar Bladé.

del

PERI de Sant Sebastià.
Famades va dir que el que
volen els veïns de Sant

Sebastià és que l'ajunta
ment valori la situació del
poble d'aquí a 10 anys i, en

Joaquim Casabella, va de
clarar que la proposta dels
veïns és positiva, però que

veu molt difícil que es pu
gui fer una zona verda allà
on la demanen, ja que es
contempla la construcció

de l'Àrea Bàsica de Salut
(ABS). L'alcalde de la vila va
afegir que l'ajuntament ha
cedit aquest terreny al De
partament de Sanitat de la
Generalitat. Casabella tam
bé va dir que aquesta zona
no es pot queixar ja que,
amb la nova zona, els veïns

de Sant Sebastià disposa
ran de dues àrees verdes:
una al turó de la zona i l'al

tra al final del carrer
Badalona, davant del ce
mentiri.

municipi. Segons

Un altre toro s'escapa i l'abaten
a trets pels carrers d'Argentona
El 19 d'octubre, al voltant de les onze de la nit, es va
escapar un brau de l'escorxador municipal d'Argentona,
després d'haver trencat la porta d'accés a l'exterior. L'ani

Formiguera. Malgrat les dimensions de l'animal i el perill que
comportava que anés caminant pel nucli d'Argentona, no va
ocasionar cap dany personal. Només van patir danys, de

mal, que pesava més de 300 quilos, va rondar, durant una

poca consideració, els dos vehicles de la policia local que

hora per diversos carrers del centre de la vila i per la Ronda
Exterior de la població. Davant la dificultat de capturar el

van voler acorralar l'animal.
L'anterior brau que es va escapar va ser a mitjan febrer.

brau amb vida, i amb el consentiment del director de l'es

Pesava 250 quilos i va fugir d'una finca situada al torrent de

corxador, diversos agents de la Guàrdia Civil i de la policia

Vera d'Argentona. L'últim cop que se'l va veure va ser a la

local el van abatre a trets a l'alçada del carrer Carrasco

zona de la Mútua de la Metal·lúrgica de Cabrils.

