
'%% Jr 4 ïf:

^     ' ;T '

'A f .„ f* 4 •-*! ^; f ^ -1

'-'i. í*.

•'   ' I '• i.

I-

* j*  i       -i

I*-..

^'

*
i.

EXEMPLAR GRATUÏTNUMERO 22 - FEBRER 1996ANY 5 - ÈPOCA 1

CAP DE CREUS
PUBLICACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ARGENTONA



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

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

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 a 7 de la tarda.

Dimarts i dijous de 12 a 2 del migdia.

Hores convingudes.

Dimarts d'l 1 a 1 del migdia.
Hores convingudes.

Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament
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
Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteJaume Soler
AparelladorVicenç Ciscar
EnginyerJosep M. Borrell

•Informació de servei

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

CAP DE
CREUS

.  * Visites programades, cal demanar dia i hora.

Dilluns:
9 a 2/4 de 10-
12 a 2/4 de 2-

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. Pefíarrubia.
Dijous:
8 a 15 Visita Ginecologia Dra. Penarrubia.
Divendres:
(matins)Visites puerperals a domicili.
3 a 5 Visita llevadora Argentona.

,] Servei llevadora Cros

SERVEI D'ATENCIO
A LA DONA

MOBLES VELLS
RECOLLIDA

797 02 52

PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ
Informació i acollida: dilluns i divendres

de 7 a 2/4 de 9 del vespre.

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS

MUNICIPALS
ARGENTONA

c/ Dr. Samsó, 48 baixos

Tel. 797 19 01

MEDICINA GENERAL
Dr. Martí: De dilluns a divendres de 10 a 1
del matí.
Dra. Ribes: Dilluns, dimecres i divendres
de 2/4 de 12 a 1 del migdia.

PEDIATRIA
Dr. Pugés: 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' 11 a
11 del matí.
Lídia Solanellas: De dilluns a divendres de
8a 9 del matí (extraccions de sang).

ARGENTONA
Sant Miquel del Cros

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

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

de Creu
cceptemartw

SAL26d'AB

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

SERVEIS
Policia Local797 13 13
Guàrdia Civil797 13 53
Bombers de Mataró796 10 80
Parròquia Sant Julià797 01 59
Taxis7991414
Ambulància Creu Roja
Mataró79814 33
(Laborables i nocturns)
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)797 16 56
Hidroelèctrica Catalunya

796 02 00
Fuerzas Eléctricas
de Catalunya796 16 45

79017 70
Catalana de Gas
Electricitat796 03 54

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

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines797 07 11
Serveis d'Urbanisme .... 797 02 52
Col·legi Públic Cros799 39 51
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia.... 797 09 56
Col·legi Públic
Francesc Burniol797 16 01
Emissora Municipal797 15 50

756 06 24
Casa de Cultura756 05 22
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
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d'Argentona
Publicació de l'Ajuntament

CAP DE CREUS

per afavorir la participació dels ciutadans en la vida pública de la
vila d'Argentona.
Hem de destacar que en el mes de desembre es van ultimar les
gestions de la compra del terreny que ha d'enllaçar els carrers
Carrasco i Formiguera i Josep Soler; tenim ja l'obra adjudicada.
Sobre els equipaments que han d'anar ubicats a l'edifici de la
Velcro, demanarem la col·laboració de la Diputació de Barcelona
perquè ens faci un estudi segons les prioritats marcades pel
Consistori. Com podeu comprovar, l'equip de govern va
treballant per aconseguir les millores que necessita la nostra vila.
La Regidoria de Comerç i Turisme ja ha començat a fer una
anàlisi de les fires i activitats més importants per portar a bon fi
una planificació turística.
Creiem que ens cal tenir reunions per parlar i poder debatre la
incidència que en el sector comercial pot produir l'obertura de
nous mercats. Pretenem que aquestes entrevistes siguin per
oferir propostes i solucions per potenciar la nostra vila i tot el
seu conjunt, oferint les visites al Museu del Càntir, la casa de les
puntes, les fonts, places, i altres idees que es puguin aportar, i
així oferir una guia turística al visitant, al mateix temps que una
guia gastronòmica per oferir els nostres productes.
També s'estan fent gestions a través del Consell Comarcal per
poder integrar-nos en el Consorci de Promoció Turística "Costa
del Maresme". Enguany també estarem presents en el Saló
Internacional delTurisme de Catalunya que se celebrarà del 25 al
28 d'abril a Barcelona.

Joaquim Casabella i Castells
Alcalde

Estic molt satisfet de poder adreçar-me novament a tots

vosaltres, els ai^entonins, a través de la revista "Cap de Creus".
GOVERNACIÓ està portant a terme, mitjançant l'Organisme de
Policies Locals del Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, un estudi de la nostra Policia Local per saber les
necessitats de serveis i, si cal, de reestructuració, possible
comandament i ampliació de plantilla. Portarem a terme aquest
estudi i, com no, també revisarem l'actual ordenança de policia i
bon govern, de cara a garantir la seguretat ciutadana.
El nostre objectiu bàsic és assolir noves fites en aspectes
fonamentals per als ciutadans, com són la seguretat, la qualitat
de vida, el benestar i l'adequació de les comunicacions a la
nostra vila. Ja estem estudiant actuacions per facilitar l'accés, la
circulació i l'estacionament al centre de la vila.
En aquests primers mesos de govern municipal entre CiU i ERC,
cal fer un repàs del que ha sigut l'acord marc de govern en una
programació municipal.
El pla de treball és una síntesi de les propostes que cadascuna de
les dues formacions feien en el seu programa electoral, les
principals línies d'actuació. Les prioritats vénen marcades pel
pressupost general anyal de l'Ajuntament que determina els
recursos destinats a cada àrea amb un programa de quatre anys.
Amb l'acord a què es va arribar, les dues forces polítiques ens
comprometíem a superar les diferències en temes que en el
passat varen ser polèmics. Pel que fa a qüestions que excedeixen
l'àmbit municipal CiU - ERC, deixem clar que mantenen la
independència de criteris que marquin els seus partits.
A nivell general destaca la iniciativa d'elaborar un pla estratègic
de desenvolupament econòmic i social, i l'esperit de treballar

Portarem a terme tots els obje
de govern malgrat l'oposició

sorgir fa més d'un any i mig de la Regidoria de Cultura, que va
posar fil a l'agulla fent una crida popular per contribuir a
l'exposició. El dia de la inauguració hi havia al voltant de
quatre-centes fotografies que es repartien en diversos àmbits.
La rebuda va ser des d'un principi molt bona ja que pel mitjà
del "boca a boca", la gent va ser coneixedora de la mostra. El
volum de visites i de fotografies va anar augmentant fins a
consolidar la mostra com una de les més visitades des que es
va obrir la Casa de Cultura. En aquesta exposició tots hi hem
tingut cabuda, uns per a recordar i d'altres sobretot per a
conèixer o veure en una hora de recorregut més de cent anys
d'història del nostre poble, amb imatges. Els més despistats o
els que no l'han pogut veure en tindran ocasió l'any vinent, a
través d'un llibre on es recolliran les millors fotografies de
l'exposició.

tDITORIAtï·

Fent una ullada al passat
Unes de les activitats que més mouen la gent d'Argentona són

les culturals. Aquesta afirmació, si més no, ha quedat palesa en
la darrera que s'ha fet a la nostra vila i que ha aplegat en
menys de dues setmanes un miler de persones. Es tracta de
l'exposició Foto a Foto que es va inaugurar dins els actes de la
Festa Major d'Hivern, la de Sant Julià. Aquesta mostra no ha
exposat la barbàrie que ha causat la guerra dels Balcans, ni
tampoc un concurs fotogràfic basat en la fauna del Delta de
l'Ebre o les últimes tendències en moda que han sorgit del Saló
Gaudí. Sense anar més lluny, la mostra ha reflectit de forma
molt peculiar tot un recull de fotografies d'aquest segle sobre
la vida d'Argentona. Qualifiquem la mostra de peculiar perquè
s'ha tirat endavant gràcies a les aportacions que han fet alguns
vilatans, els quals han volgut compartir amb la resta una
imatge insòlita o fins ara desconeguda. La iniciativa, però, va
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Ronda Exterior, s/n. - 08310 ARGENTONA
Tel. (93) 797 13 07 - Fax. (93) 756 03 85

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

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

ARFLA.

Carta oberta del
grup "Rialles"
(ara "Xarxa")
als convilatans i
entitats del poble

Amics de Rialles,
El grup Rialles Argentona s'ha

adherit a la Fundació "Xarxa de

que vostè és una persona honra
da. Deixi, doncs, de banda les
influències que pugui tenir, els
mals consells, les males "com
panyies", i sigui vostè mateix.
Tal com era fa un temps: una
persona clara, senzilla i, sobre
tot, agraïda. Tots podem canvi
ar; això és evident. Els que abans
eren amics, ara poden ser con
traris. Hi estic d'acord. Però hem
d'anar sempre amb la veritat com
a senyera. Si vostè ho fa, Sr. Al
calde, haurà d'agrair al Sr.
Clofent tot el que ha fet per vos
tè. És de persones honrades, fer-

ho. I, parlant de futur, es pot po-
sicionar com millor li convingui.
Trenqui amb qui vulgui. Però si
gui coherent: no ofereixi partici
pació als altres quan no està, en
absolut, disposat a permetre que
ningú participi.

Sr. Alcalde, amb tot el res
pecte que em mereix, li demano
que mediti una mica en el que li
he dit. I no vull que em doni la
raó. En tindria prou que, en la
intimitat dels seus pensaments,
reconegués el seu error.

Mateu Piiïol i Carríó
Argentona, 2 de febrer de 1996

manera de fer que els interessa i
que, per tant, és totalment lògic
que vostè, públicament, recone
gui que té més fe en aquest senyor
que en un Regidor que, podrà dir
el que vulgui d'ell, però mai posa
en dubte la seva integritat i la seva
honestedat. I, Sr. Alcalde, no vul
gui justificar-se dient que jo, com
a company de Partit que sóc del
Sr. Clofent, és el que he de dir,
perquè sap molt bé que, en més
d'una ocasió, he sigut crític amb
els meus i ho he fet pensant que
les bones maneres de fer 0 les que
no ho són, no tenen color polític
ni poden obeir cap disciplina de
Partit ni, molt menys, ser més 0
menys amics de ningú.

Penso encara, Sr. Alcalde, en
quan vostè va trobar-se amb l'Al
caldia a les mans, de rebot. Va
ser un moment especialment im
portant per a vostè. Era alcalde
i, hem de ser sincers, no sabia
ser-ho. Això ens hauria passat a
la majoria de nosaltres. Llavors,
Sr. Casabella, va recolzar-se de
forma rotundament clara amb en
Pep Clofent. Tot el poble era
conscient d'això. I ell li va oferir
el seu ajut. Això, Sr. Alcalde, si
li queda una mica de dignitat, i
estic totalment segur que sí, no
pot negar-ho. I crec que va actu
ar correctament en buscar aquest
ajut. Però, el que no em sembla
responsable, i crec que al poble
tampoc, és la seva sortida de to.
Estic segur que, si pogués anar
enrera, rectificaria. Estic segur,
en fi, que la seva manera d'actu
ar, li ha de fer llàstima. I n'estic
segur perquè, malgrat tot, crec

ARGENTONA
Urbanització Les Ginesteres
Telèfon 797 02 55

99"LES GINESTERES

unmj
BAR • RESTAURANT

CARRERAS CANDI. 20
TEL. 797 07 3908310 ARGENTONA

dor del PSC, Josep Clofent. I va
fer-ho sense cap vergonya: va
optar, sorprenentment, per la de
l'arquitecte municipal. Un tècnic
que, com sap vostè millor que
ningú, és l'autor dels informes
més desafortunats d'aquest Ajun
tament. Informes que han dut a
realitzar actuacions del tot il·le
gals, vull pensar, que molt en
contra de la seva manera de fer.
Però, ja veu Sr. Alcalde, la seva
aposta va ser per aquest perso
natge, tot i que l'opció que tenia
era del tot clara: apostar per una
persona íntegra, digna, treballa
dora i disposada a ajudar. I aquest
darrer adjectiu, el de l'ajuda, el
coneix vostè millor que ningú,
Sr. Alcalde. Però, encara no en
tenc perquè va apostar pel "seu"
tècnic. Un tècnic, per altra ban
da, que sembla trobar-se en la
"corda fluixa" després de les des
afortunades intervencions que ha
tingut de forma ininterrompuda.
I jo, Sr. Alcalde, podria pensar
que això els va bé, que és una

Carta oberta al
senyor alcalde

Sr. Alcalde:
Vull dirigir-me a vostè, i vull

fer-ho des d'aquest mitjà de comu
nicació perquè m'agrada que de
les coses que dic se n'assabenti
tothom i que quedi escrit tot el que
expressi. D'aquesta manera, Sr.
Alcalde, segur que no caldrà que
la Sra. Secretària hagi de fer ús
d'un radiocasset per reproduir
unes declaracions fetes en un
moment determinat fent servir el
passat per argumentar les més que
dubtoses decisions del present.

Però, Sr. Alcalde, el que jo
vull expressar en el meu escrit
és la decepció que em produei
xen certes actuacions que quali
ficaria, i m'ho ha de permetre, de
lamentables.

Vostè, Sr. Alcalde, en el dar
rer Ple que vàrem celebrar, va
haver de decidir entre dues pa
raules ben allunyades: la de l'ar
quitecte municipal i la del Regi

•^Cartes dels lectors

4  Cap de Creus - febrer 1996



ARGENTONAc/ Gran, 30
Tel. 797 02 07

CANSALADERIA XARCUTERIA
QUEVIURES

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

TAPISSERS

c/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

SERRA-PINEDA

Les cartes dels lectors es poden entregar a Ràdio Argentona abans del 26
d'abril i han de tenir una extensió màxima d'un foli a doble espai. La redacció
es veu amb el dret de no publicar-les, cas que l'extensió sigui superior.

Sr. Esteve
Sorigué: els
plens s'acaben,

quan?
Ja havia passat repetides ve

gades quan era regidor en el go
vern de l'alcalde Canals, i ara
veig que torna a passar.

Quan s'acaben els punts de
l'ordre del dia que presenta
l'equip de govern al ple, vostè
s'aixeca i se'n va.

El ple no s'acaba, hi ha punts
que diuen mocions dels grups i
precs i preguntes, que és quan la
resta dels grups aporten les se
ves propostes 0 demanen aclari

ments.
Vostè té tanta pressa, que no

pot escoltar els altres?
Moltes gràcies per la seva

atenció.
M. Brugal

de plaça de Francesc Macià,
nom que ostentà fins a l'acaba
ment de la Guerra Civil, el 1939,
que el substituïren pel de "Plaza
del General Mola". No cal fer
l'apologia de "l'avi", de tots co
neguda. S'ha publicat a l'últim
Cap de Creus el nom de nous
carrers i places. El nom de
Francesc Macià no resulta en

cap.
Ferran Catà i Cortils

sant el paleta i donant puntades
de peu a les baranes recentment
aparedades, desmanegant l'obra,
és el de l'esquerra, que fa riure a
tothom assegurant que la vorera
de la dreta és seva i ben seva,
sobretot perquè ja fa anys que la
fan servir ell i els seus clients. El
conseller de Serveis, cridat a cor-
re-cuita, assegura al seu torn que
la vorera és de l'Ajuntament i que
ell té el poder de fer el que fa per
garantir el pas dels vianants.

Mentre tots cinc criden a la
vegada defensant el seu punt de
vista, passa un desconegut i els
diu, davant l'astorament general,
que el vertader amo de la vorera
és ell, senzillament perquè va a
peu. I que si no se n'han assaben
tat, que consultin la pàgina 1886
del Diccionari de la Llengua Ca
talana, que diu: "la vorera és part
lateral d'una via urbana, general
ment més alta que la calçada,
destinada al pas dels que van a
peu".!?!?.

Alfons Güell
Argentona, gener del 1996

En Francesc
Macià CTavi")

Després de la proclamació
de la República, el 14 d'abril de
1931, un dels primers acords del
nou ajuntament fou canviar el
nom de la plaça de Vendre pel

Les baranetes
de la discòrdia o
de qui és la
vorera?

El 30 de novembre passat
cinc personatges d'Argentona
varen protagonitzar l'escena més
grotesca i ridícula que us pugueu
imaginar. Lloc: el començament
del carrer dels Rosers. Versió
més 0 menys ben escenificada
segons comentaris recollits de
gent del veïnat i vianants que
passaven en aquell moment:
l'amo de la primera casa de la
dreta, tip de no poder passar per
la vorera de casa seva, obstruiria
totalment i a tota hora pels cotxes,
demanà a l'Ajuntament la
col·locació de baranes arran de la
vorada per evitar tal usurpació
del pas.

En "el dia dels autos", arriba
un paleta i comença l'operació
d'aparedar les baranetes dissua-
sòries.

Al cap de poca estona, ja la
teníem liada: el segon propieta
ri surt de casa seva cridant in
dignat com si li estiguessin pre
nent quelcom seu: "la vorera de
casa teva és meva(!), i no tens
cap dret a fer-hi posar baranetes
perquè la necessito per a apar
car".

El propietari d'un xic més
avall, i sense cridar tant, afegeix:
"molt ben dit; d'aquí, els amos
de la vorera som nosaltres, els
comerciants".

Però el més violent i furiós,
que surt de casa seva escridas

l'Espectacle Infantil i Juvenil de
Catalunya" que l'octubre passat es
va constituir a Molins de Rei.

La "Xarxa" neix a partir de
la voluntat de quaranta-nou
grups Rialles Locals (pràctica
ment tots, i entre els quals es tro
ba el d'Argentona) de donar un
pas endavant en el seu desig de
programar temporades estables
de Teatre Infantil i Juvenil arreu
de Catalunya. Aquest ha estat el
cas d'Argentona, com bé sabeu.

Els Grups Rialles, fins ara,
estaven adherits a l'entitat
Òmnium Cultural, que els havia

aixoplugat durant vint-i-tres anys.
La manca de sintonia i de volun
tat de diàleg del President d'Òm-

nium Cultural ha provocat que la
constitució de la Fundació no s'ha
gi pogut produir com a fruit del
consens i com el procés natural
d'una organització que s'ha fet
gran. Malgrat tot, i ara sense cap
vinculació amb Òmnium Cultu

ral, la Fundació ja és un fet.
En el grup d'Argentona, des

prés de més de set anys d'exis
tència i amb el suport del nostre
Ajuntament, estem engrescats a
continuar les activitats, que a
partir d'ara i amb voluntat de con
tinuïtat es desenvoluparan amb
el nom de "Xarxa".

Us esperem, com sempre,
cada primer diumenge de mes al
teatre del Centre Parroquial, i
cada Festa Major a la Sala
Argentona, amb el millor de la
cartellera d'espectacles infantils
i juvenils del nostre país.

Grup "Xarxa" d'Argentona
Febrer de 1996

Cartes dels lectors
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poblat de la vila, amb una den
sitat d'habitants per metre qua
drat molt superior a la resta del
municipi. El veïns reivindiquen
la inclusió d'un espai verd per
què faci d'intermediari entre
l'actual Sant Sebastià i la nova
zona. El col·lectiu va presentar

una llista amb més de 500 sig
natures a l'alcalde d'Argentona
Joaquim Casabella demanant
un espai verd a la zona. Tot i
que Casabella es va mostrar
poc optimista respecte al fet
que s'hi pugui fer una zona ver
da, va dir que la proposta dels
veïns és positiva. Casabella va
declarar que l'Ajuntament té la
intenció d'exposar aquesta pro
posta a la Generalitat i, si és
viable, el consistori ho estudi
arà per buscar una solució amb
la resta de forces polítiques.

sanitària d'Argentona Òrrius i

Dosrius-Canyamars, que cobri
rà així les necessitats sanitàri

es bàsiques d'11.203 habi
tants.

La zona verda pendent

Un dels problemes que que
da ara per resoldre és la propos
ta que va fer el col·lectiu de
veïns de Sant Sebastià que va
demanar a l'Ajuntament un es
pai verd públic a la zona d'equi
paments on s'ha de construir
l'ABS. Aquest fet comportaria
desplaçar diversos metres en
rere el centre sanitari. Les rei
vindicacions exposaven que la
unió de la nova zona urbanit
zada amb els actuals carrers de
la zona provoca que aquest si
gui, de bon tros, el nucli més

les empreses interessades a
construir aquest equipament
presentin els projectes.

L'Àrea Bàsica de Salut,

prevista dins el Pla Especial de
Reforma Interior de Sant
Sebastià, el Peri, s'ubicarà al
carrer nou, cantonada amb el
carrer Pau Clans, i té una su
perfície total de 1.052 m2. Se

gons el Servei Català de la Sa
lut, el centre sanitari estarà for
mat per una vintena de perso
nes que es dividiran entre es
pecialistes, personal d'inferme
ria i auxiliars, assistents soci
als i administratius. L'Àrea

Bàsica de Salut estarà reparti
da en tres sectors: medicina
general, pediatria i odontologia.
L'edifici funcionarà com un
Centre d'Assistència Primària
(CAP) de referència per a l'àrea

FAÇANA EST

milions, segons han confirmat fonts del Servei Català de la
Salut. El centre sanitari estarà repartit en tres àrees: medici
na general, odontologia i pediatria, en les quals treballaran
una vintena de persones repartides entre especialistes, infer
meres i auxiliars, assistents socials i administratius.

El regidor d'Obres i Serveis
de l'Ajuntament d'Argentona,
Jordi Pinart (d'ERC), va anun
ciar a finals de gener que l'ini
ci de les obres de construcció
de l'Àrea Bàsica de Salut co

mençaran a mitjan d'aquest
any. El regidor republicà ha ex
plicat que l'obtenció d'aquest
equipament és un dels objectius
prioritaris de l'acord marc en
tre CiU i ERC. Segons Pinart,
el més positiu és que Argentona
i les poblacions de les rodalies
gaudiran d'un servei que millo
rarà la qualitat de vida i l'ofer
ta sanitària.

La construcció del nou cen
tre sanitari també la va confir
mar el regidor de Sanitat del
consistori, Antoni Julià (de

CiU). Julià va dir que el con
sistori podria col·locar la pri
mera pedra entre el març i el
maig. El regidor de Sanitat tam
bé va voler remarcar que la
seva regidoria ha estat en tot
moment molt interessada que
es tirés endavant la construcció
de l'Àrea Bàsica.

De moment no se sap amb
exactitud la data d'inici de les
obres, però el Servei Català de
la Salut ja ha confirmat que tin
dran un termini d'execució
d'un any i que han estat licita-
des en 149 milions de pessetes
com a màxim. No es confirma
rà quin és el pressupost defini
tiu de les obres ni quina serà

l'empresa adjudicatària fins
d'aquí a un mes, quan el depar
tament de Sanitat de la Gene
ralitat ho faci públic. Dimecres
va finalitzar el termini perquè

La regidoria d'Obres Públiques de l'Ajuntament
d'Argentona, va confirmar que a mitjan d'any començaran
les obres de construcció de l'Àrea Bàsica de Salut (l'ÀBS).
L'equipament, que anirà destinat al Pla Especial de Reforma
Interior, el Peri, de Sant Sebastià, tindrà un preu màxim 149

La construcció de l'Àrea Bàsica de Salut
començarà a mitjan d'aquest any
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Benaurats els pobres, diu Jesús.
Dues paraules antagòniques que trenquen tots els es

quemes al moment de posar-se una al costat de l'altra.
iCom podem lligar la pobresa amb la benaurança, és a

dir, amb la felicitat? Només ho podem fer si entenem per pobre
sa la llibertat.

Per això, deixeu-nos reproduir unes paraules del bisbe
Pere Casaldàliga, quan diu:

-Crec que la pobresa se'ns imposa aquí (alTercer Món)
i allà (al Primer Món).

-Una pobresa que ens alliberi de nosaltres mateixos,
que ens alliberi de les coses més desit
jades i manipulades,
que ens alliberi del consumisme,
que ens alliberi d'allò que és artificial
en la vida, una vida tot ella feta electro-
mèstica.

-Una pobresa que ens alliberi de la competència i de
la cobdícia,

que ens alliberi del déu-lucre,
que ens alliberi del capitalisme (el capi
talisme és pecat, diria jo - No sabria pas
com absoldre'l, amics!.

-Una pobresa que ens faci viure com els pobres, per
entrar en la seva lluita (una lluita que és classista, naturalment,
perquè les classes hi són, són aquí, i són la constitució iniqua de
la nostra societat) per tal d'ajudar els pobres a vèncer la misèria,
la submissió, la dependència, l'explotació.

-Una pobresa que ens torni comunitàriament la sim
plicitat de la vida.

-Ja sé que estic parlant utòpicament, és a dir, evangèli-
cament.

-De tota manera, em sembla que no faig altra cosa que
esbossar el veritable pla de Déu i apuntar cap a la veritable feli
citat de l'home.

-Si no ho creiem així, si no ho busquem, si no ens
arrisquem fins a les últimes conseqüències, que en serà de ma
leïda la nostra vida humana!.

Jesús en persona, viu plenament aquesta identitat de
pobresa i felicitat. Ell ha estat el model, tot al llarg de la història,
per a tots els qui han sabut trobar la veritable felicitat=llibertat.

En els nostres temps tenim exemples ben clars de per
sones, de carn i ossos com nosaltres, que han viscut aquesta
benaurança:

-Monsenyor ROMERO, que va viure la solidaritat fins a
donar la vida pels exclosos d'aquest món.

-El PADRE LLANOS, que es va fer una sola cosa amb el
poble del Pozo delTío Raymundo.

-Ignacio ELLACURIA i els altres companys, assassinats
per la seva opció preferencial per als pobres.

-Maria Helena MOYANO, "MADRE CORAGE", assassi
nada pel seu treball continuat a favor dels afamats i empobrits
de Villa El Salvador, del Perú.

-GERMANS i GERMANES camperols, indígenes i gita
nos que s'han rebel·lat contra l'opressió.

-PERE CASALDÀLIGA, la veu del foc, del cel profètic i
la humil serenitat de ser testimoni de Jesús.

Tots aquests han sabut entendre i viure en la pràctica
de cada dia el veritable sentit de les benaurances, fugint d'aque
lla interpretació escandalosa que voldria convertir la religió de
Jesús en una mena de droga somnífera.

La gran paradoxa

Salvador Cabré
Mossèn d'Argentona

Estat de les obres de la carretera del Cros.

mateixa empresa també cons
trueix un viaducte i dos ponts,
un dels quals passa per damunt
del torrent de Tossa, per a po
der connectar el nucli urbà amb
la carretera que va a Sant Mi
quel del Cros. El segon pont en
llaçarà Argentona amb el camí
antic del tramvia. Una altra de
les empreses subcontractades
per GISA, Procen SA Obres i
Serveis, duu a terme els treballs
de soterrament de les torres elèc
triques. El cost total de la carre
tera ascendeix a 225 milions de
pessetes, que aniran a càrrec de
l'empresa pública GISA, adju
dicatària de l'autopista B-40.
Dels 225 milions assignats per
a la construcció, 195 correspo
nen a despeses en general i 30
es destinaran a mesures correc
tores del medi ambient.

Les obres de construcció de
la carretera que va d'Argentona
al veïnat de Sant Miquel del
Cros podrien finalitzar a finals
de març, segons va fer públic
un dels tècnics d'Aldesa, l'em
presa subcontractada per
GISA, concessionària de les
obres.

Actualment, Aldesa condi
ciona el paviment de la carre
tera, que té una longitud de dos
quilòmetres i que posterior
ment s'asfaltarà. La nova car
retera tindrà un carril bici d'una
amplada de dos metres i mig
que estarà quinze centímetres
per sobre el nivell de la via. La
companyia va començar a
construir, a finals de gener, un
giratori que està situat al veï
nat del Cros i que connectarà
amb el Camí del Mig. Aquesta

Cridats a ser lliures^La carretera
d'Argentona a
Sant Miquel
del Cros
s'acabarà al març
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• Construcció d'un dipòsit
prefabricat d'aigua:68.000.000

> Primera fase del nou cementiri:50.000.000
1 Obres i serveis
(conservació i manteniment de carrers): 25.000.000

1 Medi ambient
(deixalleria municipal):6.250.000

1 Espais vgrds de nova creació:6.000.000
1 Condicionament de la piscina municipal: 5.000.000
1 Condicionament del pati de l'escola
Francesc Burniol:3.178.535

1 Compra d'un vehicle per a la policia local: 2.600.000
• Comunicacions
(nou estudi de Ràdio Argentona):1.000.000

PRINCIPALS INVERSIONS
DE L'AJUNTAMENT

DESPESES FINANCERES
4,9% -36.982.934

I
2,-..

TRANSF. CA
1,3% -10.000.

ACTIUS FINANCERS
-500.000

BÉNS CORRENTS I SERVEIS
35%-262.591.003

PERSONAL
28,2%-211.544.800

PASSIUS FIN
2,8%-20.675.

DESPESES - 751.292.785
(Pressupost 1995:794.713.348)

16.750.000
55.905.000
56.685.000
15.885.000
36.385.538

158.740.000
82.265.000
52.750.000
26.610.000
41.845.000
16.300.000
34.540.000
11.748.800
14.220.000
29.015.000
36.095.000

7.395.000
2.000.000

56.158.447

Òrgans de govern:
Administració General:
Seguretat:
Sanitat:
Ensenyament:
Urbanisme:
Serveis:
Recollida d'escombraries:
Cultura:
Esports:
Festes:
Serveis socials:
Joventut:
Comunicacions:
Medi ambient:
Serveis econòmics:
Comerç:
Promoció econòmica:
Deute públic:

PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT
PER GRANS ÀREES

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
4% - 30.000.000

TRIMONIALS

. CORRENTS
154.534.191

PAS
14,2

TAXES I ALTRES INGRESSOS
13%-97.915.000

IMPOSTOS DIRECTES
43,3% - 325.415.059

IMPOSTOS INDIRECTES
4,7% - 35.000.000

INGRESSOS - 751.292.785
(Pressupost 1995: 794.713.348)

any va ser aprovat per l'equip
de govern CiU-ERC, mentre
que els grups de l'oposició
(PSC, PP i IC-EV) van votar-hi
en contra. Entre les inversions
més importants que presenta la
regidoria d'Hisenda destaca la
construcció d'un dipòsit d'ai-

el consistori ha reduït el capí
tol de personal en un 3,6 % i la
despesa corrent en un 9,4 %.
Aquesta rebaixa ha comportat
un increment del capítol d'in
versions, que ascendeix a 178
milions de pessetes, un 23,8 %
del total. L'exercici d'aquest

Tot i això, la comparació amb
l'any passat s'ha fet contem
plant la inclusió de la compra
de la Velcro. Si aquesta opera
ció no s'hagués realitzat
comptablement, el pressupost
d'aquest any hauria incremen
tat respecte al 1995. Enguany

El pressupost del 1996 de
l'Ajuntament d'Argentona és
de 751 milions de pessetes.
Aquesta quantitat és inferior a
la de l'any passat, atès que s'ha
passat de 794 milions de pes
setes a 751 milions, fet que sig
nifica un descens del 5,46 %.

El pressupost de l'Ajuntament del 1996
baixa respecte l'any passat

Baixa la despesa corrent i puja la inversió.
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El dia abans havia baixat de Dosrius l'Anton Ros,
àlies el Tit, aquell que algú saludava tot fent brometa
dient-li "Tit hola!".Anava taral·lejant una cançó de la qual
era l'autor de la lletra i la música, i a la vegada subjecte,
i que deia:

-Anton Ros Vinyals
nascut a Argentona
que viu a Dosrius
i cava les vinyes
de can "Passa-rius"

Havia portat el carretó ple de pinyons torrats i
els havia venut, mesurant-los amb un tupí de terrissa, a
tota una clientela que ja portava preparada a la butxaca
una petita navalla, o un clau aixafat sota les rodes del
tramvia, que servia de palanca per a anar obrint els pi
nyons. La plaça de l'Església i els seus contorns havien
quedat com encatifats d'escloves talment com ara ho
veiem en algun lloc amb l'esclova de les llavors de gira-
sol, G^s conegudes "pipes"), només que les de pipes
eren més higièniques, ja que no havien sigut escopides
de la boca. Amb això també hem anat a menys.

Carrer Gran amunt pujava, sense massa pressa,
en Miquel, aquell drapaire alt com un Sant Pau amb la
seva gorra grisa tot cridant: "Hi ha cap pell... de conill...!".
I les dones que el dia abans, per fer l'arròs del diumen
ge, havien matat un bon conill, criat amb herba de la
vinya i amb brisa del raïm, li venien la pell que moltes
vegades valia fins a 2 pessetes.

Carrer avall baixaven els carreters del poble amb
els seus carros carregats de costals de pi, que anaven a
descarregar a les forneries de la costa, i també baixaven
els carreters de Canyamars, que s'aturaven a cal More
no a fer la barreja (un gotet de moscatell amb anís o
cassalla): en Miquelet de can Llibre, en Rimblas, el
Carinyo, en Cot, en Vadó Joanet i en Brugeràs, el de la
veu atiplada.

Era l'hora en què la canalla anava cap al col·legi,
amb la cara neta, espardenyes i algun pedaç ben posat a
les genolleres dels seus pantalons.Anaven contents cap
a unes escoles que no coneixien la calefacció, i ja pen
saven el que farien en sortir, ajuntar-se a la colla d'en
Tino i enTano o bé als de la plaça de "Missa", per esba
tussar-se a cops de rocs allà en el sauló de la Gustana,
protegint-se, a tall d'escut, amb una tapadora vella, i
seguint les ordres dels seus capitostos, hàbils en estra
tègia guerrera. Les ferides del camp de batalla, alguna
nafra, procurarien amagar-la quan arribessin a casa, no
fos cas que el pare o la mare els acabessin de repassar.

Potser els esperaria un dinar de mongetes amb
un tall de cansalada davant d'una llar amb un foc fet
amb una feixina de sarments, que els progenitors inten
taven perpetuar afegint dues estelles d'una vella alzina.

Dilluns d'hivern
1941

Lluís S. Morgan

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

I BOSCH I
L. SERVICE ^J

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

URIS
c

ARA PER TOT EL MARESME!
NOU SERVEI

Records^Ppressupostats." Clofent va dir
que no es prioritza la creació
d'un casal d'avis, ni de l'Àrea

de Salut Bàsica ni els proble
mes que pateix el veïnat de
Sant Miquel del Cros. El por
taveu socialista va proposar
retirar la proposta d'aprovació
del pressupost per elaborar-ne
un de nou amb la resta de par
tits, però l'equip de govern ho
va rebutjar. D'altra banda el
regidor del Partit Popular,
Martí Riu, va dir que "el pres
supost provocarà més endeu
tament". Segons Riu "l'ajun
tament no contempla aquest
any el projecte de remodelació
de la Plaça de Vendre, i per tant
no es podrà tirar endavant tal
com s'havia dit l'any 1997". El
regidor popular també es va
queixar de l'augment de sou
dels dos tinents d'alcalde, que
ascendeix a 5.000 pessetes. Riu
va criticar també a l'equip de
govern que només s'hagi des
tinat un milió de pessetes del
pressupost a habitatge social.
La regidora d'Iniciativa els
Verds, Concepció Sala, va afir
mar que el pressupost d'aquest
any és baixíssim i que s'ha fet
sense criteri. En aquest sentit,
Sala va recriminar a l'Ajunta
ment que no està per a fer di
ners, sinó per a saber-los ges
tionar. La regidora d'IC-EV va
assenyalar també en la seva
intervenció que no es poden re
tallar les carteres de Benestar
Social, Cultura i Festes, ja que
són molt importants per a la
vila d'Argentona.

gua, que costarà 68 milions de
pessetes. Una de les altres in
versions importants que fa el
consistori serà la primera fase
de construcció del cementiri
municipal, que comportarà una
inversió de 50 milions. Dins
d'Obres i Serveis, l'ajuntament
té previst invertir 25 milions en
arranjament de carrers i places.
Es destinaran 6 milions a la
construcció d'una deixalleria
municipal al Maresme. Pel que
fa al medi ambient, també es
destinaran 6 milions més, con
cretament a espais verds de
nova creació.

Segons va exposar en el ple
el regidor d'Hisenda, Josep
Maria Esteve, el pressupost té
una forta contenció de la des
pesa corrent que es destinarà a
inversions. Esteve també va
destacar que aquest any el coe
ficient d'endeutament de
l'Ajuntament és només del 10
%, la qual cosa, segons el regi
dor, "és dada indicativa del bon
nivell de les finances munici
pals, que estan garantint el
compliment del programa de
pacte de govern entre CiU i
ERC". El segon tinent d'alcal

de i regidor d'ERC, Jordi
Pinart, va declarar que per pri
mera vegada el pressupost s'ha
ajustat a la realitat. En el tom
d'intervencions de l'oposició, el
regidor del PSC, Josep Clofent,
va declarar que "l'equip de go
vern no ha especificat quin pro
grama d'actuació farà en algu
nes regidories importants, ni
com pensen destinar els diners
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FORN DE PA

ARGENTONA
Carrer Gran,
Tel. 797 10 50

brer va quedar palès que hi ha
diferències entre tots els partits;
es va provocar una de les situ
acions més crispades dels dar

rers mesos.
A través d'una interpel·la

ció d'IC-EV es va parlar de la

definitivament les obres de
construcció de l'institut de se
cundària.

Polèmica pels terrenys

En el ple municipal de fe

que necessita la Generalitat
perquè el Ministeri d'Hisenda,
actual titular del terrenys, pu
gui fer la desafectació al go
vern Català. Un cop fet aquest
pas, la Generalitat disposarà

del terreny i podrà gestionar

Instants del Ple on es va discutir la situació dels terrenys.

declarar que el canvi de qualificació és indispensable per
què la Generalitat pugui obtenir el solar per a construir
l'IES. Actualment els terrenys estan en procés de
requalificació; han de passar a ser considerats zona d'equi
paments. L'associació de pares i mares de l'institut,

(APMA), indignats pel cas i preocupats pel retard que pot
comportar la construcció, van tornar a demanar que

s'instal·lés l'institut de forma provisional a la Velcro.

L'alcalde d'Argentona i el
regidor d'Ensenyament, Fran
cesc Espadero, es van reunir a
principis de gener amb el con
seller d'Ensenyament de la Ge
neralitat, Joan Maria Pujals.
Durant la trobada, el conseller
va declarar que l'actuació
prioritària que ha de fer l'Ajun
tament perquè la Generalitat
pugui obtenir els terrenys on
s'ha de construir l'institut és
requalificar-los de manera que
passin de ser considerats zona
verda a ser considerats zona
d'equipaments.

Aquest procés va sorpren
dre l'alcalde i el regidor d'En
senyament, ja que descone
ixien la situació dels terrenys.
Davant la urgència, el consis
tori va aprovar per unanimitat

el canvi de qualificació per agi
litar la darrera documentació

La situació actual dels terrenys on s'ha de construir l'ins

titut de secundària d'Argentona, l'IES, ha provocat cris
pació dins de l'Ajuntament. Tots els partits polítics es van
acusar mútuament de ser responsables de la gestió del so
lar, que actualment és zona verda. El Conseller d'Ensenya
ment, Joan Maria Pujals, va informar en una reunió amb

l'alcalde, Joaquim Casabella i el regidor d'Ensenyament,
Francesc Espadero, de la situació dels terrenys. Pujals va

Malestar a l'Ajuntament per la situació
dels terrenys de TIES

Comencen els tràmits de requalificació del solar
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Puig i Cadafalch, 2 - Telèfon 797 0606

08310 ARGENTONA

ïEspecialitat amb esmorzars

Gran assortit de tapes i marisc

BAR DEPORTIVO

Telèfons 756 06 91
(Part.) 797 23 75

c/ Doctor Samsó, 1 baix
08310 ARGENTONA

Diplomats en Quiromassatge,
Quiropràctica i Reflexoteràpia

Francesc Vila Pellisa
M. Dolors Gensana Calduch

CENTRE DE MASSATGE

L'APMA, davant de tota la
polèmica, va tornar a demanar
que les classes de secundària es
facin provisionalment a la
Velcro. Els pares, que sempre
han afirmat que no volen
quedar-se a la Velcro, estan ela
borant un estudi per comprovar
les viabilitats de col·locar les
aules a la fàbrica. El portaveu
de l'Associació de Pares i Ma
res d'Alumnes de l'IES, Josep
Maria Fàbregas, ha manifestat
que la Velcro és la millor solu
ció provisional per als nostres
fills abans no estigui acabat
l'institut, perquè és un edifici
molt gran i hi cabrien tots els
cursos de secundària. L'asso
ciació també creu que la des
pesa que farà la Generalitat
durant els pròxims cursos per
a instal·lar barracons resultarà
molt més cara que adequar pro
visionalment unes aules a la
Velcro.

La proposta, però, no agra
da a l'Ajuntament, que ha tor
nat afirmar que no és viable la

possibilitat, ja que aquest fet
podria donar a entendre a la Ge
neralitat que la Velcro és la so
lució definitiva per a construir
l'institut.

La negació del consistori
queda palesa, atès que a prin
cipis de febrer el regidor d'En
senyament, Francesc Espadero,
conjuntament amb un tècnic de
la Generalitat, el director de
l'institut, Miquel Badia, i mem
bres de l'APMA, van reunir-se
per parlar de les possibles am
pliacions de l'institut provisió-

va avançar que el canvi de qua
lificació dels terrenys, que ara
seran considerats zona d'equi
paments, es farà abans de tres

mesos.
En acabar el ple, l'exre

gidora d'Ensenyament de
l'Ajuntament d'Argentona,
Montse Brugal, també va apor
tar la seva valoració de tot l'afer
dels terrenys de l'institut.
Brugal va dir que ja n'hi havia

prou de demagògies i èxits po
lítics de tots els partits. L'exre
gidora va criticar l'arquitecte
municipal, de qui va dir que
mai no definia cap projecte.
Segons Brugal l'arquitecte
tampoc no va advertir el regi
dor Josep Clofent que els ter
renys on s'ha de fer l'institut
eren zona verda.

Els pares indignats

Les explicacions sobre la
situació dels terrenys que l'al
calde d'Argentona, Joaquim
Casabella, i el regidor d'Ense
nyament, Francesc Espadero,
van donar en una reunió a l'As
sociació de Pares i Mares d'A

lumnes de l'institut (APMA)
no van convèncer els afectats.
Els pares indignats van decla
rar que l'alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, 0 bé el re
gidor d'Urbanisme, Santi Mo
ra, haurien de dimitir. L'APMA
va expressar el seu malestar
acusant també l'oposició de no
advertir 0 denunciar que no

s'havia fet la requalificació del
terreny.

l'alcalde, Joaquim Casabella i
del regidor d'Urbanisme Santi
Mora. Clofent va criticar el
consistori i manifestant que
"aquest enrenou és una excusa
de l'Ajuntament, que vol ama
gar la seva incompetència". El
regidor d'ERC i segon tinent
d'alcalde, Jordi Pinart, va acu
sar el regidor socialista, Josep
Clofent, de posar-se medalles
enganyant el poble, al qual deia
que tenim institut.

L'alcalde, Joaquim Casa
bella, va afirmar que mai ha
vien pensat a fer la requalifí-
cació dels terrenys perquè des
coneixia que fossin zona verda
i que només es va tractar el tras

pàs que havia de fer MOPTMA
a la Generalitat.

Tot i això, Casabella va ex
plicar que l'arquitecte munici
pal va informar en el seu dia al

regidor Josep Clofent que els
terrenys eren zona verda i que
no s'hi podria edificar.

El regidor d'Urbanisme,
Santi Mora, va explicar que ell
sabia que els terrenys on s'ha
de fer l'institut eren zona ver
da, però que les gestions mai
no les va portar a terme la seva
regidoria, ja que ni l'extinent
d'alcalde, Josep Clofent, ni
l'exregidora d'Ensenyament,
Montse Brugal, ni l'alcalde,
Joaquim Casabella, van dema
nar cap consulta. Tot i això, el
regidor d'Urbanisme no va vo
ler eludir responsabilitats.
Santi Mora va acabar la seva
exposició dient que aquest
tema no s'ha d'allargar més i

gestió que ha fet l'ajuntament
fins ara dels terrenys i tot el que
ha comportat.

La portaveu d'IC-EV, Con
cepció Sala, va dir que l'Ajun
tament d'Argentona ha fet una
gestió nefasta dels terrenys, ja
que fa sis anys que dura i ara
tot s'ha de fer a correcuita.

Sala va dir que hi ha hagut
una descoordinació de les re-
gidories perquè gairebé ningú
coneixia que els terrenys són
zona verda. La regidora va afe
gir que tots els partits polítics
són en major 0 menor mesura
responsables del que ha succe
ït. Sala també va acusar l'exre-
gidor d'Urbanisme, Martí Riu,
i l'extinent d'alcalde, Josep
Clofent, de conèixer la situa
ció dels terrenys.

El regidor del Partit Popu
lar i exregidor d'Urbanisme,
Martí Riu, va afirmar que quan
era titular d'aquesta cartera,
l'única gestió que va fer va ser
esbrinar qui era el propietari i
si estava disposat a cedir els ter
renys. Riu va afirmar que no sa
bia que era zona verda. El por
taveu del PSC, Josep Clofent,
es va defensar explicant de nou
que l'únic tràmit que havia fet
va ser gestionar amb el Minis
teri d'Obres Públiques, Trans

ports i Medi Ambient
(MOPTMA) la possibilitat de
traspassar els terrenys a la Ge
neralitat. Clofent, que durant el
darrer mandat va governar amb
CiU, va declarar que la com

petència de la situació dels ter
renys sempre havia estat de

Cap de Creus - febrer 1996  11



<JC^Jk> die^^^^ca %Jüdtcd
•=^ Aliments Integrals i Biològics.

Fitoteràpia (herbes)
^> Productes frescos (Tofu, Tem pe,

Hamburgueses, Salsitxes).
^ Productes Alternatius (Medicina

Natural, SANTIVERI, NERET KILUVA,
PRODIET,... etc.)
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c/ Joan XXIII, 9 - ARGENTONA - Tel. 756 01 42

Grup Municipal
del Partit Popular

(PP)

la qual els pagesos no po
den plantar; una Espanya
en la qual regnen la con
fusió, la divisió, la indig
nació i el desànim.

I tot això, oposat a la
tradició catalana i les se
ves necessitats, ha estat
sostingut des de Cata
lunya en nom dels seus in

teressos.
Catalunya té molt per

a aportar al conjunt d'Es
panya en benefici propi i
de tot l'Estat. Sempre és
abans la col·lectivitat que
la solitud. És per això que

el PP proposa la recupe
ració de Catalunya a tra
vés de retrobar el camí de
la confiança en ella ma
teixa, el rigor ètic i la pros
peritat material.

El Partit Popular de
Catalunya és una organit
zació política catalana
compromesa amb la reali
tat del nostre país, que pro
posa un projecte renovat
de catalanisme obert, cen
tral, decidit impulsor del
nostre autogovern i capaç
de cooperar amb la rege
neració institucional, eco
nòmica i moral d'Espa

nya.
Catalunya viu en una

Espanya en la qual l'endeu
tament de l'Estat ha supe
rat el de les famílies, en el
qual de cada tres llocs de
treball un és públic, en el
qual la taxa d'atur i la càr
rega fiscal que les empre
ses suporten sobre cada
assalariat són les més al
tes de la Unió Europea, en
la qual el nombre d'empre
ses familiars disminueix
sota el pes d'un sistema
impositiu confiscador, en

El Partit Popular
i Catalunya (I)L'Ajuntament comença a treballar

en l'ampliació dels barracons

de l'institut de secundària
per al proper curs

L'alcalde d'Argentona, Joaquim Casabella; el regidor
d'Ensenyament, Francesc Espadero; el director de l'insti
tut de secundària, Miquel Badia, i membres de les Associ
acions de Pares i Mares, es van reunir a finals de la setma
na passada amb un arquitecte del departament d'Ensenya
ment de la Generalitat. La reunió, que es va fer a Argentona,
es va centrar en l'estudi de les possibles ampliacions que
hauran de fer l'any vinent l'Institut d'Ensenyament Secun
dari, l'IES, i l'Escola Francesc Burniol. L'ampliació se cen
trarà bàsicament en l'institut, ja que es duplicarà el nombre
d'alumnes i cursos.

El primer pas que la Generalitat farà per ampliar les
cargoles provisionals de l'institut serà marcar el terreny on
aniran ubicades. El regidor d'Ensenyament, Francesc
Espadero, ha confirmat que la zona on han d'anar destina
des les noves aules de l'institut és viable. La senyalització
del solar podria quedar enllestida la propera setmana. Quan
estigui feta, i després que la direcció de l'institut i altres
responsables hagin arribat a un acord, es convocarà una
reunió amb el Departament d'Ensenyament. Els terrenys
que es destinaran als nous barracons seran amb tota proba
bilitat al costat de l'actual institut, entre la pista de petanca
i els vestuaris del camp de futbol nou. El regidor d'Ense
nyament ha volgut resoldre aquest tema amb l'aprovació
de la direcció de l'institut i de les APAS per així evitar
noves polèmiques 0 malentesos. Espadero ha declarat que
ja s'hi està treballant, per poder tenir les cargoles pre
parades per al proper curs, sense que calgui anar amb pres

ses.
Un dels altres temes que es va tractar en la reunió amb

el tècnic del departament d'Ensenyament fa referència a
l'Escola Pública Francesc Burniol, on es vol instal·lar un
mòdul per fer-lo servir com a lavabos per als nens. Aquest
projecte, però, es previst que faci més tard.

D'altra banda, el regidor d'Ensenyament ha reafirmat
davant els membres de les APAS, que la Generalitat no veu

viable la ubicació provisional de les aules a l'antiga fàbri
ca de la VELCRO, tal com s'havia anunciat anteriorment.
Espadero va declarar que si d'adopta un solució provisio
nal a la Velcro, a la llarga es convertirà en definitiva per
què la Generalitat entendrà que no caldrà construir un ins
titut a Argentona. El regidor va afirmar també que les ins
tal·lacions de la Velcro han de donar cabuda a tot el poble;
no únicament als estudiants.

-Grups municipalson aniran destinades les noves
caragoles. La zona serà amb
tota seguretat entre els vesti

dors del camp de futbol i la pis
ta de petanca.

nal. A la reunió es va arribar a
un acord unànime de totes les
parts, i és previst que d'aquí a
unes setmanes comencin els
treballs per a marcar el terreny
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Passatge Molí, 20
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Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05
MATARÓ

LLUÍS SERRA

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS -
CALEFACCIÓ

(ERC)
de Catalunya

d'Esquerra Republicana
Grup Municipal

rers per als cotxes!
per als vianants i els car

Deixem les voreres
tans?
col·laboració dels vila
més fàcil tot això amb la

No penseu que seria
xe.

metres per deixar el cot
representi caminar 100
adequada, encara que això
convivència millor i més
tat, un esperit de fer una
mesures tenen una finali

Pensem que aquestes
ves.

puguin semblar conflicti
se prendre decisions que
la política d'anar fent, sen
de ser correcte? Deixem ja
bre la vorera, això no ha
pre haguem aparcat a so
bla que pel fet que sem
sem que cap. No els sem
voreres de ferros?, supo

FO^Klli^I

nicipal, omplir les nostres
qualsevol responsable mu

Quina gràcia li fa a
nostre egoisme.
sos i deixem de banda el

Senyors, siguem serio
vorera?
vant de casa i a sobre la
vehicle, que no sigui da
aparcament per al nostre
que representa buscar
pressió física i psíquica

- No podem suportar la
tar la seva funció bàsica?
no som capaços de respec
posi ferros a les voreres, si
queixem que l'Ajuntament

- Com pot ser que ens
marquin el camí a seguir.
comoditat, caldrà que ens
ti algun grau de la nostra
altres, encara que això res
cients que cal respectar els
persones no siguem cons
de dur i de clar. Mentre les

mica més agradable. És així
la nostra convivència una
mal agafats, per tal de fer
prohibeixin alguns hàbits

A vegades cal que ens

de la vorera
La magnitud

poble. Si aquest és l'estalvi que
proclama el regidor Esteve, no
cal que ens expliqui res més.

L'alcalde, el salari del qual
ens costa més de sis milions als
argentonins, no s'havia assa
bentat de l'adjudicació de les
obres de l'àrea bàsica de salut,
malgrat que se li havia advertit
en el ple, insistia en que no en
sabia res. Ni se'n preocupava.
Com tampoc es va preocupar,
ni ell ni el regidor d'Urbanis
me, Mora, de requalificar els
terrenys necessaris per a la
construcció de l'institut nou,
requalificació que no han por
tat al ple fins al mes de febrer.
Una part d'aquests terrenys,
com se sap, han estat aconse
guits mitjançant la gestió dels
regidors socialistes, l'anterior
mandat.

Mentrestant el govern mu
nicipal practica un estil abso
lutament antidemocràtic, con
sistent en l'incompliment siste
matitzat d'acords plenaris i la
supressió de punts de l'ordre del
dia sense cap mena d'explica
ció o la convocatòria de plens
d'urgent necessitat per qualse
vol cosa. L'alcalde, per no di
rigir, ni tan sols modera les ses
sions plenàries, en les que el
govern no es pren en molts ca
sos ni la molèstia de respondre
les interpel·lacions que li fem
des dels grups de l'oposició.

El poble no es mereix
aquest tractament. Per això el
grup municipal socialista se
guirà portant al ple municipal
les proposicions necessàries
per actuar en el que la majoria
del poble necessita i demana.
Si més no per no malmetre els
recursos amb els que tots con
tribuïm.

Grup Municipal
Socialista (PSC)

El govern municipal ha
manllevat a la majoria del po
ble el debat que reclamàvem
sobre l'orientació de la política
local per al 96 i pels propers
anys de mandat. Ha perdut una
ocasió d'explicar-nos en què
pensen dedicar els recursos,
perquè i quines són les priori
tats. Això ens fa pensar que no
tenen un projecte que respon
gui als interessos de la majo
ria. Més aviat sembla que res
pon només als interessos d'uns
quants. Si no fos així no hi hau
ria d'haver cap problema per
debatre, amb els grups que som
a l'oposició, els objectius i les
prioritats que té Argentona. És

més. Com podem creure que el
govern municipal té voluntat de
participació si ni tan sols debat
els criteris i objectius del mu
nicipi amb els representats ele
gits democràticament: els regi
dors.

El govern d'en Pinart i en
Casabella, a hores d'ara ha per
dut tota la credibilitat. Només
cal veure com han tractat l'as
sumpte del casal d'avis de la
Caixa Laietana, els terrenys per
a l'institut d'ensenyament o
l'adjudicació de l'obra de l'àrea
bàsica de salut.

En relació al casal d'avis,
els socialistes vam haver de
preguntar tres vegades, en el
ple municipal, què passava i
perquè estava tancat. Després
de contradir-se l'alcalde
Casabella i el regidor Pinart,
dient primer que s'hi feien re
formes i després que havien
pactat (a quin preu?) de tancar-
lo, l'alcalde va donar el seu vot
de qualitat (el vot de la vergo
nya) per impedir de negociar-
ne la reobertura. Si comencen
perdent equipaments, ja ens ex
plicaran qui es pot creure que
faran alguna cosa de bo per al

(sense govern)

Grups municipals*^
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l'import de l'IBI", mentre que
en aquest punt la LAU deixa la
porta oberta a un pacte entre les
parts sobre qui ha de pagar les
despeses generals i de serveis
individualitzats.

En la mateixa clàusula, la
guia de la Generalitat preveu
que els augments produïts en
les despeses generals també
siguin abonats pel llogater. En
aquest punt la LAU preveu unes
limitacions per a aquest
increment: explicita clarament
"que sols podrà incre-mentar-
se anualment, i mai en un
percentatge superior al doble
del que pugui incrementar-se
la renda".

Aquest són dos exemples
de les moltes diferències que
es poden trobar entre la guia de
la Generalitat i el text de la
LAU.

Atès que l'esmentada guia
ha estat convenientment dis
tribuïda, amb el consegüent
efecte nociu per als drets dels
arrendataris, i en tant que no
sigui substituïda per una nova
edició, tal com reclama el Síndic
de Greuges, el grup municipal
d'IC-EV fa una crida a la gent
que en pugui estar afectada per
tal que s'assessori bé abans de
renovar el seu contracte.

Cal tenir present que l'A
juntament d'Argentona disposa
d'un servei d'atenció al consu
midor que la Diputació de Bar
celona posa a l'abast dels
ajuntaments. Aquest servei
consisteix en una oficina mòbil
que visita la nostra vila aproxi
madament un cop al mes, a la
qual aconsellem que es diri
geixin les persones que tinguin
dubtes sobre la LAU, així com
per tota mena de consultes
relatives al consum. A les
oficines de l'Ajuntament us
poden informar de la pròxima
visita d'aquesta unitat mòbil.

Grup Municipal
d'Iniciativa - Els Verds

(IC-EV)

Avís als llogaters
Com el lector ja deu saber,

fa pocs mesos va ser aprovada
la Llei d'Arrendaments Urbans
(LAU), la qual incorpora una
sèrie de canvis importants res
pecte a la llei anterior.

L'aplicació de tota nova llei
que afecta una part important
de la ciutadania ja sol generar
un cert clima de confusió; però
en aquest cas val a dir que la
confusió ha contribuït a crear-
la la mateixa Generalitat.

La institució que represen
ta el nostre govern és molt hono
rable, però la coalició de partits
que la governen (CiU) no ho
deuen ser tant, perquè amb la
seva actuació partidista han
contribuït a crear més des
concert entorn de la LAU del
que ja sol ser habitual.

Tot arrenca amb la publi
cació d'una guia per part de la
Direcció General d'Arquitec
tura i Habitatge que fa una
interpretació molt tendenciosa
a favor dels propietaris.

El grup municipal d'IC-EV
va presentar una moció en el
ple de I'l de desembre de 1995
denunciant aquest fet i de
manant que l'Ajuntament
reclamés a la Generalitat la
substitució de l'esmentada guia
per una de nova que s'ajustés
més al text de la llei, que des de
l'Ajuntament es donés la
màxima difussió al tema i que
es creés un servei específic
d'atenció de consultes. La
moció no va prosperar pel vot
en contra dels membres de
l'equip de govern (CiU-ERC).
En canvi sí que va estar ac
ceptada la demanda —feta en
els mateixos termes— del grup
parlamentari IC-EV al Síndic
de Greuges, el qual ha demanat
la retirada d'aquesta guia, ja
que lesiona els drets d'una part
important dels ciutadans.

La guia editada per la
Generalitat diu, en la clàusula
quarta, que "l'arrendatari resta
obligat al pagament de la ren
da, i a despeses generals i

Telèfon 797 04 11
Av. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

A CiU, sols ens val gua
nyar a casa, per servir a
Catalunya, per portar millo
res. El nostre programa està
garantit per la feina ben feta,
posat en pràctica amb resul
tats a la llum, acceptat pels
partits que en dubtaven
abans, i ara se'l fan seu, amb
noves alternatives que la so
cietat necessita.

El dia a dia de la nostra
gent: persones de casa que
defensen el país, la cultura,
la llengua, amb solucions,
progressistes i sense sucur-
salisme polític.

La franja de votants de
CiU ha fet possible un país
convivencial amb forta
identitat, amb un alt nivell
educatiu, universitari, amb
avenços dins el camp de la
indústria, ocupació, de co
municacions i de l'estat del
benestar.

Aquesta vegada, el teu
vot del dia 3 tornarà a ser
molt important i valuós. És

per això que el país el ne
cessita, i CiU te'l demana.

Ben cordialment,

Grup Municipal
de Convergència i Unió

(CiU)

A mesura que s'apropa el
3 de març, puja i pren impuls
el to electoral, girant, sota
característiques d'un caniba
lisme polític que no necessita
la societat, angoixada del
missatge poc clar, condiment
que no dóna la vianda que li
cal al país, sense aportar so
lucions adients.

Mentre el PSOE, caigut
en un pou de despropòsits,
no s'ha deixat arraconar
(fent el que s'anomena una
fugida endavant), el PP, sen
se solucions, dissimulant el
seu anticatalanisme, aprofi
ta per posicionar-se i encen
dre les fogueres que li do
nen més brases, amb un can
didat sense memòria d'es
càndols i amb la taca del seu
pas per la presidència auto
nòmica de Castella.

Tant PSOE com PP, te
nen una prioritat: guanyar
Espanya. Els seus compro
misos passen sempre en pri
mer terme per interessos i
persones de fora de
Catalunya, allunyats física
ment i culturalment, amb
una estratègia de debilitar
els principis solidaris dels
ciutadans i ciutadanes del
nostre país.

Convergència
i Unió

Només val a casa
la victòria

Grups municipals
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hi ha prou pressupost i en can
vi el Liceu ha rebut tot el que
ha necessitat Tu ho entens?

A veure! Suposo que per
Barcelona, Catalunya, necessi
ta uns referents culturals per po
der-se mostrar cara a l'estranger.
L'obra d'en Gaudí, és un d'a
quests referents i el Liceu n'és
un altre... Suposo que per aquest
motiu el Teatre ha rebut molta
ajuda.

Personalment n'estic agraït
de tota aquesta ajuda. És el lloc

on treballo!
També sóc conscient que

s'haurien de donar més ajuts a
altres camps de la cultura. Ma
lauradament, no és a les meves
mans!

- Al Liceu únicament s'hi
poden representar muntatges
lírics. S'hi podria fer una òpe
ra de rock?

Tant de bo els responsables
s'obrissin una mica de mires i
es dediquessin a investigar en
altres camps de la música. Jo tro
bo que falta precisament això...,
és com un gueto de l'òpera i per
a un tipus públic. Suposo ara que
l'obren i el que pretenen és tenir
obert tots els mesos de l'any i
fer moltes funcions, crec que
obriran el ventall amb altres es
tils de música.

Pilar Agustí

any i l'altre a l'atur. Ara ens han
dit que ens allargaran la tempo
rada de treball.

-El mig any que no estàs
al Liceu, què fas?

Com que sóc músic faig
també música però en una altra
companyia.

Estic en un grup que es diu
"Vox Populi" i precisament el 23
i 24 de febrer estarem a l'Espai
de Música i Dansa de Barcelona.
Aprofito per convidar a tots els
d'Argentona que ens vinguin a
sentir.

-Per cert, Rafel com vas
entrar a formar part de la
Companyia del Liceu?

Jo vinc d'altres móns... però
sempre he tingut el xel·lo entre
cames. Llavors estava en or
questres de ball, música popu
lar, i em vaig cansar de voltar,
de fer molts quilòmetres en fur

goneta...
-Aquesta va ser l'etapa en

I'Orquestrina de l'Anna?
Sí, I'Orquestrina de l'Anna,

sí, sí senyora!
Com et deia, estava cansat

de voltar i es va donar el cas que
hi havia unes oposicions per en
trar a l'Orquestra del Liceu. Vaig
provar fortuna, sense cap espe
rança d'aprovar i mira resulta
que no!

-Rafel, molta gent no en
tén que per algunes coses no

DO^VER

fem marcs a mid
LITOGRAFIES
OLIS, PAPIRS,
PÒSTERS,
DIBUIXOS,
BRODATS,
PUNTES,
AQUAREL·LES,
FOTOS...
ARREGLEM MARCS
VIDRE AMB GRAPES

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

vibracions et passen. Tu el vas
mimant i ell et va donant, i això
no s'aconsegueix amb diners.

-Quan es va cremar el Li
ceu, quant feia que formaves
part de la Companyia?

Feia vuit anys que hi havia

entrat.
-Suposo que durant

aquests 8 anys n'has vist de
tots colors...

Sí, sobretot per les grans
"dives" que una mica em fan
pensar en aquestes coses de les
folklòriques que surten a les re
vistes... sempre estan a la que
salten. Una mica tot això forma
part del muntatge i això ven i les
fa aparèixer a les notícies. Hi ha
personatges d'aquests que quan
vénen a assajar fan coses que et
fan posar vermell, es tenen uns
estirabots volent demostrar que
elles són millors que tothom.
Són persones que el seu món és
això, fora no tenen res.

-Des de l'incendi què feu
els membres de la Companyia

del Liceu?
Estem fent concerts al Palau

de la Música, fem també òperes
al Teatre Victòria de Barcelona i
algunes audicions fora de Bar
celona, com a Manresa.

Bàsicament treballem mig

Rafel Sala és un argentoní
que, cansat de fer quilòmetres
amb una orquestra de ball, va
decidir provar fortuna en
unes oposicions a l'Orquestra
del Liceu. Amb l'incendi del
Teatre també se li va cremar
un fidel amic, el seu violoncel.
Ara combina la seva feina al
Liceu amb "Vox Populi", un
grup que a mitjan febrer esta
rà a l'Espai.

-Què se sent quan t'assa
bentes que l'espurna d'un sol
dador crema el Liceu?

D'entrada una sensació molt
estranya perquè ens veiem tots
al carrer; a part de la pèrdua del
Teatre, que em va saber molt de
greu, és un lloc molt bonic i té
una acústica esplèndida, hi gau
díem.

Afortunadament el Liceu
s'està restaurant i nosaltres no
estem al carrer, anem fent con

certs.
-A més vostè va perdre el

seu violoncel en l'incendi...
Tots ja hem cobrat de l'as

segurança que cobria els instru
ments, tot i així un instrument
és una cosa molt personal. Pen
sa que en el meu cas, el violon
cel, hi estàs sempre abraçat, les

EI Liceu era un gueto amb un tipus de música per a un tipus de gent, espero que ara canviï el ventall musical.

Rafel Sala: músic
Entrevista^
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Maria Mustarós
Maria Coll
Isabel Forti
Dolores Suari
Maria Rigall
Joana Reniu
Montserrat Boba
Paquita Rimbau
Imelda Mora
Josepa Valls
Amàlia Vinals
Roser Pinart
Francesc Ponsa
Joan Casas
Jaume Abril
Joaquim Gel
J. Gallemí
J. Famadas
Joan Pannon
Leandro Clavell
Juan Grau
Pere Espelt
Fco. Calvet
Isidre Riera
Josep Boba
Joan Ventura
J. Famadas
Miquel Boba
JoanTexidó
Bartomeu Pinart
Joaquim Casas
Josep Albert
Joaquim Llibre
Domingo Coll
Francisco Botey

Joaquim Vergés
Jaume Fontcuberta
Josep Molist
Josep Masia
Julià Carbonell
Joan Cortés
Domingo Molist
Josep Creizet
Jaume Ibora
Joan Estrada
Jaume Lladó
Julià Julià
Joan Casas
Joan Calvet
Pere Pinart
Julià Ros
Bartomeu Casas
Jaume Ros
Francisco Mora
Francesc Abril
Antoni Cunat
Rossend Batlle
Pius Pallàs, prevere
Francisco Botey, rector
Franciscà Calafell
Antònia Lara
Montse Pascual
Joana Roca
Isabel Font
Rosa Famades
Ramona Divi
Àngela Amargant
Rosa Font
M. Abril Fontseca
Maria Abril

Hi ha hagut persones que s'han interessat pels
noms dels que integraren els Pomells de Joventut
d'Argentona; considerant que en publicar-los a través del
Cap de Creus també figuraran en l'arxiu argentoní, gus
tosament consten al final d'aquest escrit.A l'ensems acla
rir què eren els Pomells de Joventut. Ho veureu palesa
ment en la vostra visita a la Fundació Folch i Torres del
Castell de Plegamans.

Mentrestant, per tenir una lleugera idea deixeu
que repeteixi les paraules del president Pujol en el dia de
la seva inauguració: Quan diem tantes vegades que no
saltres volem un país, una pàtria, una Catalunya que sigui
molt profundament catalana però que al mateix temps
sigui molt oberta a tothom i que sigui molt justa i que
sigui molt humana, en el fons no fem res més que repetir
el que havia estat l'ideal d'en Josep M. Folch i Torres en
fer els Pomells de Joventut.

En Folch i Torres

(TO

Ferran Catà

Bernat de Riudemeia, 6 - Tel. 797 02 69
ARGENTONA

RESTAURANT
Dirección: Hnos. Lara

El Celler
d'Argentona

adequat i amb més serveis.
El consistori ha declarat en

reiterades ocasions que la pobla
ció necessita un casal d'avis nou
equipat amb totes les necessitats,
ja que el que hi ha a l'ajuntament
s'està fent petit. Aquest nou lo
cal podria fer-se a les antigues
instal·lacions de la Velcro. Per
tractar aquesta qüestió, l'alcal
de d'Argentona, Joaquim Casa-
bella, es va entrevistar amb el
conseller de Benestar Social,
Antoni Comas, fa unes setma
nes. Casabella va demanar al
conseller la possibilitat de rebre
alguna ajuda per construir el lo
cal per part de la Generalitat. A
la reunió l'alcalde va lliurar al
titular un dossier sobre el casal
d'avis que hi ha actualment a
l'ajuntament. Casabella va ex
plicar al conseller que hi ha 375
avis, i això fa necessària l'am
pliació d'aquest equipament,
encara que la intenció de l'ajun
tament seria fer un nou casal. En
un principi la resposta de Comas
va ser que fins al 1997 no podrà
ser possible. Tot i això el conse
ller va declarar que el govern
català estava predisposat a aju
dar el consistori en la construc
ció del nou local.

El cap d'Obres Socials de la
Caixa Laietana, Esteve Fede-
rico, va assegurar a Ràdio Ar
gentona que no es tornarà a obrir
el casal d'avis de la Caixa Laie
tana a Argentona. Per a prendre
aquesta decisió s'ha basat en el
fet que al local no hi anaven avis.
A canvi d'aquest equipament,
l'entitat d'estalvis ampliarà con
siderablement els serveis que
ofereix actualment la biblioteca
popular. La Caixa Laietana pen

sa millorar l'interior de la bibli
oteca i ampliar els llocs de lec
tura i els espais per a deixar les
bosses i carteres. Una altra inver
sió serà la compra d'una foto
copiadora i la contractació d'una
altra bibliotecària. L'Ajuntament
negocia amb l'entitat d'estalvis

la possibilitat d'ampliar la bibli
oteca, que quedaria dividida en
dos sectors, l'infantil i el dels
adults. Aquest fet comportaria
suprimir la sala d'exposicions.

L'entitat va anunciar a
l'ajuntament que tancaven el lo
cal per problemes d'humitat. Tot
fa pensar que hi ha hagut un can

vi de criteri, ja que la poca as
sistència d'avis es deu al fet que
l'ajuntament disposa en les se
ves dependències d'un local més

-Mirant enrera sense rancúniaLa Caixa Laietana
confirma que no
obrirà el casal d'avis
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EL PETIT REBOST
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de tot i força...
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De l'activitat interna dels Pomells ja n'hem donat una lleugera
idea en explicar els propòsits del que volia Folch i Torres que aquells
fossin. Externament, direm que els Pomells donaren una gran lliçó
d'entusiasme, organització, i que descobriren uns horitzons que per
metien d'augurar-ne grans coses. Els actes col·lectius, les festes reli
gioses, els aplecs al Palau de la Música Catalana, al Saló de Llotja, la
seva presència en Aplecs tradicionals, les banderes, els nois cofats
amb barretina i les noies amb caputxa blanca, els Jocs Florals, aplecs
0trobades col·lectives, el butlletí Àmfora (butlletí de caràcter ge

neral, bé que molts Pomells tenien llurs butlletins particulars), etc,
etc, eren tots i cadascun d'ells l'expressió d'una saludable alegria i un
lluminós optimisme per a un demà més falaguer. L'obra dels Pomells
de Joventut ben aviat obtingué la benedicció del Sant Pare, del Car
denal de Tarragona, de l'Abat de Montserrat, del bisbe de Barcelona
1de moltes altres personalitats eclesiàstiques.

A més de l'himne dels Pomells de Joventut -amb lletra del mateix
Folch i Torres, i música del mestre Blanch-, també s'escriviren els Goigs
a la Mare de Déu de Montserrat, Patrona i Consellera dels Pomells de
Joventut, que avui reproduïm al dors. Aquests Goigs són una glossa
de la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat escrita pel Doc
tor Torras i Bages, de les venerables petjades del qual, Folch i Torres
deia en un discurs que els Pomells havien de ser uns fidels seguidors.
D'aquests Goigs se'n varen fer dues edicions, una de quatre planes (mi
des 17,7x25,4 cm.) i una altra a mida foli, totes dues a la Impremta
Altés, de Barcelona. Eren cantats a l'acabament de les festes religioses
que celebraven els Pomells.

g g g*

Malauradament, tota l'obra considerable, tot l'entusiasme i tot el
que encara prometia l'Obra dels Pomells, s'acabaren en sec. El dia 21
de setembre de 1923, vuit dies després de la instauració de la Dicta
dura militar a Espanya, el governador civil de Barcelona publicà una
disposició amb la qual clausurava i suspenia el funcionament del
moviment que representaven els Pomells. Poc més tard, encara va
haver d'insistir prohibint l'ús de les caputxes blanques que les noies
portaven dins les esglésies.

I així va finir, poc abans de complir els tres anys de vida, el que
hauria pogut ésser un moviment juvenil de gran transcendència en
l'esdevenidor del país. En l'anhelat despertar col·lectiu de Catalunya,
creiem que ens fa molta falta l'esperit que animava els Pomells de
Joventut. Ben mirat, potser tanta com la d'homes com Josep M. Folch
i Torres...

Joan Font i Rius
(Agraïm a la família Morè haver fet possible la publicació d'aquest escrit)

Fa cosa de setanta-sis anys -mesos més, mesos menys-, nasqué
a Catalunya un moviment juvenil que desvetllà un entusiasme escla
tant i que aconseguí gran importància al país. Foren els Pomells de
Joventut. Dissortadament, la brevetat del seu temps d'actuació, per
causa ben coneguda, no deixà que l'Obra donés tot el fruit que pro
metia. Avui, al cap de mig segle, aquest moviment juvenil dels Po
mells de Joventut resta gairebé desconegut de les noves generacions.
Creiem, doncs, que bé val la pena de donar-ne almenys una breu
notícia.

***

La idea de la creació dels Pomells de Joventut nasqué en la pode
rosa imaginació de l'escriptor Josep M. Folch i Torres, vers l'any 1920,
en els turbulents anys del gran desgavell social que existia a Barcelona.

Sense gaires circumloquis, al capdavall de les Pàgines viscu
des del setmanari En Patufet del dia 9 d'octubre d'aquell any, Josep
M. Folch i Torres hi inserí una crida als lectors que ja era, al mateix
temps, tot un esquema programàtic. Un Pomell de Joventut era -se
gons la idea fundacional- un grup reduït d'infants -cinc, almenys-
que es comprometien, amb paraula donada, a dur a terme, si més
no, dues accions lloables per setmana: una de virtuosa, una altra de
patriòtica. Al cap i a la fi, com dirà Folch un any després, en el trans
curs de la vida tots els nostres actes han de realitzar-se pensant que
som fills de Déu i ciutadans de Catalunya. En definitiva, un millora
ment personal parell a un millorament social.

Com un llumí encès a una pila de palla seca -com recordà
Folch i Torres anys a venir- fou l'abrandament que es produí a la
crida dels Pomells. En Patufet del 27 de novembre ja dóna la llista
dels dotze primers grups fundats. El que obrí el foc fou el Pomell de
Joventut Català, sorgit en el si de la Joventut Catòlica de Molins
de Rei. El segon va ser el del Seminari Conciliar de Barcelona; el
tercer, a Sarrià... I la florida de Pomells continuà en augment, com
una primavera inacabable, per tot l'àmbit del Principat. El mes de
maig de 1921, s'assolí la constitució del Pomell número cent, efemè
rides celebrada el 19 de juny següent, amb actes multitudinaris, a
l'església nova de Santa Anna i al Palau de la Música Catalana. En
arribar al seu primer any de vida, els Pomells ja eren dos-cents. Pel
febrer del 1922, quatre-cents, i el mes de març, cinc-cents. Aquesta
xifra se celebrà a Montserrat el dia 11 de juny, amb una festa que
contemplà una invasió de nois i noies arribats dels quatre punts car
dinals catalans.

El segon aniversari dels Pomells, octubre d'aquell mateix any,
veia la imminent celebració dels vuit-cents Pomells, i pel setembre
del 1923 -quan fou suspesa la seva actuació- es tocava ja al miler.

ELS POMELLS DE JOVENTUT
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QUEVIURES
CANSALADERIA

EMBOTTTS I RAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIA

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DES DE 1892

Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA
TALLER PROPI

Fem tot tipus de reparacions tant en joieria com en rellotgeria
Piles - corretges i petites reparacions al moment

30 anys d'ofici!

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

tar peces de Charles Gounod.
A la tarda, els carrers del mu
nicipi es van omplir de capgros-
sos, gegants i grallers d'Ar
gentona, que van animar amb
música i gresca la Festa Major.
El concert de la Maravella, l'es
pectacle pirotècnic a càrrec dels

Diables d'Argentona i el ball de
Festa Major novament amb la
Maravella, van ser els actes que
més gent van aplegar el dissab
te. La festa de Sant Julià es va
acabar el diumenge, amb un
dels actes més concorreguts, els
Tres Tombs, que aquest any co
incidia amb la festa. Tot i que
va ploure a estones, més d'un
miler de persones van seguir els
més de dos-cents cavalls que
van desfilar pels carrers
d'Argentona. L'obra de teatre
De més verdes en maduren, de
l'escriptora Assumpta Gon-
zàlez, i la pel·lícula de Ventura
Pons El perquè de tot plegat,
projecció que es va passar al
Centre, van ser els darrers actes
de la Festa Major de Sant Julià.

El regidor de Festes, Felip
Castells, va mostrar-se molt
satisfet de com havien anat els
actes de la Festa Major i va
mostrar el seu agraïment a les
entitats que han col·laborat a
tirar endavant la festa.

estar marcats per la pluja que va
caure a Argentona. El mal temps

va provocar que poca gent as
sistís a l'audició de sardanes que
es va fer a la Plaça Nova. Una
hora abans l'alcalde d'Argen
tona, Joaquim Casabella, i la
resta d'autoritats locals, van
assistir a la missa de Sant Ju
lià, que es va fer a l'església
parroquial de la població, on la
coral Càntir d'Or va interpre

Masó, ja pensi organitzar-ne un
l'any vinent. Masó va dir que
feia molt de temps que no es feia,
i que un sopar amb música de
qualitat fa més agradable l'esta
da. La nit va finalitzar amb un
concert de música al polies-
portiu. Una picabaralla entre un
grup de joves de la vila va ser
un dels fets més destacats de la
nit musical. L'endemà dissabte,
al matí, els actes de la festa van

La Festa Major de Sant Ju
lià d'Argentona, que va cele
brar-se el segon cap de setma
na de gener, va aconseguir un

èxit de participació de públic en
la majoria dels actes.

El divendres es va fer un
sopar concert, que va obrir la
festa amb un ple total. L'èxit de
l'acte, en el qual van participar
unes dues-centes persones, va
fer que el gerent del local, Pep

El mal temps no desllueix
la Festa de Sant Julià
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xafogor de la gran ciutat. L'ini
ci de les estades de Monserdà
a Argentona es remunten a l'es

tiu del 1882. Aquell mateix any
havia estat premiada per pri
mera vegada en els Jocs Flo
rals de Barcelona. La gran de

dicació a l'escriptura és el que
va portar la seva família a es
tiuejar a Argentona, amb l'ob

jectiu principal que pogués re
posar. Des d'aleshores, l'es
criptora va passar 35 estius in
interromputs a Argentona. Do
lors Monserdà, qui va tenir
com a gendre l'arquitecte ma-
taroní i anys més tard president
de la Mancomunitat de Cata

lunya Josep Puig i Cadafalch,
va escriure molts textos sobre
Argentona fent referència en
tre d'altres, Les aigües d'Ar
gentona o Joan Cabanyes.
Aquestes obres van ser publi
cades als diaris La Veu de
Catalunya i la Renaixença.El baríton Joan Gallemí en un moment de l'acte.

Monserdà i Argentona

L'opuscle Dolors Monser
dà i Argentona se centra en les
relacions que va mantenir l'es
criptora amb el nostre munici
pi. Recull també una breu bio
grafia de l'autora, un recull
d'escrits, fotografies i alguns
dels seus poemes més signifi
catius. La vinculació de Mon
serdà a Argentona va esdeve
nir, segons explica l'opuscle, a

partir del costum de les famíli
es de la burgesia barcelonina de
passar els estius en poblacions
amb balnearis amb fonts d'ai

gües medicinals fugint de la

ment diverses. Aquesta diver
sitat, va apuntar la investigado
ra, quedaria ben palesa en la
seva producció en camps tan
diferents com són la novel·la,
el teatre i el periodisme. Segons
Mas, Monserdà va ser la prime
ra novel·lista catalana que va
manifestar, a través dels seus
textos, grans quantitats de con
tinguts feministes i a més -va
afegir Mas- va ser l'única que
mai no va signar amb pseudò
nim. L'acte va cloure amb una
emocionant interpretació de
diversos textos musicats, a càr
rec del baríton Joan Gallemí i
del pianista Francesc Cortés.

La cultura, centrada en la fi
gura de l'escriptora Dolors
Monserdà, va protagonitzar el
passat 14 de gener bona part
dels actes programats amb mo
tiu de la Festa Major d'Ar
gentona. L'ajuntament de la
vila va commemorar el 150è
aniversari del naixement
d'aquesta dona de lletres que va
mantenir al llarg de la seva vida
una forta relació amb Argen
tona. Els actes van començar a
1/4 de 12 del migdia quan l'al
calde, Joaquim Casabella, va
descobrir una placa commemo
rativa a la casa on va estiuejar
Monserdà, situada al número 7
del carrer del Puig i anomena
da popularment Can Caliptus.
Més tard, a la sala noble de
l'antic ajuntament, va tenir lloc
la presentació oficial de l'opus
cle Dolors Monserdà i Argen
tona, editat conjuntament per la
Regidoria de Cultura i l'Ai-
xernador Edicions. La presen
tació de la publicació va anar a
càrrec de Carme Mas, investi
gadora de l'obra literària de
Monserdà i autora de l'opuscle.
Mas va manifestar que la no
vetat que aportà Monserdà a les
lletres catalanes va ser la capa
citat per enfrontar-se a textos
de característiques extremada

Argentona celebra el 150è aniversari
de Dolors Monserdà

Cap de Creus - febrer 1996  19



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

NIF B-59980706

Turó St. Sebastià^ S.L.

PROMOCIONS

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

RAMON REIXACH I MONER

Qü^iAC
AUTO-ESCOLA • ASSEGURANCES

\ S

Esteve Català
Assegurances

AGENT B/74248

Assegurances
c/ Gran, 79 • TEL. i FAX. 756 08 25  catalana
08310 ARGENTONAMocaDENn-

o

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

Albert Caimari Fiol
Photo-Art Argentona

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
PUBLICITÀRIA - MODA

TOT TIPUS DE REPORTATGES
ESTUDI I MATERIAL FOTOGRÀFIC

FOTOS CARNET A L'INSTANT

FOTO CEDIDA PER ROSA FORNS

Amb aquestes dues fotografies obrim una nova secció d'aquesta revista. L'ob

jectiu és veure els canvis que s'han produït en els darrers anys a la nostra vila.

Aprofitant l'exposició Foto a Foto hem recollit unes quantes fotografies anti
gues que les compararem amb el que podem trobar avui. El primer exemple
serà el centre neuràlgic d'Argentona, el carrer Gran, vist des del Cap de Creus.

EL f>AS ÚEL TEM
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FINQUES
CABRESPINA

Ja han passat les festes on quasi tots posem
moltes expectatives i il·lusions, les festes de Nadal
i Reis. I nosaltres encara en tenim més. La Festa
Major d'hivern que aquest any s'ha fet coincidir amb
la Festa de Sant Antoni, patró dels animals.

No parlaré pas de si les festes han anat bé, o
malament, o si podien anar millor, però el que sí
que m'agradaria destacar és una experiència que
durant la Festa Major ha estat novedosa.

L'espectacle pirotècnic que un grup de jo
ves del poble va muntar a la Plaça Nova. Els que
creiem en la participació activa de les persones que
vivim al poble, i jo hi crec, veiem que aquesta inici
ativa portada per joves que van assumir la respon
sabilitat d'un muntatge delicat, el treball de tot un
equip de gent que va dedicar moltes hores desinte
ressadament, buscant estratègies i recursos per fer
gaudir la resta dels vilatans, són activitats que cal
que valorem i a les quals cal que donem suport.
Iniciatives com aquesta, on la participació és viva i
és portada pels mateixos joves, són les que haurien
de servir per a adonar-nos de com han de ser plan
tejades les activitats relacionades amb la cultura, el
lleure, la creació i la participació...

Cal tenir present el potencial que tenim al
nostre poble.

Cal tenir presents les propostes i els recur
sos existents.

Cal que els que tenen el poder de replante
jar l'enfocament i la dinamització del poble siguin
sensibles a iniciatives proposades pels joves. Cal que
els ajudem.

Apostem
pels joves

M. Rosa Masó

sa dels canvis urbanístics que
hi ha hagut a Argentona durant
aquest segle.

L'exposició també ha cau
sat sorpresa pel fet de veure-hi
vinyes, en comptes de boscos,
que és el que podem veure
avui.

La nevada del 62 ha estat
mostrada mitjançant un munt
de fotografies. El públic, sobre
tot els més joves, quedaven
sobtats en veure les places, car-
res i cases d'Argentona coberts
de més de mig metre de neu.

Una de les fotografies més
antigues de l'exposició data,
segons l'organització, entre els

anys 1880 i 1890, i s'hi pot veu
re el sagrat cor original de l'es

glésia de Sant Julià, abans que
l'arquitecte mataroní Puig i
Cadafalch construís, al 1896, el
que hi ha actualment. A la fo
tografia es pot veure que el casc
urbà d'Argentona era restringit
a l'església i que hi havia po
ques cases al seu voltant. El
regidor de Cultura de l'Ajun
tament, Jordi Pinart, va valorar
de sorprenent i inesperada la
bona rebuda que ha tingut l'ex
posició i va dir que la mostra
és un testimoni de l'evolució
d'Argentona durant els darrers
cent anys. Pinart ha convidat a
tothom a buscar fotos interes
sants per incloure les millors

dins el llibre que té previst edi
tar l'àrea de Cultura, l'any que

ve.

Més de 1.000 persones han
visitat la mostra Argentona
Foto a Foto, que es va inaugu
rar dins dels actes de la festa
Major de Sant Julià. Els argen
tonins s'han abocat a la mostra
que recollia més de 600 foto
grafies antigues de la població
de tot un segle. Tot va comen
çar fa més d'un any i mig quan

la regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de la població va
plantejar la possibilitat de fer
una exposició de fotos antigues
d'Argentona. El consistori va
fer una crida per tal que la gent
de la població aportés fotogra
fies antigues. En un principi
se'n van recollir 430, però la
visita a la mostra va provocar
en molts el desig de regirar les
calaixeres per trobar aquella
foto insòlita de fa molt de temps
i que sempre havia guardat.
L'exposició s'estructurava en
diferents àmbits temàtics: Vis
tes i Paisatges, Edificis i Mo
numents, Actes Populars,
Grups i Colles d'Amics i Acti
vitats Culturals de Teatre 0
Música.

El més visitat ha estat el de
Grups i Colles. En aquesta sec
ció s'hi trobaven moltes foto
grafies de grups escolars de

principis i mitjans de segle, en
les quals es veuen retratats
molts visitants de l'exposició,
en la seva infantesa.

La gent que ha visitat l'ex
posició ha quedat molt sorpre

Coses d'aquí.^t^

PMés de mil persones l'han visitada.

Els argentonins
s'aboquen a
l'exposició
Argentona
Foto a Foto
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Caps de setmana menjars cuinats.

Busques un local amb la teca per a festes privades,
celebracions i acomiadaments?

Nosaltres el tenim i amb la intimitat que vols.
VINE i informa-te'n

Codesema denuncia que la
riera d'Argentona pot
degradar-se

La Coordinadora per la Defensa de la Serra de Marina
-Codesema- ha reivindicat la necessitat d'un replanteja
ment de la política hidrogràfica, i ha manifestat la seva
preocupació per la degradació que pateixen algunes rie
res de la comarca com és el cas de la d'Argentona. La
coordinadora ecològica ha afirmat que les modificacions
realitzades a la riera des de la construcció de l'autopista
B-40 i la construcció del pont del Camí del Cros, han afa
vorit també la degradació de la Riera d'Argentona a cau
sa d'una impermeabilització i canalització inadequades.

Codesema ha reivindicat la necessitat d'un replante
jament de la política hidrogràfica a causa del mal estat en
què es troba i ha manifestat que els límits i la capacitat de
resistència de les infrastructures són molt deplorables.

L'oficina de Correus ofereix
millor servei

El nou servei que facilitarà l'oficina de Correus
d'Argentona, que fins ara depenia de l'oficina de Mataró
per a alguns serveis, va entrar en funcionament a finals
de desembre. Correus experimentarà millores substanci
als, com l'autonomia operativa, l'adequació de la plantilla,
l'ampliació de l'horari d'atenció al públic i nous serveis com
telègrafs, burofax, gir urgent, serveis bancaris i
informatització i connexió a la xarxa d'oficines. La presen
tació del nou servei la va fer pública el director territorial
de Correus i Telègrafs a Catalunya, Antonio Càrdenas, que
va assegurar que s'ha complert el compromís que hi ha
via amb l'Ajuntament d'Argentona de recatalogar-la
donant-li la categoria d'oficina tècnica. El director territori
al de Correus també va declarar que a principis de març,
amb la incorporació de nous treballadors, Correus cobrirà
totes les urbanitzacions d'Argentona. Segons l'alcalde de
la població, Joaquim Casabella, aquest nou servei benefi
ciarà definitivament les urbanitzacions de la vila.

Un dels principals objec
tius de l'equip de govern és que
es reglamenti el funcionament
dels consells i s'inclogui en el
Reglament Orgànic Municipal,
el ROM. Així el funcionament
d'aquests òrgans municipals
quedarà establert per al futur i

serà més difícil que es tren
qui la dinàmica de convocar-
los.

Un dels impulsors d'aquest
reglament, el segon tinent d'al
calde, Jordi Pinart, ha dit que
la feina dels representants als
consells municipals és aconse
llar però també ha dit que a
l'equip de govern li agradaria
que aquests fossin els més vin-
culants possible. Per a Pinart,
el regidor ha de ser un vehicle

de les inquietuds del vilatà i ha
de ser comprensible.

Pinart ha convidat a tots els
argentonins a participar en els
consells municipals que tin
dran una periodicitat d'un 0 dos
mesos. Tots els interessats a
formar-ne part només s'han de
dirigir a l'ajuntament, on seran
detalladament informats.

Un dels principals acords
a què van arribar l'equip de go
vern, CiU i ERC, va ser la po
sada en funcionament dels
consells municipals de diver
ses regidories, que serviran per
a orientar els regidors en la
seva política de govern. La fi
nalitat d'aquest òrgan, que és
previst que es convoqui un cop
al mes, és aconseguir que tant
els ciutadans com les entitats
de la població participin en
l'activitat política de l'ajunta
ment. De moment ja s'han po
sat en funcionament els con
sells de Mitjans de Comunica
ció (que engloba Ràdio Ar
gentona, el butlletí municipal i
la futura televisió local), el de
Cultura, el d'Esports i el de Jo
ventut, i és previst que aquest
mateix mes es creïn els consells
de Sanitat i Serveis Socials,
Medi Ambient i Urbanisme.

L'òrgan consultiu el repre
senten el regidor de l'àrea, un
representant de cada grup po
lític municipal, les entitats de
la població i qualsevol convi-
latà.

*• Coses dela Vila

Es posen en
funcionament
els consells
municipals
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col·lectiu d'actors del Cen
tre Parroquial, Josep Alsina,
va declarar que totes les
representacions van ser
molt bones, però va desta
car la diada de Sant Esteve,
perquè es va omplir tot el
recinte del Centre Parro
quial. Alsina també va lloar
la feina que havien fet els
nois de l'Escola de Música
d'Argentona, que van donar
ambientació a l'obra. Se
gons Alsina tenir música en
directe dóna més realitat al
que s'està representant.
Una de les novetats de què
va gaudir la sala va ser la
nova il·luminació que ha ins
tal·lat el Centre Parroquial i
que ha costat prop de
800.000 pessetes.

Més de 400 persones
van presenciar al Centre
Parroquial d'Argentona
l'obra La flor de neu, de
Francesc d'Assís Piques.
La representació dels Pas
torets que es va escenificar
els dies de Nadal i Sant Es
teve es recuperava després
de no fer-se des de l'any
1985. La flor de neu, on han
participat al voltant de 70
persones, entre actors, ma
quillatge i la tramoia, va
anar dedicada a la memò
ria del difunt Jaume Fontané
Coll, per la seva col·labo
ració al llarg de molts anys
en les representacions dels
Pastorets.

El director-coordinador
de l'obra i membre del

Celebren els Pastorets
en memòria de Jaume Fontané

Presenten la memòria
de la Policia

La Policia Local d'Argentona va presentar a mitjan ge
ner la memòria de l'any 1995. El recull dóna a conèixer les
estadístiques i les dades de les diferents activitats que el
cos policial va dur a terme al llarg de l'any passat. Dins
l'apartat de seguretat i protecció ciutadana la policia va fer
275 prestacions d'auxili, entre les quals predominen els in
cendis dins el casc urbà i a les zones forestals. En l'àmbit

judicial i d'ordre públic els municipals van resoldre 205 con
flictes privats entre veïns i 39 denúncies de robatoris i furts;
es van detenir 17 persones, i se'n van denunciar 12 més
per alteració de l'ordre públic. Pel que fa a les qüestions de
trànsit, la memòria de la policia exposa que al llarg de l'any
passat es van produir 10 accidents de circulació amb dili
gències dins el casc urbà, tres menys que al 1994. Tenint
en compte el creixement de la població, i en relació a anys
anteriors, el nombre d'accidents va baixar a partir de l'any
1991. Pel que fa als accidents produïts a les carreteres i
autopistes que passen pel terme municipal, la situació ha
estat més positiva a partir de l'entrada en servei de la B-40,
ja que ha fet reduir la circulació per altres vies; la C-1415,
que va de Mataró a Granollers, ha disminuït en un percen
tatge bastant elevat. En total es van produir 58 accidents,
la majoria dels quals, 45, van ser a la C-1415.

Les víctimes implicades en els accidents durant l'any
passat que hi ha registrades són 5 ferits lleus i 6 ferits greus;
no hi va haver cap mort. La darrera dada que publica la
memòria de la policia són les 1.446 multes que van impo
sar els municipals durant l'anterior campanya.

CALENDARI FISCAL 1996
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i Velomotors

Del'l-3al 30-4
Impost sobre Béns Immobles (naturalesa urbana)

Del 26-4 al 28-6
Impost sobre Activitats Econòmiques

Del 13-9 al 13-11
Impost sobre Béns Immobles (naturalesa rústega)

Del 13-9 al 13-11
Taxa d'escombraries

Del 26-4 al 28-6

Un dipòsit d'aigua proveirà la
població durant un dia

L'Ajuntament d'Argentona va aprovar amb els vots de
CiU i ERC el projecte de construcció d'un dipòsit prefabri
cat d'una capacitat de 6.000 metres cúbics d'aigua. El di
pòsit, que pot fornir aigua potable a tota la població durant
un dia, es col·locarà a la zona del Rocar d'En Serra. La
construcció del dipòsit d'aigua, que té un pressupost, se
gons els estudis elaborats per tècnics de l'ajuntament, de
65.821.000 pessetes aproximadament, estarà subvencio
nada en gran part pel Pla d'Obres i Serveis de Catalunya,
amb uns 20.000.000 milions de pessetes. Qui també apor
tarà diners a l'obra, uns 10.000.000 milions de pessetes,
seran els promotors de la urbanització de Can Barrau. Se
gons el regidor d'Obres Públiques i Serveis de l'Ajuntament
d'Argentona, Jordi Pinart, el consistori rebrà els propers dies,
amb tota seguretat, una subvenció de la Confederació Hi
drogràfica Ter-Llobregat, que ascendeix al voltant dels
30.000.000 milions de pessetes. El projecte, que es podria
tirar endavant d'aquí a uns mesos, es posarà a subhasta
pública en els propers dies.

•";/^ *-;

Dels pessebres que es van fer a Argentona du
rant les festes de Nadal, us en detallem un dels més
bonics i que es va exposar a Can Pannon.

Coses de la Vila^^
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Desitja vendre o llogar
el seu pis, torre, local o nau industrial?
sicasa li ofereix
professionalitat, eficàcia i rapidesa.
Assessorament immobiliari i fiscal
gratuït per als nostres clients.

Carrer Gran, 43 - Tel. 756 11 54 / 756 11 46
Fax 756 11 46

08310 ARGENTONA

Plaça de l'Església, 7 - Tel. 753 19 08 / 753 14 62
Fax 753 36 12

08348 CABRILS (Barcelona)

20 anys d'experiència
immobiliària al vostre servei

Compra-venda de terrenys,
pisos, torres i naus industrials

gabinet d'arquitectura

sicasa
Serveis Immobiliaris Cabrils, S.L.

^
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CA2^ERA

La temporada de caça s'obre
abans per l'allau de porcs senglars

Des que es va obrir la temporada de caça major, al terme
municipal d'Argentona s'han caçat 23 porcs senglars. Aquesta
dada, facilitada per la Societat de Caçadors de la població,
està molt per sobre de la registrada l'any passat. El president
de l'entitat, Domingo Noé, va declarar que aquest any la tem
porada de caça s'ha iniciat un mes abans del previst per les
constants queixes dels pagesos d'Argentona, que denuncia
ven les destrosses que feien els porcs senglars als conreus.
Les denúncies les van fer arribar els caçadors al consistori
per demanar un permís especial per a obrir un mes abans la
temporada de caça. Aquesta proposta va ser concedida per
l'Ajuntament. Segons el president de la Societat de Caça
dors enguany es produeix un fet curiós, ja que els porcs sen
glars van en ramats de 10 0 15, i anteriorment voltaven sols.

dades confirmen que ha in
crementat el nombre de re
sidents. Tot i això, les xifres
també mostren que hi ha jo
ves que enguany complei
xen la majoria d'edat. Se
gons el cens publicat per
l'Institut Nacional d'Estadís
tica, podran anar a votar tots
aquells del 1978 que no fa
cin els anys després del 3 de
març.

El nombre de veïns d'Ar
gentona amb dret a vot ha
augmentat en 67 persones
respecte a l'anterior cens
electoral, el que representa
un augment d'un 0,95 apro
ximadament. A les últimes
eleccions autonòmiques hi
havia censades a Argentona
6.828 persones, mentre que
als comicis generals que es
faran el 3 de març se n'han
comptat 6.895. Aquestes

Més argentonins podran votar
a les properes eleccions

Exposen una mostra
de vestits de batejar

El 8 de gener es va inaugurar a la sala d'exposicions de
la Caixa Laietana una mostra de vestits de batejar antics. A
l'exposició, organitzada per Col·lecció de puntes de coixí,
Amics de Concepció Morè hi havia una cinquantena de ves
tits, entre ells, un que data de fa més de 300 anys. La mostra,
que és la primera vegada que es fa, també ha reunit quatre
vestits de bateig centenaris, de fa 80 i 50 anys. La gran ma
joria de les peces de roba provenen d'Argentona, però n'hi
va haver dues de Canyamars, dues de Mataró i una de
Vilassar de Dalt. L'organització de l'exposició va voler donar
a conèixer als més joves aquelles peces de vestir que s'utilit
zaven abans i que ara, amb el pas dels anys, s'han anat
perdent. La mostra es va complementar amb l'exposició d'un
seguit d'enagos, cossets i gorros de dormir de puntes i bro
dats. Altres peces que es van exposar van ser els mantons
de Manila, quadres de punt de creu i de flor natural seca i
nines antigues, a més d'una col·lecció d'eines de pagès i de
paleta en miniatura, fetes a mà, de ferro i de fusta.
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