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

de l'Ajuntament

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

Dimecres i divendres de 2/4 d'l a 2/4 de 2 del migdia.

Hores convingudes.

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

Dimarts i dijous de 12 a 2 del migdia.

Hores convingudes.

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

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

Horaris de visita de l'alcalde i regidors
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

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

Telèfons: 797 15 50-756 06 24
756 05 22

Fax 756 06 12

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

>] Servei llevadora Cros

SERVEI Df ATENCIÓ
A LA DONA

MOBLES VELLS
RECOLLIDA

797 02 52
HORARIS DELS

CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

ARGENTONA
c/ Dr. Samsó, 48 baixos

Tel. 797 19 01

MEDICINA GENERAL
Dr. Martí: De dilluns a divendres de 10 a 1
del matí.
Dra. Alegre: 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. Alegre:
De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí.

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

PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ
Informació i acollida: dilluns i divendres

de 7 a 2/4 de 9 del vespre.

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

s^J

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 Pau797 17 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

79716 56

796 02 00

796 16 45
79017 70

796 03 54
796 05 04
798 11 00

798 04 40

Empresa Casas S.A.
Companyia
Mataró-Argentona

Catalana de Gas
Electricitat

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)
Hidroelèctrica Catalunya

Fuerzas Eléctricas
de Catalunya
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d'Argentona
Publicació de l'Ajuntament

CAP DE CREUS

Confiem que aquesta visita tingui el resultat que desitgem,
el Sr. Prieto per la seva part va considerar-la molt positiva i
profitosa per part de l'equip de govern. Creiem que estant
presents en fires i guies turístiques aconseguirem que la vila
d'Argentona sigui declarada municipi d'interès turístic, i així
incrementar el nombre de visitants.
Caldria també fer menció de la situació en què es troba la
construcció del CAP d'Argentona. Les previsions són que en el
termini de 2 o 3 mesos començaran les obres, que tindran una
durada d'un any. Com podreu comprovar en l'estand de
l'Ajuntament d'Argentona, dins de la propera Fira Comercial i
Gastronòmica, s'exposaran els plànols de l'esmentat CAP amb els
quals podreu comprovar la millora i l'ampliació dels actuals serveis.
Les gestions fetes pel canvi d'ubicació implicaria l'elaboració
d'un nou projecte, així com la incertesa, a tenor de l'actual
situació pressupostària, de quan es podria començar a construir.
Creiem que cal mantenir els acords que en el seu dia s'establiren
entre l'Ajuntament i el Servei Català de la Salut en relació a la
ubicació del CAP en benefici de la població d'Argentona.
També s'ha arribat a aconseguir finalment la remodelació de la
Plaça del Cementiri, tant esperada per tots els veïns, recuperant
al mateix temps un espai verd.
La requalificació dels terrenys de l'Institut ha estat aprovada
inicialment per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en la seva
darrera sessió del mes d'abril, per la qual cosa tenen ja la
qualificació d'equipament escolar, esperant la seva aprovació
definitiva en la propera Comissió General d'Urbanisme.
Argentona, maig de 1996.

Joaquim Casabella i Castells
Alcalde

Promocionant Argentona
ARGENTONA, una vegada més, va estar present en el Saló
Internacional de Turisme de Catalunya (SITÇ), a Barcelona,
durant els dies 25 al 28 d'abril.
Al nostre estand, situat entre els del Maresme, es donava
informació de les Fires, Mercats, Museu del Càntir, Pistes de
Muntanya, Museu de Puntes de Coixí, Guies de Restauradors,
etc. També teníem muntat un torn de terrissa, en el qual al llarg
de cada dia es feien diferents mostres de ceràmica.
La inauguració de l'esmentat Saló va ser a càrrec del conseller de
Comerç, Consum i Turisme, Sr. Lluís Alegre, qui durant la visita al
nostre estand es va interessar molt per les activitats de la nostra
vila.
Dins el marc del Saló, es va fer la presentació del Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme, consorci al qual la vila
d'Argentona s'ha adherit de cara a promocionar el turisme i
obtenir així un volum més important de visitants.
El dia 15 de març va visitar el Museu del Càntir el Diputat Sr.
Frederic Prieto, president de l'Àrea d'Esports i Turisme. La seva
visita va ser programada pel Consell Comarcal del Maresme,
visitant diferents poblacions de la nostra comarca per tal de fer
una valoració de les ofertes que es poden donar de cara al
turisme.
Durant la vista al Museu es va estar comentant la necessitat
urgent de la seva ampliació, ja que tenim un magatzem ple de
peces de gran valor històric i que no es poden exposar degut a la
manca d'espai. Es va parlar també que en ser propietat
municipal la casa del costat del Museu (Ca l'Ametlla), i amb la
col·laboració de les dues àrees de la Diputació, Cultura i Turisme,
podria plantejar-se una unificació d'ambdues cases i per tant
realitzar l'ampliació de l'actual Museu. S'arribà a l'acord de tenir
una entrevista per parlar al respecte amb els corresponents
responsables de les àrees.

Carta de t. alcald

Els partits polítics hauran d'estructurar els equipaments
comercials que necessita en els propers anys Argentona. Fins al
moment ja hi ha algunes iniciatives com la proposta de
traspassar i ampliar el mercat del divendres a dissabte,
enllumenar els carrers comercials, fer una zona semivianant o
construir el mercat municipal a la zona plaça de Can Doro.
D'altra banda la Unió de Botiguers, coneixedora de les pèrdues
del comerç argentoní, està posant cura per promocionar-lo amb
propostes com la Fira Comercial i Gastronòmica.A més està
intentant que alguns botiguers no tanquin els dissabtes a la tarda.
Malgrat la predisposició de tirar endavant el comerç local,
sorgeixen crítiques d'un sector de la població que troba que els
productes que ofereixen els comerciants són molt cars.Aquests
consumidors demanen un abaratiment dels preus i consideren
que l'elevat cost provoca que molts marxin a comprar fora.

Editorial^

La inauguració de grans superfícies comercials en els darrers anys
arreu de Catalunya ha fet plantejar als petits botiguers agrupats
en entitats comercials a buscar solucions per poder parar
l'embranzida de les multinacionals. Una de les primeres iniciatives
dels comerços va ser regalar vals de gasolina amb la compra dels
productes. Amb la llei aprovada al Congrés dels Diputats de no
liberalitzar els horaris comercials fins l'any 2001, cada vegada
queda menys temps perquè els comerciants preparin una bona
estratègia per aturar les grans empreses comercials.
Aquest compromís també recau a l'Ajuntament d'Argentona i a
la Unió de Botiguers de la vila que busquen propostes per
recuperar els 1.850 milions de pessetes que perd anualment el
comerç d'Argentona a causa de les grans superfícies comercials
de les localitats veïnes.Aquest agreujament s'afegeix amb
l'entrada d'una nova àrea comercial a la zona nord de Mataró.

El comerç
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litzin més activitats tan engresca
dores i beneficioses.

Una vilatana més.
P.N.L

Els consells de la
Sra. M. Brugal

Sra. Brugal, ara es dedica a
donar consells? No ha pensat que
potser serien molt més vàlids per
al seu propi grup polític
(PSC-PSOE) que per al meu
(CiU)? Li recomano, pel seu bon
govern, una breu anàlisi del tema.

A més a més, aprofito l'avi
nentesa per a participar-li el meu
escepticisme a la seva afirmació
que vostè coneixia la qualificació
de la "zona verda de les escoles"
però el seu cap de llista no. Es
cepticisme que també faig arribar
al Sr. Pinol, que en el passat Cap
de Creus es manifestava en aquest
sentit a favor del Sr. Clofent i en
contra de l'alcalde Sr. Casabella.
A la passada legislatura el seu
grup tenia dos regidors al consis
tori, vostè (Sra. Brugal) i el cap
de llista Sr. J. Clofent que sempre
ha demostrat un bon domini de tot
el que allà hi estava passant. I ara
ens vol fer creure que vostè ho
sabia i ell no? Quines coses!

Josep M. Esteve i Sorigué
Regidor per CiU

Un passeig
Com a veïna d'Argentona i

interessada en tot el que contri
bueix al benestar dels seus habi
tants, presento un projecte amb un
gran interès a fi que sigui estudiat
per qui correspongui.

Argentona, avui, deu ser dels
pobles més ben comunicats del
nostre país. Fixem-nos que tot just
sortint del poble ja entrem -si vo
lem- a les autopistes que ens duen
a Bilbao, Alacant, Pans 0 a qual
sevol indret d'Europa. Així tam
bé, tant per anar al Cros 0 a
Mataró, podem triar si anar-hi per
la C. 1415, que és la carretera per
la que hi accedeixen les cases de
pagès del Veïnat de Sant Jaume,
0bé podem agafar la B-40, que
amb rapidesa ens deixa a Mataró..
1de sobte i de propina ens n'ha
sortit una altra, encara no estre-

Cursets
i tallers

És gratificant poder felicitar

l'Ajuntament d'Argentona, en es
pecial les Àrees de Cultura i Jo

ventut, per l'organització de dife
rents cursets i tallers que es realit
zen a la Casa de Cultura, fent ús i
aprofitant unes instal·lacions mu
nicipals que molts vilatans s'han
preguntat en més d'una ocasió la
seva utilitat pràctica.

Però, sempre hi ha un però,
no n'hi ha prou amb la bona vo
luntat, que per altra part no s'ha
de desmerèixer. A més de volun
tat es precisa d'una coordinació,
visió i organització per part dels
responsables. I és aquí on comen
cen els problemes, en concret faig
referència a les anomalies que
s'han produït en el curset de tapís
iniciat fa un parell de mesos.

De bon principi, el dia que es
començà el curset no es disposa
va d'un espai concret per a realit
zar l'activitat i s'improvisà la clas
se en el soterrani de la Casa de
Cultura, gràcies a la col·laboració
dels alumnes participants.

La tècnica de Joventut s'ex
cusà i assegurà una solució, però
donà la impressió d'una manca
d'interès, ja que la situació no va
millorar gaire i el següent dia de
classe s'instal·là a la mateixa sala
on es realitzava el taller de cerà
mica, però de nou els alumnes i
professora del curset van impro
visar el seu espai de treball.

No tan sols això, sinó que dies
més tard els mateixos alumnes es
troben amb les portes tancades i
sense poder realitzar l'activitat del
dia.

Quan prèviament, i no per
manca d'interès, la professora ha
via confirmat dia i hora, cal cons
tatar que l'horari del curset no se
suplanta amb cap altra activitat.

Com deia al principi, és satis
factòria la realització d'aquests
tipus d'activitats però molt lamen
table i trist la manca d'una bona
coordinació i organització.

Per què es produeixen i fins
quan hauran de durar aquestes
anomalies?

Esperant que aquesta certifi
cació no provoqui que no es rea

08310 ARGENTONA
CARRERAS CANDI, 20
TEL. 797 07 39

guers i per aquest motiu vam tri
ar uns carrers i llocs concrets on
hi hagués prou concentració de
gent i de botigues. Per situar a la
gent, en el programa es van es
mentar els noms d'alguns comer

ços.
I arribaren els dies triats, 13

i 14 d'abril. Alguns estàvem una
mica espantats i neguitosos. Ales
deu del matí del dissabte, la Co
ral es concentrava al carrer Nou,
a la cantonada del carrer Gran, i
des d'allí un llarg recorregut per
quinze indrets seleccionats. I el
diumenge des de les onze del
matí, en van ser deu de llocs.

La gent es va portar molt bé
amb nosaltres. Les cares de sor
presa eren generals. Hi havia qui
ens seguia per diferents indrets.
Les botigues obrien les portes
mentre seguien treballant per
sentir les nostres cançons. La
gent sortia als balcons i els cot
xes passaven més lentament. Va
ser una experiència com mai ha
víem imaginat. Vàrem acabar
cansats però contents i amb ga
nes de tornar-hi l'any vinent.

Des d'aquestes línies vagi el
nostre agraïment a la Unió de
Botiguers pel seu suport i ajut, a
les botigues que van oferir per a
tothom quelcom per fer el tastet,
a les botigues que van col·laborar
econòmicament, a tot el poble en
general per la seva càlida acolli
da i a la Policia Local per
haver-nos permès tallar el tràn
sit. A tots, sense excepcions,
MOLTES GRÀCIES!

Coral Càntir d'Or
Unió de Botiguers

Coral Càntir
d'Or

Des dels seus inicis, la Coral
Càntir d'Or d'Argentona ha vin
gut conservant i fomentant la tra
dició de les Caramelles.

Caramelles és el nom que es
dóna a Catalunya a unes cançons
que interpreten grups d'homes i
dones el diumenge de Pasqua i
durant la Pasqüeta. Antigament
les cançons eren de contingut sa
tíric i les interpretaven cors d'ho

mes.
Aquest any la Coral Càntir

d'Or volia fer unes caramelles es
pecials, diferents d'anys anteri
ors. Prenent per mostra les Ca
ramelles comercials de Sabadell,
en les quals la Coral Càntir d'Or
ha tingut el plaer de participar
durant els últims tres anys, la idea
original era fer més cantades i,
en especial, cantar davant les
botigues que ho sol·licitessin.

Per posar-nos en contacte
amb els comerços hi havia dues
opcions: 0 bé contactar amb la
Unió de Botiguers 0 bé contactar
individualment amb cada botiga.
Sabíem que la Unió de Botiguers
no representava a totes les boti
gues del poble, però, com a enti
tat, era preferent contactar-hi per
saber-ne l'opinió, amb la inten
ció que ells fessin d'intermedia
ris.

Així va sorgir la col·labora
ció i l'organització conjunta de
les Caramelles'96. Vam crear uns
itineraris intentant no deixar de
banda als comerços que no for
messin part de la Unió de Boti

Cartes dels lectors
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Puig i Cadafalch, 2 - Telèfon 797 06 06
08310 ARGENTONA

Especialitat amb esmorzars

Gran assortit de tapes i marisc

BAR DEPORTIVO

L·s cartes dels lectors es poden entregar a Ràdio Argentona abans del'l de juliol 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.

Parodiant un xic
a l'admirat Joan
Manuel Serrat

Ara que tinc vint anys,
(ara que jo ja en tinc vuitanta)

Ara que ja tinc vuitanta anys,
ara que ja no tinc força,
que quasi tinc l'ànima morta
i no em sento bullir la sang...
Deixo d'escriure més cartes
que indignen a certa gent;
perquè assenyalo defectes
que no en volen sentir esment.
Ja que la veritat no es pot dir
si no vols amb la "sucietat" renyir.

Per defensar dels ciutadans els
[drets,

he sofert més de mig segle de
[perills de tota mena;

des d'amenaçar-me amb un
[ganivet

al de voler-me "tocar l'esquena".
Fins per refusar ser "concejal"
en temps de la dictadura
un alcalde "caradura"
va amenaçar-me, molt formal,
amb desterrar-me del poble
acusat de "rojo innoble".
Ací va, doncs, el meu

[acomiadament
perquè puguin "anar fent".
La meva intenció sempre ha

[estat bona
pel bé general d'Argentona;
i perdoneu els aigentonins,
els meus pobres rodolins...

A. Güell

ara sí que hi estaven compresos
set vilatans més. Aprofitant l'avi
nentesa, des del Cap de Creus vull
donar les gràcies públicament a
l'Ajuntament d'Argentona, a l'al
calde, Joaquim Casabella, i al re
gidor de Cultura, Sr. Jordi Pinart,
en nom de la Associació Catalana
d'Ex-Presos Polítics, la qual repre
sento. Per si alguns vilatans ho
desconeixen, dono la relació dels
discriminats fins ara: JOSEP
LLADÓ ROS (1-8-39), DOMÈ
NEC FERNÀNDEZ GIOL
(8-7-39), JOAQUIM VILLAR-
ROYA BAYO (1-4-40), JOAN
CASOLÀ FERRER (13-4-40),
RAMON FLORDELIS CONTE
(1-7-40), GREGORI ABARCA
LÓPEZ (1-10-42), afusellats al

Camp de la Bota de Barcelona, i
MIQUEL ORTEGA BLAZ-
QUEZ (31-5-45), mort a la presó
Model de Barcelona en estranyes
circumstàncies. Les despulles de
tots ells es troben al Fossar de la
Pedrera del cementiri de Can
Tunis de Barcelona. Que descan
sin en PAU.

Crec de justícia aquesta rec
tificació, encara que no és la més
adient. Ara, encara que ells no ho
sàpiguen, crec que els seus fami
liars ens agrairan que el poble no
els tingui en l'anonimat. No s'ho
mereixen. Aquest acte de justícia
per part de l'Ajuntament m'ha re
cordat al Quixot que era ende-
rezador de entuertos. Mai és tard.

Moltes gràcies.
Tarío Rubio

ens deixaren a conseqüència d'un
fet que no s'ha d'esdevenÍD>.

Aquestes al·legories van cre
ar en mi un sentiment molt pro
fund, perquè em van fer recordar
aquells fets tan horribles per al
nostre país per culpa de l'ambició
del homes, que jo, un vailet de 15
anys, recordo molt bé i penso que
mai ho podré oblidar. Ja és bo que
la història dels pobles no sigui
oblidada i que les noves genera
cions ho tinguin molt present per
què mai es repeteixi. Un consell,
no oblideu la història. Recordo
unes paraules que vaig sentir en
una conferència del Catedràtic de
la Universitat de Barcelona Sr.
Gabriel Cardona, que va dir:

Desconocer la historia reciente
es un magnifico método para
desconocerse a si mismo. Mag
nífica filosofia. Recomano que
quan passeu per davant de la creu
tingueu present el que representa
per la història d'Argentona i del
nostre país en general.

Però després de llegir aques
tes al·legories -sempre hi ha
peròs- em fixo que en una part
del braç de la creu hi ha una data
(1936) i a l'altra banda una altra
(1939). Ràpidament em vaig ado
nar que a la creu no hi eren re
flectits tots els vilatans que dei
xaren la vida per culpa d'aquells
fets. És evident que només hi eren

els compresos entre el 1936 i I'l
d'abril de 1939, a l'acabament de
la guerra. I els altres? Els que fo
ren afusellats pel franquisme a
partir de I'l d'abril de 1939, on
eren? Aquí hi ha una discrimina
ció, perquè tanta vàlua tenia la
vida dels del 1936 a I'l d'abril del
1939, com la que la van perdre a
partir de I'l d'abril del 1939 fins a
l'any 1975 0, matisant, fins al 31
de maig del 1945. Per tant, això
s'ha d'acabar. Ara tenim una de
mocràcia, llavors no. Tots van
morir pels mateixos esdeveni
ments i no volem discriminacions.

A l'adonar-me d'aquesta ano
malia ho vaig comunicar a l'Ajun
tament, com a responsable dels
errors que hi puguin haver a la
vila, denunciant el fet. Ara he tor
nat a passar per davant de la creu
i en veure la rectificació de les
dates (1936-1975) he pensat que

nada, que es diu "Camí del Cros".
És en aquest "Camí del Cros"

que demano aquest projecte: un
passeig.

Un passeig amb tot el que su
posa un lloc destinat a propòsit per
a passejar-hi: absent de vehicles
de tracció mecànica, amb arbres
a banda i banda, amb parterres
ornamentats i bancs per a seure-
hi.

Encara que originalment el
seu fi no deuria ser reservat per

aquest concepte, penso que
Argentona es deu merèixer es
pais per contrarestar la densitat
que "Urbanisme" va tolerant. A
la vegada em sembla exagerat de
tenir tanta preferència pels cot

xes: tres carreteres per anar a
Mataró i quatre pel Cros!, sense
comptar la "carretera vella" del
tramvia. Tot fa pensar encara
amb més canvis a Sant Miquel
del Cros.

"El Camí del Cros" ja l'han
tastat molts vilatans que els dies
de festa ben bé que l'aprofiten
fent-hi una bona passejada: gent
gran, mainada en bicicleta, en
patinets d'un costat a l'altre, per
esport, per exercici, per prendre
l'aire relaxadament i sense perill
de ser atropellat.

Sr. Alcalde, us demano de
comunicar al Consistori que pre
sidiu aquest projecte, defensar
aquesta proposta i fer, per tant,
els passos que calgui per
portar-ho a terme.

Les generacions del segle
XXI us ho agrairan.

Isabel Vergés Botey

Les meves
petjades
per la vila

Fa ben bé uns dos anys que,
passant per les escales de l'Esglé
sia, em va cridar molt l'atenció lle
gir dues al·legories que hi ha a una
i altra banda de la creu. La creu
està de guàrdia en recordança
d'uns fets històrics que mai s'ha
vien d'esdevenir. Aquestes al·le
gories, dedicades a uns homes fills
i veïns d'Argentona, diuen: Que
trobin en el seu repòs, la pau que
la vida els negà i A tots els que

Cartes dels lectors^
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Castané, ha manifestat que la
decisió que s'ha pres és molt
important, ja que és la que sem
pre han defensat els botiguers.
Tot i això, Castané ha opinat
que és partidari que no es tan
qui al trànsit una part del car
rer Gran.

Una idea criticada

La idea que l'equip de go
vern va prendre fa uns mesos,
que s'instal·li un nou mercat
ambulant els diumenges per po
tenciar el municipi i donar-li
més activitat, va topar amb

l'oposició de la Unió de Boti
guers i d'alguns veïns d'Argen
tona. Els botiguers, a través
d'un comunicat, van manifes
tar que no entenien per què el
mercat es volia fer el diumen
ge si primer s'havia de poten
ciar el dels divendres. La Unió
de Botiguers no trobava ade
quat el dia escollit ni la ubica
ció, ja que la zona proposada
quedava allunyada del nucli
comercial d'Argentona. Els
botiguers entenen que el mer
cat ambulant ha de complemen
tar l'oferta del comerç local, i no
pas fer-li la competència. D'al
tra banda, els veïns dels carrers
Carrasco i Formiguera i Canigó
es van mostrar en desacord amb
la zona escollida perquè consi
deren que es tracta d'una zona
en què la majoria de gent va a
descansar el cap de setmana, i
aquesta tranquil·litat es pertorba
ria amb l'entrada en funciona
ment del mercat.

començar a parlar amb les per
sones i els estaments impli

cats.
El portaveu del partit dels

Socialistes, Josep Clofent, ha

dit que el mercat dels dissab
tes és el més indicat, perquè la
gent surt més a comprar que no
pas els divendres, que és un dia
laboral. Segons Clofent, l'am
pliació del mercat es faria al
carrer Gran, entre els carrers
Sant Miquel i Sant Julià.
Aquesta iniciativa també in
clou la millora dels accessos a
la població i s'evita així un
col·lapse circulatori. Clofent
ha indicat que es podria fer un
giratori a la Ronda Exterior, a

l'alçada de la Plaça del Molí, i
que allà mateix es podria bus
car un lloc ideal per a ins
tal·lar-hi un aparcament gran.
Una altra possibilitat seria els
baixos de la Velcro, ubicació
que va preveure l'equip de go
vern quan va comprar l'equi

pament.
El portaveu del PP, Martí

Riu, es va mostrar d'acord amb
la idea, i va posar com a condi

ció que hi hagi una ampliació
del mercat.

La representant d'IC-EV,
Concepció Sala, també es va
mostrar partidària de l'amplia

ció del mercat i del fet que es
canviï de dia, sempre que s'es-

tableixi un pla de circulació, ja
que el trànsit quedaria tallat els
dissabtes al matí en una part
important del carrer Gran.

Finalment, el president de

la Unió de Botiguers, Josep

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

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

•Oficina Tècnica
•Disseny d'automatismes
per a màquines

' Construcció i reparació de
maquinària

ARFLA.

L'alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, considera
positiva la proposta de traslla
dar l'actual mercat dels diven
dres i ampliar la seva oferta.
Casabella, però, considera que
la idea ha de ser estudiada per
la resta de l'equip de govern,
sobretot perquè l'ampliació del
mercat significa establir un pla
alternatiu de circulació i bus

car aparcaments.
Malgrat això, l'alcalde

d'Argentona considera que la
proposta d'un mercat els diu
menges és una solució que no
s'ha de descartar. Casabella
també ha explicat que el con
sistori manté la seva idea
d'aconseguir que Argentona
sigui vila turística. La inicia

tiva del batlle és perquè els bo
tiguers que vulguin obrir els
diumenges no hi trobin cap im
pediment. El segon tinent d'al
calde, Jordi Pinart (ERC), va
afirmar que la proposta s'ha de
valorar i estudiar, i que s'ha de

Els grups municipals de
l'Ajuntament d'Argentona van
decidir deixar de banda la pro
posta de fer un mercat setma
nal els diumenges al matí, tal
com havia proposat fa uns me
sos l'equip de govern, format
per CiU i ERC. Com a contra-
oferta, se'n va presentar una
altra que fa referència a tras
lladar als dissabtes el mercat
que ara es fa els divendres i a
ampliar el nombre de parades,
que se situarien en una part del
carrer Gran. De moment només
és una proposta que ha caigut
bé a totes les formacions polí
tiques, que van considerar que
és millor fer un mercat setma
nal els dissabtes que no pas un
de dominical. Si finalment es
porta a terme l'ampliació del
mercat dels divendres i es can
via als dissabtes, caldrà buscar
un emplaçament per als aparca
ments i traçar una ruta alternati
va perquè no quedi col·lapsat el
casc uibà del poble.

potenciar i ampliar el mercat setmanal, que es fa els diven

dres, i passar-lo als dissabtes. Els partits polítics veuen bé la
iniciativa però consideren que cal establir una zona d'apar

cament i un pla de circulació que inclogui una ruta alternati
va, perquè el mercat es faria en una part del carrer Gran.

L'Ajuntament d'Argentona ha decidit deixar de banda
momentàniament el projecte de fer un mercat dominical.
La decisió es va prendre després de la reunió que van fer tots
els portaveus dels grups municipals, on es va presentar una

alternativa que s'havia plantejat anteriorment. La idea és

L'Ajuntament aparca el projecte de mercat dominical, perquè té una altra proposta.

El mercat dels divendres podria
ampliar-se i fer-se els dissabtes
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De la Geografia General de Catalunya, que sota
la direcció d'en Francesc Carreras Candi s'edità a primers
de segle, copio conservant el seu lèxic el que diu l'histo
riador Cels Gomis, en els pàgines referents a Argentona:
Lo que ha donat més fama a Argentona han estat les se

ves aygües minerals que fan que durant la temporada ofi
cial del 1 de Juny al 30 de Setembre, hi vajan molts foras
ters. Pertanyen aquestes al grup de les ferruginoses y n'hi
ha dues deus: La d'en Ballot y lo manantial Burriach, abans
dit d'en Prats. Segons l'anàlisis del Dr. Ramon Codina un
litre d'aygua del manantial Burriach, propietat de Leandre
Jover i Peix, conté... aquestes aygües s'usen contra les
dispepsias, infarts de les vísceres abdominals, clorisis,
anèmia, leucorrea, catarros y desarreglos del fluix mens
trual. Fins al 1907, se prenia baxant a un pou humit, que
és de hont exia la aygua però lo nou propietari la ha feta
sortir al peu d'una rampa al mitg de un petit parch, ab
arbrat y banchs. L'aygüa de la deu d'en Ballot clasificada
també ferruginosa bicarbonatada propietat de Joseph
Gallifa, conté segons anàlisis del Dr.Vicens Munner... una
y altre aygua sols s'usan en beguda. Aquesta per major
comoditat del publich fou trasladada en 1872 ab tuberia
de ferro embatumada, junt à la masia Ballot, y en l'any
1908 s'inaugurà una carretera de set metres que porta al
manantial.

M'he permès suprimir la composició de les aigües
de les dues fonts per no allargar aquest escrit. També
s'observa que no s'esmenta la font dita del ferro, tal
volta perquè encara no era de domini públic. Quant a
l'aclariment de una y altre aygua sols s'usan en beguda
s'explica perquè el brollador Burriac va ésser balneari i
hi ha molts balnearis on també s'hi prenien banys. Un
dels hostes més il·lustres fou mossèn Cinto, qui trobant-
se en la diada del Corpus tingué ocasió d'assistir a la pro
cessó fent aquell escrit tan bonic d'El Corpus d'Argen
tona, l'original del qual es guarda a l'Arxiu Municipal.

Un cop l'any, simbòlicament, es tancava el brolla
dor Burriac mitjançant una cadena que barrava el pas,
venia un notari i donava fe que era de propietat privada
brollador, carretera i terrenys. Fou en l'any 1954 quan
una gran empresa distribuïdora d'aigües arrendà la distri
bució de l'aigua del brollador Burriac per un període de
20 anys, arribant a embotellar diàriament 18.000 1. que
repartia sota el lema Salut embotellada. Hi hagué una
pròrroga de cinc anys i de sobte el brollador es tancà. I
no precisament per manca d'aigua. ^Problemes interns,
burocràtics, econòmics, polítics o tal volta un xic de cada
cosa? Qui ho sap, el que sí se sap és que la font, altre dia
emblema de la nostra vila, és estimada per tothom i no
crec sia una utopia, encara que els temps i costums ha
gin canviat, confiar que vindrà un dia que torni a rajar. És
qüestió de diàleg i el seu prestigi ho reclama, una joia tan
preuada mereix millor auspici.

Les fonts picants

Ferran Catà

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

TAPISSERS

d Molí, 1
Tel. 797 06 01

SERRA-PINEDA

Casabella i Alegre a l'estand d'Argentona.

tors econòmics de la població.
D'altra banda, l'Ajunta

ment d'Argentona va participar
al Saló Internacional de Turis

me de Catalunya (SITC) que es
va celebrar a finals d'abril a
Montjuïc. El consistori, que es
trobava dins l'estand del Con
sell Comarcal del Maresme, va
aprofitar per donar a conèixer
els productes gastronòmics i
l'oferta lúdica i cultural d'Ar

gentona.

L'Ajuntament d'Argentona
va aprovar la seva integració al
futur Consorci de Promoció Tu
rística del Maresme. Això li su
posarà pagar unes 150.000 pes
setes anuals, en concepte de
despeses.

L'alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, considera
imprescindible formar part
d'aquest consorci, al qual s'han
adherit 16 ajuntaments, ja que
potenciarà i promourà els sec

Mirant enrera sense rancúnia-*Argentona
s'integra al
Consorci de
Promoció Turística
del Maresme
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Telèfon 797 04 11
Av. Catalunya, 1. 08310 ARGENTONA

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

ARGENTONA
Carrer Gran,
Tel. 797 10 50

que té Agropecuària al costat
mateix de la Sala. Segons els
pagesos, la construcció d'una
nau als afores del nucli urbà
d'Argentona comportarà el
desenvolupament d'una activi
tat econòmica més important.
Agropecuària ha exposat en
diverses ocasions que no pot
comprar productes per a la ter
ra a preus més econòmics, ja
que si es volen grans quantitats
d'un producte, perquè resulti
rendible, aquest ha de ser trans
portat per un camió de gran to-
natge. I aquest tipus de vehi
cle, segons el pagesos, no po
dria ni circular ni descarregar
al llarg del carrer Gran. En
aquest sentit, l'alcalde d'Ar
gentona, Joaquim Casabella va
afirmar que "s'ha de treba
llar per buscar el lloc idoni" i
"cal tenir en compte que
Argentona no disposa pràc
ticament de terreny urbanitza
ble".

vol establir cap termini per a
resoldre els expedients pen
dents, que ja haurien d'estar
retornats. El govern català jus

tifica la lentitud del procés
al·legant que cal estudiar expe
dient per expedient i que aquest
procés requereix molt de

temps.

La Sala es negociarà de nou

Un cop resolt el tràmit que
la Cooperativa Agropecuària i
l'Ajuntament d'Argentona van
acordar, les dues parts podrien
iniciar de nou converses per
parlar de la situació actual de
la Sala d'Argentona.

Les negociacions van que
dar aturades després que els pa
gesos van proposar a l'adminis
tració local que cedien la Sala
al poble a canvi d'una nau on
poder guardar la maquinària i
els seus estris de treball. Actu
alment s'utilitza un magatzem

ciativa per Catalunya-Els
Verds, Concepció Sala, va afir
mar que l'Ajuntament pot as
sumir la demanda dels pagesos,
ja que es tracta, com en d'al
tres poblacions, d'un cas de jus
tícia històrica. Sala va afirmar
que cal reprendre les negocia
cions amb nous ànims. D'altra
banda, el coordinador General
del Sindicat d'Unió de Pagesos,
Pep Riera, que va ser present a
l'assemblea, va manifestar que
en cap moment s'ha qüestionat
si la Sala ha de ser per al poble,
però sí que cal que es retorni a
la Cooperativa Agropecuària el
seu patrimoni, per tal que pu
guin treballar i desenvolupar
l'activitat econòmica en condi
cions.

La nostra vila, juntament
amb Arenys de Munt, Cabrils i
Teià, és un dels quatre munici
pis del Maresme on les cambres
agràries queden pendents de ser
traspassades. La Generalitat no

Després d'uns minuts d'in
tensa discussió entre totes les
parts, va arribar l'acord. Els
pagesos de la Cooperativa
Agropecuària, antiga Cambra
Agrària, van decidir, després
d'una votació secreta, que fa
rien arribar una proposta se
gons la qual l'Ajuntament
d'Argentona havia de demanar
al Departament d'Agricultura
de la Generalitat que acomplís
un acte de justícia històrica: que
es retornés el patrimoni als pa
gesos. L'alcalde d'Argentona
es va mostrar d'acord amb el
fet que el patrimoni que els
membres de la cooperativa de
manen els sigui retornat. El se
gon tinent d'alcalde i portaveu
d'Esquerra Republicana de
Catalunya, Jordi Pinart, va
mostrar-se satisfet per aquest
principi d'acord entre totes les
parts i va afirmar que després
del traspàs continuaran les ne
gociacions. La regidora d'Ini

ministració local. L'alcalde d'Argentona, Joaquim Casabella
(CiU), i els portaveus d'ERC i IC-EV, Jordi Pinart i Concepció
Sala, respectivament, es van mostrar a favor de la proposta
de la cooperativa, però també van advertir que cal consultar-la

als membres del PSC i el PP. Els socialistes van declarar que
no se'ls va convocar i els populars que no van poder-hi assistir.
A l'assemblea hi va ser present el coordinador General del

Sindicat d'Unió de Pagesos, Pep Riera.

La Cooperativa Agropecuària, que engloba part dels page
sos d'Argentona, ha demanat a l'Ajuntament que sol·liciti al
Departament d'Agricultura que els retorni el seu patrimoni
abans de continuar amb les negociacions de la cessió al
consistori de la Sala d'Argentona, el seu principal patrimoni.
Aquesta mesura, que no afectarà el funcionament i la uti

lització per part dels argentonins de l'immoble, es va prendre
en el transcurs d'una assemblea entre el pagesos i l'ad

Els pagesos demanen
que se'ls retorni el seu patrimoni
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El primer safareig públic del que en tenim cons
tància estava ubicat al carrer del Torrent, avui carrer
Gran, concretament en el núm. 30, on ara hi podem
anar a comprar pa i pastissos. L'aigua era de la font de
Sant Domingo, quan encara brollava a peu de carrer i
era transportada a través d'uns tubs de gerrer, que en
les últimes obres que es van fer al carrer es van posar
al descobert.

Quan la font va baixar de nivell, el safareig pú
blic es va traslladar al costat de l'hort del Rector, avui
plaça Nova, allà on hi ha la font. Aquest el vam veure
en fotografia a l'exposició "Argentona foto a foto".

Si algun dia passeu pei carrer Carreras i Candi,
just al costat del núm. 10 hi veureu una paret de tot
xos pintada de gargots de coloraines (allò que ara en
diuen graffiti), allà al darrera, tapiats, encara hi ha els
últims safarejos públics dels que en tenim un record
ben viu. Un servia per ensabonar la roba, l'altre per
esbandir-la. Damunt la roba cargolada que hi havia so
bre les rentadores de rajola vermella, el picador de fus
ta que cada dona portava repicava amb cadència tal
ment com una melodia monòtona i contínua, acompa
nyant la cançó que tenia a flor de llavi o a la xerrameca
a crit obert amb la veïna que, al seu costat, col·laborava
a la melodia de percussió amb el seu corresponent pi
cador.

Allà hi vaig veure la primera evolució en el sis
tema de rentat, començant per la bogada de cendra,
passant pel tall de sabó que el botiguer havia tallat d'una
llarga barra i havia embolicat amb un full de "La
Vanguardia" (el diari dels botiguers perquè era el que
tenia més fulls). Va arribar després la pastilla Lagarto,
de can Barangé de Barcelona, o la pastilla L'Oca, de
can Codina de Mataró, passant després a les cèlebres
escames "Soms" per acabar amb els permanganats,
parents pròxims dels nostres detergents. (Potser hau
rem de tornar a la bogada de cendra, si no volem con
tinuar contaminant els nostres aqüífers, els nostres
mars, el nostre planeta tot).

L'aigua continuava sent la de Sant Domingo però
sense contaminació.

Els safarejos eren per les dones, a més de lloc
on rentaven la roba, el que els homes era Cap de Creus.
S'hi anava a "fer safareig". Es repassava la vida i mira
cles de cada casa, sortia a domini públic tota la "roba
bruta" i ^per què no? també els fets lloables. No hi ha
via la televisió amb telenotícies ni serials, però sortien
d'allà plenes de doctes coneixements.

En d'altres poblacions els safarejos públics, que
aArgentona eren els safarejos per antonomàsia, rebien
el nom de "Cumú".A Dosrius-Canyamars el Butlletí
Municipal rep actualment el nom de "El Cumú", a la
nostra vila ja ho veieu és el mai prou ponderat "Cap de
Creus".

Fent safareig

Lluís S. Morgan

Records^^

r

Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21
ARGENTONA

Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05
MATARÓ

LLUÏS SERRA

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS -
CALEFACCIÓ

tat que es proposés al Consorci
que reconegués que l'actual si
tuació pot millorar. Una altra
mesura que proposa adoptar la
moció, després d'haver estu
diat la situació, consisteix en la
col·locació de filtres de carbó
actiu, adequats per a la reducció
de les emissions de dioxines
També se sol·licita al departa
ment de Sanitat de la Generali
tat un altre estudi sobre les con
seqüències per a la salut que
poden tenir les emissions de les
esmentades substàncies.

El portaveu del Partit dels
Socialistes, Josep Clofent, va
proposar que allí on es parla de
filtres s'especifiqui clarament
que es tracta de posar-ne uns de
més potents que els actuals.

La regidora d'IC-EV, Con
cepció Sala, va demanar a tots
els grups municipals que es
comprometessin amb les seves
formacions al Congrés i al Par
lament per canviar la llei.

Els grups municipals de
l'Ajuntament d'Argentona van
aprovar una moció conjunta en
què es proposa al Consorci de

Tractament dels Residus Sòlids
Urbans del Maresme la reduc
ció de dioxines a l'atmosfera. Un

altre objectiu de la moció és
aconseguir el compromís dels
representants al Congrés i al Par
lament de Catalunya i dels res
pectius grups municipals per
canviar la llei, de manera que el
nivell d'emissions d'aquestes
substàncies sigui regulat per llei
i, per tant, d'obligat compliment.

La moció presentada per Ini
ciativa per Catalunya els Verds
exposa, entre d'altres motius,
que la incineració de residus no
és la millor solució per a reduir
la contaminació i que la inci
neradora que hi ha a Mataró
emet a l'atmosfera dioxines i al
tres elements contaminants que
són perjudicials per a la salut. Per
això es va acordar per unanimi

L'Ajuntament
vol que la
incineradora
de Mataró
contamini menys
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contra del precintatge i el pos
terior enderroc de la nau no és
aprovat pel TSJC.

La polèmica de l'empresa
ve de fa uns anys, quan l'Ajun
tament d'Argentona va avisar
Metalúrgicas Jiménez que el
terreny on actualment hi ha la
nau no es podia edificar perquè
era zona agrícola forestal i no
industrial. Tot i l'avís del con
sistori, l'empresa va decidir ti
rar endavant la construcció.

Aquesta és la primera ac
ció que tira endavant l'Ajunta
ment, però no serà l'última, ja
que ha confirmat que un cop
estigui enllestit aquest cas es
faran les pertinents accions
contra altres indústries il·legals
de la zona del Torrent de Vera.

rà les famílies dels treballadors.

Un problema històric

L'Ajuntament va acordar,
en un Ple de l'anterior mandat,
l'enderrocament de la nau in
dustrial, però el procés es va
aturar a causa del recurs que va
presentar el propietari de l'em

presa al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC).
Si el TSJC denega la petició de
l'afectat, donarà a entendre que
aprova l'acord del Ple de
l'Ajuntament i aleshores es
podria procedir a l'enderroca
ment de la fàbrica. L'advocat
de Metalúrgicas Jiménez ha re
calcat que pensa recórrer al Tri
bunal Suprem, si el recurs en

litzar primer la situació global
del Torrent de Vera, on hi ha
una gran quantitat d'empreses
il·legals. Un cop fet aquest es
tudi s'hauria de legalitzar la
qualificació de cada finca.

El propietari de l'empresa,
Miguel Jiménez, va dir que no
és just que només es fixin en la
situació de la seva empresa
quan n'hi ha una cinquantena
que estan en la mateixa situa
ció i pitjor que la seva. Jiménez
va afegir que van decidir
construir l'empresa perquè van
veure que n'hi havia més a la
mateixa zona. L'empresari va
apuntar que volen arribar a un
acord amb el consistori, ja que
el tancament de la fàbrica su
posarà moltes pèrdues i afecta

Vista general del Torrent de Vera, a l'esquerra la nau afectada.

sistori demanar una autorització judicial per a poder pre
cintar l'edifici de manera cautelar. Per la seva banda, l'ad
vocat de l'empresa ha demanat mantenir una reunió amb

l'Ajuntament per intentar requalifícar el terreny, que ac
tualment és considerat zona agrícola, perquè passi a rebre
la denominació d'espai industrial.

L'inspector d'obres de
l'Ajuntament d'Argentona,
acompanyat d'un tècnic i tres
agents de la Policia Local, es
va presentar a primera hora del
matí a l'empresa Metalúrgicas
Jiménez, situada al Torrent de
Vera d'Argentona. L'actuació
es duia a terme per precintar la
nau que aquesta empresa té
instal·lada en una zona agríco
la.

La trobada del consistori
amb el propietari Miguel
Jiménez va ser simplement bu
rocràtica, ja que era un requisit
perquè l'Ajuntament pogués
aixecar una acta per poder de
manar una autorització per pre
cintar cautelarment la nau bla
va. Aquesta ordre judicial no
més autoritzarà el precin-tatge
i tancament de la nau, però no
l'enderroc, ja que el procés està
en vies judicials.

L'advocat del propietari,
Antoni Valls, que va ser present
a l'acte, va declarar que si
l'Ajuntament, amb l'ordre ju
dicial a la mà, ordena el tanca
ment de l'empresa no s'hi opo
sarà. L'advocat de Metalúrgicas

Jiménez va dir que la intenció
de l'afectat és parlar amb l'al
calde d'Argentona, Joaquim
Casabella, i el regidor d'Urba
nisme, Santi Mora, per trobar
una solució factible per a totes
dues bandes i no tan dràstica
com s'apunta.

Segons Valls, la solució se
ria intentar requalifícar el ter
reny i considerar-lo zona indus
trial. Però l'advocat també va
manifestar que s'hauria d'ana-

L'Ajuntament d'Argentona no va poder precintar, a fi
nals de març, la nau il·legal que hi ha a la zona del Torrent
de Vera de l'empresa Metalúrgicas Jiménez. Tot i això, el
consistori va aixecar un acte on constava que el propietari

de la firma va prohibir que es precintés la nau als tècnics
municipals. L'actuació del propietari permetrà ara al con-

L'Ajuntament no tanca la nau il·legal
però en fa el pas clau
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NO HI HA TEMPS PER PERDRE.
80.000 PERSONES col·laboren constantment

en la XARXA D'ACCIONS URGENTS organitzada per
AMNISTIA INTERNACIONAL arreu del món.

Malauradament, avui encara, hi ha moltes vi
olacions dels drets humans. A tot arreu del món:
EE.UU., Sudan, Sudàfrica, Europa, Sri Lanka,
Jamaica, etc.

Fa molts anys que formo part d'aquest grup
que enviem denúncies als responsables de les naci
ons. N'estic molt content.

De seguida que es coneix un cas, s'examina
i, si es confirma, ens avisen a les persones que es
tem apuntats per fer aquest servei.Aquestes perso
nes rebem una carta denunciant aquell fet i adreça
da al Cap d'Estat del país afectat, o al Ministre cor
responent. Les persones que ho rebem, només hem
de posar la signatura i les dades personals, res d'anò
nims. Ho fiques dins d'un sobre, hi poses el segell i
ho envies per correu.

D'aquesta manera, cada cas genera unes cinc
mil cartes de protesta que fan cap a la mateixa per
sona responsable d'aquella violació. És com un bom

bardeig perquè el President d'aquell país, primer,
rep telegrames i fax, després cartes i més cartes,
respectuoses però clares, demanant que s'acabi
aquella tortura o aquell empresonament injust, o
que es retiri la pena de mort que pesa sobre la víc
tima. Hi ha casos que arriben a produir fins a 18.000
impactes postals.

ELS RESULTATS són que, de cada tres casos,
se'n resol un.Val la pena.Al mateix temps que pro
testes per aquell cas, poses el teu gra de sorra per
què es mantingui la consciència desperta.

Cada cas representa una situació de perill ex
trem. Però també és una opció per a l'esperança.

Aquestes accions també s'envien a l'ONU i
als mitjans de comunicació social.

Aquesta col·laboració és molt educativa per
què et fa conèixer insistentment l'existència de la
tortura, de les penes de mort i de les "desaparicions"
de molta gent, en un món que sembla tan cofoi pel
seu progrés...

L'adreça d'Amnistia Internacional a Barcelona
és:

c/Alfons XXII, 19 - 21, pral.
08006 Barcelona

Tel. 209 35 36

Amnistia
Internacional

Salvador Cabré
Mossèn d'Argentona

Cridats a ser lliures^r

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

08310 ARGENTONA.

CRISTALLERIES
ARGENTONA

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

disposa de mitjans per a
acondicionar la gossera amb
uns mínims de salubritat. La
propietària va dir a Ràdio Ar
gentona que les instal·lacions
estan en bones condicions, però
no obstant això, el lloc on es
troben no té la llicència d'acti
vitats ni els permisos d'obres de
l'Ajuntament.

L'Ajuntament d'Argentona
hi aporta 100.000 ptes. cada
any, però aquesta quantitat és
insuficient per a pagar el mig
milió de ptes. que comportaria
la contractació d'un tècnic per
què fes l'informe de les refor

mes obligatòries. El regidor de
Sanitat de l'Ajuntament d'Ar
gentona, Antoni Julià, ha dei
xat un termini de dos 0 tres
mesos abans de tirar endavant
les actuacions legals pertinents.

L'encarregada de la gosse
ra ha demanat suport i ajut eco
nòmic als argentonins. Els in
teressats poden trucar al telè
fon 798 43 40.

La gossera que hi ha a la
zona de Can Manreset d'Ar
gentona no podrà continuar
amb la seva activitat si no le
galitza la situació.

Aquesta gossera, que porta
dos anys d'il·legalitat i que està
gestionada per la Gestora per a
la Defensa dels Animals, es
nega rotundament a sacrificar
gossos i gats. Per aquest mo
tiu, l'Ajuntament d'Argentona
ha avisat la responsable, Lola
Gallardo, que si no legalitza la
gossera haurà de tancar. Ga
llardo es dedica de forma des
interessada a cuidar els animals
que hi arriben. Tot i això, la do
na compta amb la col·laboració
d'alguns simpatitzants que l'a
juden puntualment. En aquests
moments, la situació de la gos
sera és molt precària, ja que
està superpoblada, no té aigua
corrent i els animals que hi ha
no estan vacunats. En aquests
moments hi ha uns 60 gossos i
uns 20 gats. Lola Gallardo no

La gossera porta dos anys en la il·legalitat.

La gossera
de Can Manreset
haurà de tancar
si no es legalitza
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c/ Molí, s/n  Tel. 756 06 42  08310 ARGENTONA

NIF B-59980706

Turó St. Sebastià, S.L.

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

RAMON REIXACH I MONER

AUTO-ESCOLA • ASSEGURANCES

ser a l'octubre. Per tant, ara el
president local és Raimon Ca

talà i el portaveu del partit
Josep Famades.

Català satisfet

Raimon Català va afirmar
que estava molt content de com
havia anat tot. Primer, va dir
"per la confiança que els òr

gans directius del partit han di
positat en mi"; i segon, perquè
l'elecció de Famades com a
portaveu li sembla molt "cor
recta".

El president local va dir
que a partir d'ara les relacions
internes no seran complicades.
D'altra banda, el nou portaveu,
Josep Famades, va declinar fer
qualsevol manifestació al res
pecte i es va acollir al comuni
cat de premsa que Unió Demo
cràtica de Catalunya a Argen
tona va fer públic. En el comu
nicat, l'Assemblea reprovava
l'actuació de Raimon Català,
instava Guillem Aresté a pre
sidir les reunions del comitè
local fins a l'inici del procés
congressual i nomenava porta

veu únic del partit Josep
Famades.

tants de la secció local van fer
a Mataró i a la qual no va as
sistir el president local,
Raimon Català, per evitar con
frontacions amb el regidor
Francesc Espadero. Aresté va
afirmar que a partir d'ara ell
convocarà i presidirà les as

semblees del comitè local
d'aquest partit i que el nou i

únic portaveu del partit serà
Josep Famades.

Tot indica que les relacions
internes del partit no són gaire

bones i que hi ha divisió d'opi
nions. El paper de Guillem
Aresté serà de mitjancer entre
les dues parts perquè no arre
lin les divergències. Aresté va
declarar que la reunió que van
fer alguns militants per esco
llir Josep Famades com a pre
sident local no estava prevista
dins dels estatuts d'Unió i, per
tant, era antireglamentària.

El president comarcal va
declarar que el procés que hau

rà de fer el partit si vol escollir
un nou president passa per con
vocar eleccions uns mesos
abans que es faci el Congrés
Nacional d'aquest partit. De
moment no hi ha data fixada,
però tot fa indicar que podria

El regidor d'Unió Demo
cràtica de Catalunya, Francesc
Espadero, va negar que tingui
seguidors i que la reunió fos un
"cop d'estat". El regidor d'U
nió va afirmar, però, que en una
reunió que es va fer fa dos me
sos, i a la qual va assistir el
mateix Català, es va tractar la
mateixa qüestió. En aquella
ocasió Raimon Català va ma
nifestar ja si abandonava o no
la secció local, segons va ex
plicar Francesc Espadero.

Per la seva banda, Josep
Famades no va voler parlar
d'aquest afer i només es va li
mitar a dir que com a militant
de base farà el que UDC deci
deixi.

Es ratifica el càrrec

de Català

Després de l'afer de l'elec
ció, i passades les eleccions
generals, el president d'Unió
Democràtica de Catalunya a la
comarca, Guillem Aresté, va
confirmar que Raimon Català
continuaria com a president
local a Argentona, Òrrius i

Dosrius. La decisió es va pren
dre a l'assemblea que els mili

L'assemblea local d'Unió
Democràtica de Catalunya a
Argentona va escollir el passat
mes de febrer Josep Famades
com a nou president de la sec
ció del partit, en substitució de
l'exregidor Raimon Català.
Aquesta decisió, presa per al
guns membres de la militància
d'Unió, es contradeia amb un
comunicat que va fer el presi
dent local d'Unió. Raimon Ca
talà, que va afirmar que ell con
tinua essent el cap local del
partit, va qualificar la reunió de
"cop d'estat". El president lo
cal va qualificar l'elecció de
Famades d'"irreglamentària",
ja que segons Català va ser una
reunió de bar i no pas una as
semblea local. Segons Raimon
Català només van assistir-hi els
seguidors del regidor demòcra-
ta-cristià Francesc Espadero i
no s'hi van convocar la resta
de militants del partit. Català,
per mitjà del comunicat, va
afegir que dins del partit hi ha
"oportunistes polítics que vo
len augmentar els seus ingres
sos particulars", però que la
seva presència al capdavant de
la secció local els frena a
fer-ho.

La polèmica elecció del president d'Unió
provoca divergències dins el partit

Català continua com a president d'UDC
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PLAÇA DE VENDRE, 1 BIS
TEL. 797 03 63
08310 ARGENTONA

EL PETIT REBOST
On hi trobareu
de tot i força...
Amb qualitat i bé de preu,
com sempre.

Polígon Industrial Cros, Nau n. 3 • 08310 ARGENTONA (Barcelona)
Tels. 757 95 94 - 757 94 87 - 757 96 78 (Contest.r autom.) - Fax 798 31 59

ESCORXADOR
D'AVIRAM

MAGATZEM
D'OUS

Reg. en D.G.S. 10.635-B

NIF. A-58/336496

PP: 15,1%
Vots vàl
Vots en blanc: 30 - 0,54%
Vots nuls: 12-0,22%

C: 30%

-EV: 5,8%

6,2%

CiU: 42

Altres: 07%

hi va votar el 84,05% de l'elec
torat. Per contra, la mesa on va
anar-hi menys gent a votar va
ser la A, del Col·legi Sant Mi
quel del Cros.

L'altra dada important de la
jornada, pel que fa a Argen
tona, va ser l'abstenció, que es
va situar en el 19,74%, un punt
i mig per sota dels anterior co
micis generals celebrats el

1993.

argentoní va exercir el seu dret
a vot en una jornada que va ser
presidida per la normalitat. Tot
i que es va produir una dava
llada en l'índex de participa
ció, un punt i mig respecte al
1993, l'afluència dels argento
nins a les urnes va ser mas-
siva.

La mesa que més participa
ció va registrar va ser la B, de
l'escola Bernat de Riudemeia:

van perdre gairebé dos punts,
amb 339 vots, i IC-EV, amb
316 vots, va baixar un 0,24%
del total. Altres formacions,
com el Partit Ecologista i els
Verds Europeus, van aconse
guir 11 i 12 vots, respectiva

ment.

La participació

Un 81,75% de l'electorat

Les eleccions generals que
es van celebrar el passat 3 de
març van tenir com a principal
protagonista la participació
dels argentonins a les urnes. De
les 6.899 persones censades, en
van votar 5.488, un 80,26% del

total de participació. Tot i això,
l'alt índex de votants no va su
perar el 81,75% dels anteriors
comicis, els de l'any 1993.

Convergència i Unió va ser
el partit més votat amb 2.304
vots, el que representa un
41,74% del total. CiU, però, va
patir la davallada més gran a
Argentona; va perdre més de 4
punts del total. Per contra, el
Partit dels Socialistes de
Catalunya va ser el partit que
més va augmentar. El PSC va
obtenir més de 500 vots, amb
un increment, respecte a les
anteriors generals del 93, del
6,76%. El PP, que es consoli
da com la tercera força a la
població, també va augmentar
un 0,88%. Els populars van
aconseguir 130 vots més que a
les anteriors eleccions. D'altra
banda, Esquerra Republicana
de Catalunya i Iniciativa per
Catalunya-Els Verds van patir
un retrocés. Els republicans

El PSC i el PP pugen;
CiU, ERC i IC baixen

Eleccions Generals '96 a Argentona.
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Grup Municipal
d'Iniciativa - Els Verds

(IC-EV)

El traçat d'aquesta carre
tera millora també les comu
nicacions de la zona indus
trial del Cros, i al mateix temps
reobre el debat de la urbanit
zació dels seus carrers (clave
gueram, enllumenat i asfal
tat), que resta pendent d'exe
cució de fa massa anys. Per
què una cosa tan senzilla no
s'acaba de resoldre mai? Per
què l'actual equip de govern
no és capaç d'exigir a les in
dústries el que ens exigeix a
tots els vilatans quan ens as
falten el carrer on vivim.

IC-EV ve demanant des
de fa temps, amb preguntes
als plens, que l'Ajuntament
emprengui definitivament la
urbanització d'aquesta zona
industrial, i que tingui molt en
compte que la resta d'argento-
nins no tenim perquè costejar
aquesta obra. Al capdavall,
els principals beneficiaris
d'aquestes millores han de ser
els industrials de la zona.

Es tracta, en definitiva, d'un
millorament que s'ha d'em
prendre avui mateix, però que,
segons com es desenvolupi,
la zona industrial es pot am
pliar molt més (ja que així
està projectat). Es per tant,
també, una obra de futur, i
esperem que l'actual equip de
govern sigui capaç de pensar
amb una visió més àmplia,
com ho va demostrar aquell
equip de govern que va pro
jectar aquesta carretera l'any

1991.

L'autopista a Granollers,
amb totes les seves conne
xions, carrils, entrades, sorti
des, giratoris, ponts, contra
forts i talussos, ha convertit
Argentona en una població
perfectament ben comunica
da. Semblava gairebé impos
sible estar-ne més. Per això
més d'un s'ha sorprès quan ha
vist que per la banda dreta de
la Riera s'ha construït una al

tra carretera.
Es tracta de la nova carre

tera al Cros, que de fet és
l'única que connecta directa
ment el nucli urbà d'Argen
tona amb aquest veïnat i que
té la interessant particularitat
de comptar amb un carril-bici.
El projecte d'aquesta carrete
ra es va decidir fa cinc anys,
quan l'Ajuntament d'alesho
res (governat per AA, PSC,
ERC i IC) va pactar les con
trapartides per la construcció
de l'autopista.

Per a nosaltres aquesta és
la més important de les vies
de comunicació que s'han in
augurat en els darrers anys, ja
que contribueix a dissoldre
l'històric aïllament del veïnat
del Cros de dues maneres: una
d'immediata, per la millora de
l'accessibilitat; i l'altra, de ti
pus urbanístic, que s'haurà
d'anar desenvolupant succes
sivament i que no és més que

la lògica urbanització dels ter
renys que envolten una carre
tera. Així doncs, creiem que
els argentonins, a partir d'a
questa nova calçada, poden
tenir l'esperança que algun

dia el veïnat del Cros que
darà unit al nucli urbà de la
vila.

La carretera
que faltava

Maig, 1996.
Grup Municipal

d'Esquerra Republicana

de Catalunya
(ERC)

cionament dels serveis
que s'han d'instal·lar a

l'antiga fàbrica de la
Velcro i, no menys impor
tant, la remodelació de la
zona esportiva amb la
construcció d'un pavelló
digne.

Si ERC hagués de de
nunciar el pacte, no cau
rem en el parany, seguint
els "cants de sirena" que
ens adreça alguna força
política a l'oposició, no
ens avindrem a fer un
pacte contra CiU com el
que vam patir a l'època
Suari, perquè, adés i ara,
li manquen les més ele
mentals garanties de
"confiança" i de "lleialtat"
exigibles.

Des d'ERC entomem
la responsabilitat de no
deixar l'ajuntament en
una situació d'ingover-
nabilitat com al final de
l'anterior govern, però
hem d'emplaçar a CiU a
no malbaratar el darrer
"cartutx" de credibilitat
que té: ha pactat amb to
tes les altres forces polí
tiques (PSC, IC, AA-ara

PP-) amb un trist balanç
final.

La signatura del pacte

de CiU amb el PP pot afec
tar la continuïtat de l'equip

de govern integrat per CiU
i ERC a l'Ajuntament
d'Argentona? Des del Co
mitè Polític d'ERC valo
rem que l'esmentat pacte
espanyol no és raó sufi
cient per trencar l'acord es
tablert d'ençà de les elec
cions municipals perquè
no es basa en directrius
dictades des de les corres
ponents direccions nacio
nals.

L'acord de govern es
basa en la confiança i lle
ialtat mútua per portar a
terme un programa de go
vern consensuat. Aquest
mes de maig es realitzarà
la 2a Reunió de Seguiment
del Pacte entre les direc
cions d'ambdós partits. Si

el Comitè Polític d'ERC
dubtés de la confiança en
portar endavant el progra
ma comú establert 0 detec
tés deslleialtats insalva
bles, posaria en considera
ció de l'Assemblea Local
de Militants d'ERC la ne
cessitat de denunciar els
incompliments.

Des d'ERC valorem
com vitals la negativa con
tundent a la urbanització
de Sant Jaume de Traià, la
reordenació del Torrent de
Vera, l'elaboració d'un nou
Pla General Urbanístic,
així com l'entrada en fun

Ha arribat l'hora
de fer balanç?
No. fem un punt i seguit.

^Grups municipal
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que el jovent es troba sense un
lloc adequat on fer-hi activitats.

Tampoc van ser capaços de
negociar la construcció del
Centre de Salut a la fàbrica, que
era una proposta que recolzà
vem tots els grups. Una autèn
tica pèrdua de recursos, com la
del Casal d'Avis convertit en
una pastisseria a causa d'unes
humitats, segons les explicaci
ons de l'alcalde convergent.

Finalment s'ha fet el camí
del Cros arran del marge dret
de la Riera i s'està finalitzant
la urbanització dels turons de
Can Boba de les Vinyes i de
Sant Sebastià fins al cementi
ri. Tots dos són projectes que
van ser negociats quan els so
cialistes érem al govern muni
cipal.

Mentrestant el govern de
Ciuierc ha donat un missatge
molt nítid. El de no tenir pro
jecte per a Argentona ni inicia
tives de cap mena. En no ha
ver-hi objectius, no hi ha equip
i viceversa, i cada regidor va
per ell, sense saber ni tant sols
què fa cadascú.

Davant de la manca d'ide
es, de projecte, de direcció, de
coordinació, de capacitat de
gestió, ens han donat el lamen
table espectacle d'un any no
solament buit de contingut de
govern sinó també ple de com
portaments antidemocràtics:
han intentat minvar la nostra
representació a les comissions
informatives, han incomplert
acords plenaris aconseguits a
proposta del nostre grup mu
nicipal, han recorregut a la des
qualificació personal i fins i tot
han descuidat el funcionament
normal de l'Administració
Municipal.

Mentre el govern de
Ciuierc ha perdut la brúixola i
dorm a la palla, el poble, que
és ben viu, se'n dol.

Grup Municipal

Socialista (PSC)

Ja fa un any que acudíem a
les urnes per decidir el futur del
poble. Convergència i Unió no
obtenia una majoria suficient
per a governar en solitari, i als
socialistes, el partit més votat
dels que avui som a l'oposició,
no ens demanaren en cap cas
ni tant sols de dialogar sobre el
nostre projecte de poble per a
poder sumar esforços.

Després d'un any podem
dir que el pacte a què arribaren
els convergents amb el partit
menys votat -ERC-, per a fer
aritmèticament els set vots ne
cessaris per a la majoria abso
luta, està resultant un fracàs per
al present i per al futur
d'Argentona. Dissortadament
per a tots.

El govern municipal està
estancat, mentre els municipis
del voltant viuen amb autènti
ca intensitat els canvis que s'es
tan produint de tot ordre: eco
nòmics, socials, culturals, urba
nístics, en l'ensenyament...
Argentona, en canvi, està per
dent terreny. Mentrestant, la
competitivitat és altíssima en
tre els municipis de l'entorn, en
una zona dinàmica com és la
del Maresme i el Vallès.

Mentre el govern de
Ciuierc no ha empès cap inici
ativa pel que fa a la promoció
econòmica del poble, s'ins
tal·larà una zona comercial
d'ampli abast a cada un dels
municipis veïns: una a Mataró
i una altra a la Roca, sense que
el govern se n'hagi assabentat.

Pel que fa a la reforma de
l'ensenyament, resulta que en
cara no han sabut donar respos
ta a la necessitat d'aportar un
terreny per a l'institut.

A instàncies de la part ve
nedora, compren un local, el de
l'antiga fàbrica de la Velcro
-una proposta que el grup so
cialista havia impulsat durant
el mandat passat. Ara no saben
què fer del local, que porta cinc
mesos mort de fàstic, mentre

l'Aigentona que la societat vol
gaudir. Endavant, volem que
seguiu encoratjats amb el nos
tre suport i en aquesta línia as
cendent d'assoliment d'objectius
socials.

Igualment ens felicitem del
pacte de govern assolit a nivell
de l'Estat, després de llargues

converses.

Convergència Democràtica
de Catalunya

Comitè Executiu Local

Fa gairebé un any que els
regidors de CDC, juntament
amb UDC, pactaren un progra
ma de govern amb ERC. El tre
ball que els vilatans reben és
d'una importància cabdal. Mol
tes coses destaquen d'aquest fet:
les vistoses, tals com el Peri de
Sant Sebastià, la compra de la
Velcro, la compra per a l'ober
tura del carrer Carrasco i
Formiguera, Josep Soler, arran
jaments de places, conferències,
etc. Altres coses són les que no
es veuen, el dia a dia, per assolir

Un pacte de treball

El govern de Ciuierc,
un any sense brúixola

Ara, la llengua catalana
ja és més ben vista des de la
resta de l'Estat, el finança
ment de l'autonomia ha vis
cut un increment notable en
els darrers quatre anys, te
nim acceptat el desplega
ment dels Mossos d'Esqua
dra per tot el nostre territori,
administrarem les nostres
costes, etc... i les inversions
en infraestructures rebudes
de l'Estat pujaran de l'actual
9% al 16%.

Algú podia preveure
tant per Catalunya en tant
poc temps? CiU és la clau
de la governabilitat de l'Es
tat espanyol i és, sens dub
te, el gran protagonista de
l'avenç assolit a Catalunya.

Hem avançat molt però,
amb la força dels nostres
vots, encara hem d'anar més
lluny, molt més lluny.

Gmp Municipal
de Convergència i Unió

(CiU)

Convergència
i Unió

Catalunya
en primer lloc

Acabada l'etapa franquis
ta i reinstaurada de nou la
democràcia, CiU ha tingut
sempre un pes prou impor
tant en el sí del Parlament
espanyol que ha obligat a la
resta de formacions políti
ques a escoltar i tenir ben
present la nostra proposta
d'autogovern i progrés de la
societat catalana. Però han
hagut de passar varis anys
fins que els socialistes pri
mer i els populars després,
canviessin els seus discursos
contraris a les nostres reivin
dicacions per Catalunya.

Sense Convergència i
Unió, possiblement no hi
hauria hagut a 1992 govern
socialista ni a 1996 govern
popular a Madrid, però el que
sí és segur és que sense CiU
Catalunya no hauria avançat
tant i tant ràpidament en les
nostres reivindicacions d'au
todeterminació, finançament
i consolidació de la nostra
identitat catalana.

Grups municipals^
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Aspecte de la nova biblioteca d'Argentona.

gons el cap d'Obra Social de
Caixa Laietana, la biblioteca no
està destinada simplement a
petits, sinó a gent de totes les
edats, ja que abraça un ampli
camp de consulta: disposa de
diaris i revistes, i d'un servei
de préstec de llibres. Federico
va dir que tothom qui vulgui
trobarà les darreres novetats li
teràries de tots els camps.

Una de les primeres actua
cions que ha fet l'entitat ha es
tat la informatització dels lli
bres i arxius de l'equipament,
"sistema que poques bibliote
ques tenen", ha afegit Federico.
Una altra actuació que vol por
tar a terme Caixa Laietana és
la col·locació d'un monitor per

què el públic pugui fer qualse
vol tipus de consulta. Aquesta
remodelació de la biblioteca és
la compensació que Caixa La
ietana ofereix pel tancament del
casal dels avis que tenia a la
vila. Federico va afirmar fa uns
mesos a Ràdio Argentona que
el casal es va tancar perquè els
avis pràcticament van deixar
d'anar-hi.

Les obres de remodelació
de la biblioteca d'Argentona,
propietat de la Caixa Laietana,
van iniciar-se a principis de
Setmana Santa i van finalitzar
el 10 d'abril. L'acondicio-
nament va consistir a pintar les
parets, canviar la instal·lació
elèctrica i enrajolar el terra. A
més, la biblioteca ha incorpo
rat diverses novetats que han
suposat un cost de més de dos
milions de pessetes: un servei
de fotocopiadora que funciona
rà amb la introducció de mo
^edes i una màquina expenedo
ra de canvi.

A banda de les obres de re
forma, els usuaris habituals dis
posen de 20 taules més de les
que hi havia. En total, l'entitat
bancària s'ha gastat en les obres
de remodelació de la bibliote
ca d'Argentona uns 16 milions
de pessetes. Esteve Federico,
cap d'Obra Social de Caixa
Laietana, va afirmar que l'en
titat financera ha fet una impor

tant despesa perquè la biblio
teca tingui els equipaments ne
cessaris per a ser moderna. Se

La biblioteca
canvia el seu
aspecte

Bernat de Riudemeia, 6 - Tel. 797 02 69

ARGENTONA

RESTAURANT
Dirección: Hnos. Lara

El Celler
d'Argentona

Grup Municipal
del Partit Popular

(PP)

tolerància i el seny propi
català.

c) Un catalanisme im
pulsor de l'autogovern: la
relació entre Generalitat i
el govern central ha de ser
impecablement institucio
nal, sòlidament fonamen
tada en la Constitució i en
l'Estatut, per sobre d'inte
ressos partidistes.

L'autogovern ha de ser
font del dinamisme soci
al, cultural i econòmic de
Catalunya i no una repro
ducció de la burocràcia
que ens trobem des de
l'Estat.

L'autogovern ha de
servir per desregularitzar,
flexibilitzar situacions i,
d'aquesta manera, recupe
rar recursos per a la soci
etat civil.

L'altre dia encetàvem
el tema de la relació profi
tosa i profunda del PP i
Catalunya, i, avui, fixarem
unes bases, com són:

a)Un catalanisme
obert: la identitat no és si
nònim d'uniformitat. Les
identitats són múltiples i
concèntriques. No hi ha
una única manera d'ésser
català. La identitat catala
na és plural, com la gent
catalana.

La catalanitat ens ha de
servir per poder multipli
car i no per dividir, per fer-
nos grans en la pluralitat i
tolerància i no pobres en la
individualitat.

b)Un catalanisme cen
trat: això no significa ser
passiu, ni tampoc no tenir

ideologia pròpia, sinó po
der situar-se en el centre de
la vida política catalana
fent nostre allò que és més
raonable, factible i just a
través de l'exercici de la

El Partit Popular
i Catalunya (i II)

^Grups municipal

16 Cap de Creus - maig 1996



pretació amb Ferran Rané, un
altre amb el Joan Font dels Co
mediants i un altre que es feia
amb un actor de Barcelona...
Aquí vaig conèixer al Joan Font,
que després del curset el vaig
trucar per participar amb els Co
mediants. Al cap d'uns anys el
mateix Font em va trucar per fer
un càsting, n'érem tres. I em va
escollir a mi.

- Quin va ser el primer es
pectacle que vas participar
amb els Comediants?

Va ser boníssim, vaig estar
assajant una setmana La Nit, que
es feia a Madrid, i al cap d'a
quests set dies em van dir fes les
maletes que te'n vas a Madrid.
Vaig arribar allà com de provín
cia i al cap de tres dies ja pujava
als escenaris representant l'obra.
La Nit va durar moltíssim i la
vam portar al Victòria i la vam
acabar a Nova York. Després
vaig participar a la sèrie Teveo
de Noche, que s'emetia a TV2,
on representava un lladre de
somnis. I més endavant a l'es
pectacle Mediterrani.

El 92 va ser bestial, perquè
vam participar a les Cerimònies
dels Jocs Olímpics i a l'Expo de
Sevilla.

Pilar Agustí

tar la feina dels actors. No et
parlo dels quatre actors consa
grats que aquests estan més que
respectats, em refereixo a la gran
majoria d'actors que estan llui
tant i fotent canya.

-Com és per dins la pro
fessió d'actor?

Sovint, no és bonica com la
pinten els "Grans Actors". Molts
es pensen que són flors i violes,
que vius del "cuento". Vull
remarcar-ho NO VIVIM DEL
"CUENTO". Estem treballant
com qualsevol altra persona i
potser més i en condicions molt
més dures. Quan fracasses, fra
casses del tot.

Imagina't, una secretària pot
escriure, no sé, 500 cartes al dia,
si s'equivoca en una el "jefe" li
diu rectifica-la que l'has feta
malament i no passa d'aquí.

Però si ets un actor i fas una
gran pífia t'ensorren, se't men
gen. Sempre estàs caminant a la
corda fluixa.

-Tornant a allò dels teus
principis. Com vas pujar als
Comediants?

Fa bastants anys es van fer
unes Jornades Teatrals del Ma
resme, que es muntava cada any.
Eren tres caps de setmana, un
cap de setmana hi havia inter

a la manca d'infrastructures
adequades?

No, a part també hi ha el pro
blema que no només cal ganes
de fer teatre, fa falta gent que
dirigeixi tots els actors i que
existeixi algun al·licient de
poder-ho fer.

A Argentona tenim la Sala
que és un lloc ideal per fer ta
llers i és el lloc ideal perquè la
gent vulgui fer teatre i que la gent
li vingui de gust anar a veure te

atre.
A més, tenim la Velcro que

no sabem que passarà... Hau
ríem de potenciar el tallers de te
atre (que hi ha tallers de mil co
ses i no n'hi ha de teatre).

-Canviant completament
de tema, imagina't que un dia
el Ferran et diu ^papa vull ser
artista". Què fem?

M'agradaria que si ell vol
gués fer-ho ho fes, però només
perquè ell m'ho demanés, no
perquè per exemple jo o una al
tra persona li imposés.

Naturalment li explicaria els
pros i contres de la professió, i
tot com està... tampoc no sé com
estarà el dia que ell m'ho pugui
demanar. Almenys jo li explica
ria amb el que es pot trobar 0 el
que jo m'he trobat. I com sobre
viure d'actor!

-Ah! Però es pot sobreviu
re d'actor?

Ui! Has de fer de tot per ti
rar endavant. Fa bastants anys
enrere sí que es podia viure ac
tuant. Ara no has de fer de tot i
tots els actors fan de tot.

Agafes un ritme de vida que
no pots frenar, fas teatre, has de
fer publicitat, cinema, doblatge,
professor i sobretot esperar al
costat del telèfon... Llastimosa
ment és així.

A mi, el que m'agradaria és
que el públic aprengués a respec

-Notxa, comencem pel
principi. On va començar tot
plegat? En l'ofici d'actor, eh!

Jo, com la majoria d'actors,
vaig començar al teatre amateur,
en el meu cas al Centre, repre
sentant el que es portava llavors,
sobretot autors catalans: Gui
merà, Russinyol... molt tràgi

ques.
Llavors vaig anar a parar al

grup Flama, un grup de teatre en
què els actors eren més grans que
jo, em sembla que entre ells hi
havia l'Emili Amargant i la seva
colla. Ells representaven obres
més atrevides i d'autors que no
havia conegut mai. Recordo que
vaig anar a veure un assaig de
Galileo-Galilei. Amb el grup
Flama vaig aprendre que el tea
tre no era només el que repre
sentàvem al Centre sinó que hi
havia teòrics de teatre, altres au
tors i altres tendències que cor
rien per altres països. Tot això
era quan Franco era viu i tots
anàvem com anàvem...

-Has dit que a Argentona
hi havia un moviment impor
tant de teatre. Què es podria
fer per recuperar aquestes ga
nes de fer teatre?

De fet ja s'està intentant que
no només es representin Els Pas
torets i no s'assagin un o dos
mesos abans d'estrenar-los. Ara
es vol crear una altra vegada l'in
terès pel teatre a Argentona. El
Centre Parroquial ho toma a in
tentar i hi ha algun grup teatral.
El que passa és que el Centre no
té la infrastructura mínima per
assajar i escenificar alguna cosa
digna. El Centre Parroquial en
restaurar-lo el van fer un cine
ma i tampoc no es pot demanar
peres al faig.

-Així tu, Notxa, centraries
la poca 0 mínima producció

teatral que hi ha a Argentona

El meu físic mai no m'ha ajudat... i no ho entenc!

Xavier Ametller "Notxa": actor
Entrevista^
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QUEVIURES
CANSALADERIA

EMBOTITS I FIAMBRES
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

Antoni Julià, regidor de Medi Ambient, mostrant el projecte de la font.

el que vol és tancar la font, de
la qual de moment no surt ai
gua. El regidor d'Urbanisme,
Santi Mora, però, va assegurar
que l'ordre del dia deixava bas
tant clar quines són les intenci
ons del govern municipal res
pecte a la Font del Mig. Mora
va dir que es vol fer el tanca
ment per evitar perills. El prin
cipal perill és que al costat de
la font hi ha el desnivell d'un
torrent amb el qual, si queda
obert, algú es podria fer mal.

Finalment, el regidor conver
gent va declarar que "s'ha de
preservar la font d'actes van
dàlics i s'ha de buscar un mitjà
de control, com és la policia,
per preservar el patrimoni dels
argentonins".

El portaveu del Partit dels
Socialistes, Josep Clofent, va
incidir que el punt de l'ordre del
dia del Ple és una qüestió de
forma, i va aclarir que, per la
manera com està escrit, sembla
que l'Ajuntament d'Argentona

obres l'espai quedaria tancat. El
regidor de Medi Ambient,
Antoni Julià (de CiU), va dir
que la Font del Mig de moment
només s'obrirà els dies de fes
ta. Martí Riu va respondre que
el seu grup creu que com a pla
ça pública, hauria d'estar ober
ta sempre. Després de l'expo
sició del portaveu popular, el

regidor Antoni Julià va propo
sar que entre tots els grups es
defineixi properament si s'ha
d'obrir 0 no la font cada dia.

L'Ajuntament d'Argentona
va aprovar en el passat Ple ini
ciar la primera fase de remo-
delació de la Font del Mig
d'Argentona, coneguda també
com la Font de Ballot. Aquesta
primera fase consisteix a
col·locar una tanca de protec
ció que tancarà el recinte de la
zona on hi ha ubicada la font,
que va ser inaugurada l'any
passat. A més, es faran altres
actuacions com la construcció
d'una petita font i un parterre
enjardinat. Les obres, que en
cara no tenen empresa adjudi
catària, tenen un pressupost de
més dos milions de pessetes. La
propera actuació que es podria
fer properament és l'enllume
nat de la font.

El regidor de Medi Am
bient de l'Ajuntament d'Ar
gentona, Antoni Julià, va expli
car que espera que els arranja
ments estiguin enllestits abans
de l'estiu. Concepció Sala,
d'Iniciativa per Catalunya-Els
Verds, va afirmar que "el més
greu de tot és que encara no es
coneix el projecte d'urbanitza
ció final ni tampoc el que es vol
fer a la zona de la Font del
Mig". El portaveu del Partit
Popular, Martí Riu, va pregun
tar si un cop finalitzades les

S'aprova la primera fase de construcció
de la Font del Mig
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Les aules provisionals de l'institut provisional.

Av. Puig i Cadafalch, 26
Tel. 756 03 06

08310 ARGENTONA

COMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TOT TIPUS
D'IMMOBLES

ASSEGURANCES EN GENERAL

Sant Jordi. Quasi podríem dir-ne que és la Festa
Nacional de Catalunya pel seu ressò cultural i per la gran
mobilització ciutadana arreu de Catalunya. A partir d'ara
també Diada Mundial del Llibre.

Hem pogut viure directe 0 indirectament la par
ticipació ciutadana en molts pobles veïns, on l'ambient
cultural i el ressò d'aquesta diada se sentia pels carrers,
places i actes culturals.

A la nostra Vila crec que hi ha hagut poca inci
dència. Poc s'ha notat la flaire de les roses pels nostres
carrers i l'olor dels llibres nous. Poques activitats relaci
onades amb el món del llibre, poca implicació dels nos
tres governants i poca sensibilitat de la Regidoria de
Cultura a l'entorn del Sant Jordi.

Crec que caldria potenciar més aquesta festa, ja
que a la gent ens agrada sortir al carrer però cal que es
trobi l'ambient adequat.

Una activitat que es fa és la Mostra Literària que
se celebra cada any. Ja està a la XIII edició. Els treballs
presentats han estat 75, repartits en diferents categori
es. No entraré a avaluar la qualitat dels treballs que ja
estan seleccionats, però el que sí voldria és proposar als
organitzadors de la Mostra, i que segurament podria ser
un bon al·licient per als escriptors participants, que d'any
en any els treballs que surten premiats poguessin ser
editats i que per la Festa de Sant Jordi es pogués veure a
les parades els llibres dels autors locals.

Per sort, ja en tenim de llibres d'autors locals,
però ens en fan falta més i crec que seria un bon estí
mul per als autors novells veure els seus poemes 0 pro
ses editades. Ells en gaudirien i nosaltres també, ja que
de la manera que s'ha fet fins ara només poden gaudir
de la seva lectura el propi autor i les persones més pro
peres a ell.

És una proposta que caldria que els organitza
dors la contemplessin i potenciessin.

Poca
sensibilitat

M. Rosa Masó

l'APMA es van mostrar satis
fets per l'acord a què es va ar
ribar. Espadero va mostrar la
seva satisfacció per aquesta
entesa amb els pares dels alum
nes de l'institut, que també es
taven contents d'haver aconse
guit un dels seus principals
objectius: que els nois i noies
del centre escolar estiguin tots
junts a partir del proper curs.

L'APMA va fer, dies més
tard, unes jornades de portes
obertes per mostrar als argen-
tonins les noves instal·lacions.
Un dels objectius d'aquesta
iniciativa va ser desmentir al
guns rumors que han circulat
pel poble els darrers mesos que
deien que les aules no estaven
prou preparades. Els pares van
declarar que les cinc aules pro
visionals que s'han d'ubicar a
la zona seran les darreres abans
no estigui acabat l'edifici de
finitiu de l'institut.

L'Institut d'Ensenyament
Secundari d'Argentona dispo
sarà de dos mòduls provisio
nals a partir del curs escolar
vinent. Aquesta decisió es va
prendre durant la reunió que
van mantenir a mitjan març el
regidor d'Ensenyament de
l'Ajuntament d'Argentona,
Francesc Espadero, i les asso
ciacions de pares de les tres

escoles públiques i de l'insti
tut de la població (APMA). Les
aules provisionals s'ins
tal·laran al costat de les sis que
hi ha actualment, entre el camp
de futbol i l'escola Francesc
Burniol.

Durant l'assemblea també
es va acordar que el curs 97-98
es posarien tres aules provisi
onals més, probablement les
últimes abans que es constru

eixi l'edifici definitiu del cen
tre escolar. Tant el regidor
d'Ensenyament com fonts de

Coses d'aquí.t^rL'institut tindrà
dues aules
provisionals
el curs vinent
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d'obrir les 24 hores del dia.
Estan també d'acord que
resultaria un sistema eco
nòmicament inviable per a
petits establiments com els
seus i afegeixen que les ur
gències estan cobertes
amb el sistema de guàrdi
es que se segueix actual
ment.

La pionera a implantar
l'horari permanent i obrir les
24 hores al dia durant tot
l'any va ser un farmàcia de
Madrid. Aquesta iniciativa,
a la qual s'han afegit altres
farmàcies d'arreu de l'Estat
espanyol, ha provocat re
accions per part de profes
sionals del sector d'altres
punts de l'Estat.

Els farmacèutics d'Ar
gentona estan d'acord amb
els de la resta del Maresme.
És impossible obrir durant
tot l'any, les 24 hores del
dia.

Els del Maresme creuen
que aquesta mesura no
comporta prou beneficis
per arriscar-se a dur-la a
terme, i asseguren que als
seus municipis les emer
gències nocturnes estan
ateses totalment.

Les farmàcies d'Argen
tona estan convençudes
que aquesta norma no s'ar
ribarà a implantar al Mares
me, i pensen que el Col·legi
de Farmacèutics no acce
dirà a aixecar la prohibició
que existeix actualment

Els farmacèutics troben poc
rendible obrir tot l'any,
les 24 hores

Fan campanyes
per normalitzar el català

El Centre de Normalització Lingüística del Maresme ha
dut a terme un seguit de campanyes de normalització de la
llengua a Argentona. Precisament dins el marc d'aquest pro
grama, es va presentar a Argentona el diccionari policial. En
la confecció d'aquest diccionari, elaborat pel Consorci per a
la Normalització Lingüística, hi ha participat la Direcció Ge
neral de la Seguretat Ciutadana i l'Escola de Policia de
Catalunya. Aquesta és la primera obra que s'edita, i recull la
terminologia bàsica d'aquesta àrea professional en català. El
diccionari conté més de 1.600 entrades. Aquesta publicació
va adreçada principalment als aspirants i membres de tots
els cossos policials, per als quals pretén ser un instrument
de consulta. A més, a partir d'aquest diccionari s'ha fet un
lèxic policial de butxaca, perquè els agents el portin a sobre.

Una de les altres accions que ha fet el Centre de Norma
lització Lingüística del Maresme és "La Guia de Conversa",
que s'ha repartit als taxistes de tot el Maresme. Aquesta guia
recull les frases i paraules catalanes més usuals en el món
del taxi, i fa la traducció més adient al castellà i a l'anglès.

S'ha dut a terme una campanya en l'àmbit de l'hoteleria i
la restauració. La presentació s'ha fet enviant una carta a
divuit establiments interessats en la iniciativa. S'ha rebut as
sessorament lingüístic per tal de traduir 0 corregir els menús
i les cartes que es posen a disposició del públic.

^Coses deia Vil

FOTO CEDIDA PER JOAN PANNON.

LA PLAÇA DE VENDRE
El mercat ha tornat a revifar darrerament els comentaris dels vilatans d'Argentona que

escolten com s'està plantejant la possibilitat d'ampliar el ja tradicional, que es fa els diven
dres, i canviar-lo als dissabtes. Ja que parlem de mercats, us mostrem dues fotografies de la

plaça de Vendre, un dels indrets amb més activitat comercial. Entre les dues fotografies hi ha
una diferència de més de 50 anys i només tenen en comú l'entorn de la plaça.

El_ PAS DEL TEMP
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na població de Catalunya en
nombre d'espectadors de teatre
i dansa, segons un informe es
tadístic que va elaborar l'Ofi

cina de Difusió Estadística de
la Generalitat, que recull les

dades del 1995 i que no inclou
la ciutat de Barcelona.

La vila, que l'any passat va
aconseguir arribar a 1.924 es
pectadors, es troba per sobre de
ciutats com Badalona i
Granollers, que amb més obres,
van aplegar 1.611 i 803 espec
tadors, respectivament. L'estu
di situa Argentona en la sego
na població del Maresme en
nombre d'espectadors, per dar
rere de Mataró, que és la quin
zena amb més públic de
Catalunya.

de les més esperades. Es tracta
l'exitosa i premiada Ombra, de
Toni Alba, que va ser la sensa
ció de la passada Fira de Teatre
de Tàrrega.

La temporada inclou, a la
recta final, un concert de la ma-
taronina Txell Sust i la seva
banda A. Tharrats Blues Trio.
El grup, que actua des de fa
temps a la sala Boite de
Barcelona, es decanta pel blues
clàssic, el swing i el boggie-
woogie. Les seves cançons han
arrelat fort i han convertit el
conjunt en un dels millors
d'aquest gènere a casa nostra.

El teatre funciona

Argentona és la vint-i-nove-

Carrer Gran, 10 • Tel. 756 11 77

• ARGENTONA •

principi s'havia de fer a finals
de març, però una malaltia de
l'actriu principal va obligar els
organitzadors a ajornar l'obra.

La propera actuació és una

Miquel Cors va encapçalar l'obra Les dones d'en Jake.

I

La temporada va començar
amb el darrer espectacle musi
cal que ha presentat la compa
nyia Stupendams, Per nassos!
Les set dones que formen el
grup van oferir davant de
dues-centes persones un con
cert "a capella".

Un dels actes que va con
gregar més públic va ser el Rè
quiem i la simfonia Júpiter, de
W.A. Mozart. El concert, que
va aplegar al voltant de
cinc-centes persones, va ser in
terpretat per l'Orquestra Sim
fònica i el Cor del Conservato
ri del Liceu i el Cor Jove de
l'Orfeó Català.

Un altre dels actes del pro
grama va ser la representació
de Bolero^ que va anar a càrrec
de la companyia Nats Nus Dan
sa, que va obrir les activitats
que es van fer durant la Setma
na Internacional de la Dansa.

L'actor Miquel Cors, "An-
toniu" de la sèrie Poble Nou, va
encapçalar la comèdia agredol
ça Les dones d'en Jake, de Neil
Simón, que es va representar
I'l de maig. L'actuació en un

amb Stupendams i durarà fins al juny amb L'ombra, de
Toni Alba. Una de les altres principals novetats aquesta tem
porada ha estat l'abonament total que ha permès a l'espec

tador veure totes les obres a meitat de preu.

La música és una de les principals novetats que ha in
clòs l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Argentona dins
la nova temporada de teatre, música i dansa. Vuit especta
cles configuren el programa que va començar el mes de març

Stupendams obre la temporada
de teatre, música i dansa
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La rèplica del tramvia va funcionar tot el dia a la plaça Nova.

Inauguren una rèplica
a escala del tramvia núm. 2

Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi,
els Amics del Tramvia d'Argentona van inaugurar, a la Plaça
Nova, una rèplica a escala del tramvia número 2 d'Argentona.
El vehicle, que va funcionar sobre un recorregut esfèric que
es va muntar a la plaça, va aplegar durant tot el dia més
d'un miler de persones.

La major part dels assistents van voler veure funcionar
el vehicle. El més atrevits van decidir pujar-hi. Els més pe
tits, que durant una estona van contemplar el vehicle, van
quedar bocabadats en pujar-hi. I els més grans, que en guar
daven un bon record ja que per a alguns havia estat el seu
mitjà de transport, també es van atrevir a formar part del
petit viatge. El temps assolellat va afavorir les activitats a
l'exterior. Ara els Amics del Tramvia d'Argentona volen pro
posar al consistori la possibilitat de fer un recorregut perma
nent per la zona de la Font Picant.

Argentona ha estat declarada
zona d'alt risc d'incendis

Les zones forestals del terme municipal d'Argentona han
estat declarades d'alt risc d'incendis durant el període com
près entre el 15 de juny i el 15 de setembre. L'anunci es
desprèn d'un ban que ha editat el Departament d'Agricultu
ra, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, que explica, a més,
les mesures de prevenció dels incendis forestals.

Davant l'anunci, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajun
tament d'Argentona ha iniciat una presa de contactes amb
diverses entitats ecològiques i mediambientals per trobar
una via d'actuació davant el perill d'incendis que poden
produir-se durant l'estiu. El regidor d'aquesta àrea, Antoni
Julià, ha afirmat que "aquest any volem aconseguir la mà
xima coordinació perquè el municipi no tingui problemes
d'aquesta mena". Les principals actuacions del consistori
consisteixen a trobar una bona coordinació entre la policia
municipal, la resta de forces policíaques i les entitats de
defensa forestal, en cas d'incendi, i a netejar els boscos i
els camins rurals.

L'any passat l'Ajuntament va projectar un pla de pre
venció d'incendis per a l'estiu amb la col·laboració de l'As
sociació de Defensa Forestal i la Societat de Caçadors.
Segons aquest acord, les dues entitats havien d'aportar la
maquinària necessària per a poder desbrossar els camins
forestals que posteriorment netejaria l'Ajuntament per faci
litar l'accés als bombers en cas d'incendi.

Les mesures del pla de prevenció d'incendis passen per
la prohibició de fer foc, d'abocar escombraries o de llençar
objectes encesos en qualsevol terreny forestal i a la franja
de 500 metres que envolta aquests terrenys. A més, per
encendre foc és necessària una autorització especial. Du
rant el període establert, del 15 de juny al 15 de setembre,
tampoc s'autoritzen treballs que generin restes vegetals, i
els propietaris forestals han de mantenir netes les seves
finques de residus vegetals i de brancams per evitar qual
sevol incident.

alta que ha obtingut el centre des
de la seva inauguració, ara fa 20
anys. En segon lloc es troba

l'any 1990, amb 13.444 visi
tants. El segueix l'any passat, en
què va haver-hi 11.863 visitants.
Aquestes darreres dades contras
ten considerablement amb les
811 visites que va rebre el mu
seu el primer any de la seva ober
tura, el 1975. Al llarg d'aquests
vint anys la xifres de visitants ha
augmentat en un 20 per cent.

El director del Museu del
Càntir d'Argentona, Oriol
Calvo, va destacar que l'any
passat es diferencia de la resta
d'anys pel volum de visites que
ha rebut el museu. Segons
Calvo, anteriorment l'agost era
l'únic mes que destacava de la
resta. A més, va remarcar que,
per "ser un museu local, té un
còmput força important de vi
sites".

Un total d'l 1.863 persones
van visitar l'any passat el Mu
seu del Càntir d'Argentona.

Les xifres facilitades pel
patronat municipal del Museu
mostren que hi ha hagut un aug
ment de més de tres mil perso
nes respecte a l'any 94. El mes
d'agost va ser el més concor
regut de l'any: es van rebre
7.176 visites, la majoria de les
quals es van fer durant els tres
dies que dura la Festa Major de
Sant Domingo. Pel que fa a les
visites en grup, el mes d'octu
bre va ser el més important; en
total es van vendre 1.408 en
trades. Durant la resta de me
sos les visites van oscil·lar en
tre les 200 i les 500 persones.

El darrer estudi presentat pel
patronat municipal mostra que
el 1991 va ser l'any en què el
museu va rebre més visitants:
14.163. Aquesta xifra és la més

^^Coses de i_a VilEl Museu del
Càntir va rebre
més d'11.500
visitants el 1995
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nades pubilles geganteres
del Maresme les de Sant Pol
de Mar, Pineda de Mar,
Tordera, Malgrat de Mar i
Argentona. Com a convidats
d'excepció, s'ha confirmat
fins al moment l'assistència
d'en Treball i na Cultura, ge
gants de la colla de l'Agru
pació de Colles Geganteres
de Catalunya. Segons l'orga
nització, aquest any es pre
veu l'assistència de més d'un
miler de persones que parti
ciparan durant un dia a l'elec
ció de la pubilla. Tot i això, en
cara queden per enllestir al
guns preparatius i la zona on
es farà el certamen.

Argentona celebrarà el 6
d'octubre d'aquest any el
certamen de l'elecció de la
Pubilla Gegantera del Ma
resme, que estarà presidit
per l'actual pubilla, la Senyo
ra de Burriach. L'anunci el
va fer el cap de colles del
Maresme i d'Argentona,
Joaquim Perajoan, durant el
transcurs de la reunió amb
l'Agrupació de Colles
Geganteres de Catalunya.
En total, s'han convidat a la
sisena trobada de gegants
de la comarca 30 colles
geganteres, 22 de les quals
obtaran al títol de pubilla.
Fins ara ja han estat nome

Argentona acollirà l'elecció de
la pubilla gegantera

Rociíto crea divisió d'opinions
entre els argentonins

Ni el Museu del Càntir d'Argentona, ni la Font Picant, ni

els edificis que té l'arquitecte Puig i Cadafalch a Argentona,
ni tampoc les estades a la vila de l'escriptor Josep Maria
Espinàs 0 de l'escriptora Dolors Monserdà han pogut su
perar l'expectació i interès que ha creat des de fa uns
mesos la filla de Rocío Jurado, Rociíto. Des que la noia va
decidir venir a viure a Argentona ha estat motiu continu de
comentaris entre els habitants de la població. Els uns mos
tren el seu orgull perquè Argentona no surt només als mit
jans de comunicació locals, sinó també en els d'abast na
cional, entre ells les revistes del cor. És precisament per

aquest motiu que altres mostren el seu rebuig, ja que ve
uen que la vila no es promociona pels seus encants pai
satgístics o culturals, sinó perquè la filla de Rocío Jurado
estrena un nou model 0 bé canvia de casa. Aquest fet va
quedar ben palès a la roda de premsa que va convocar la
filla de la cantant andalusa en un restaurant d'Argentona
per anunciar el dia del seu casament amb el seu company
sentimental, Antonio David Flores, un Guàrdia Civil d'aques
ta població. L'arribada al restaurant no va poder ser més
espectacular, sobretot perquè va coincidir amb l'hora de
sortida d'una escola que hi ha just al davant. Algunes ma
res i fills van seguir amb crits fins a l'entrada del restaurant
la parella de famosos que anaven escortats per dos guàr
dies jurats i per efectius de la policia local. Alguns assis
tents van qualificar d'increïble i patètic el rebombori que
s'havia muntant per l'acte. Una senyora va declarar que
"tot és un muntatge del qual només en treuran profit, amb
la premsa del cor, la parella famosa". A més va remarcar
que "només fan publicitat quan els interessa a ells i, si es
treballa a esquenes, s'enfaden".

Aquest any se celebra
l'Argimtona

El festival esportiu Argimtona, que se celebra cada
quatre anys, acollirà aquest mes de juliol 400 gimnastes
de 5 països europeus diferents: Letònia, Dinamarca, Suïssa,
Portugal i Catalunya. El 20 de juliol els gimnastes arribaran
a Argentona i s'allotjaran a l'escola Francesc Burniol i a
l'institut. El diumenge 21 de juliol, a les dotze del migdia,
l'Ajuntament donarà la benvinguda als representants de
cadascun dels 15 equips, i a les set de la tarda hi haurà
una desfilada pels carrers d'Argentona fins al poliesportiu,
on es farà la cerimònia d'obertura del festival amb una petita
mostra d'actuació de cada grup.

La desena milla urbana
bat un rècord històric

Mai la milla urbana havia aplegat tants corredors i pú
blic com la que es va celebrar el passat 24 de març. En
guany s'ha celebrat el desè aniversari de la cursa, i més de
dos-cents participants, repartits en cinc categories, van dis
putar la prova que es va fer al llarg del carrer Puig i
Cadafalch. A la milla hi van participar clubs d'arreu de
Catalunya, com Castellar del Vallès, Badalona, Sabadell,
Navarcles i el FC Barcelona. Argentona, Mataró, Premià i
Arenys de Mar van ser els clubs més destacats de la repre
sentació del Maresme. L'Àrea d'Esports de l'Ajuntament,

satisfeta per com havia anat tot, va atribuir els mèrits de
l'èxit a la qualitat de la prova i a la publicitat que n'ha fet la
Federació Catalana d'Atletisme. L'organització va declarar
també que la milla urbana cada vegada aconsegueix més
prestigi.

Més de 500 corredors
participen a la prova ecològica

El passat 14 de maig es va celebrar a Argentona la
prova ecològica amb bicicleta, una iniciativa que va por
tar a terme l'entitat Bici-Club Argentona. La prova és un
open verd, és a dir, una prova que es desenvolupa per
pistes forestals. En aquest tipus de pedalada no hi ha pre
mis ni categories, ni es diferencia entre participants mas
culins o femenins.

Els corredors van fer un recorregut de 28 quilòme
tres, excepte els menors de 14 anys que van seguir un
itinerari de 15 quilòmetres. El president de Bici-Club
Argentona va qualificar la prova d'èxit total. Valls va desta
car també la bona organització i la col·laboració de Bici
cletes Campmajor, que es van encarregar de marcar el
circuit. L'anècdota de la jornada la va posar el participant
més gran de la cursa, Santiago Barrabés, un argentoní de
68 anys, que va fer un temps de 2 hores i 30 minuts. A la
prova hi va assistir el president de la Federació Catalana
de Ciclisme, Miquel Arbós.

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

El cartell de la Festa del Càntir d'enguany.

sicasa
Serveis Immobiliaris Cabrils, S.L.
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CABRERA

Salamandra és el cartell que
anunciarà la Festa del Càntir
i la Fira Internacional
de Ceràmica i Terrissa

La guanyadora de la nova edició del Concurs de
Cartells per la propera Festa del Càntir i la Fira Interna
cional de Ceràmica i Terrissa va ser Laura de Castellet,
de la població de Samalús, la Garriga. Salamandra és
el títol del cartell guanyador que a més d'anunciar la
propera festa, s'endurà la seva creadora 75.000 pesse
tes.

Laura de Castellet va centrar el seu cartell en una
vinyeta de còmic on la imatge representa la festa de
ceràmica i terrissa, la creació de càntirs i els treballs
dels terrissaires en el seu obrador.

De Castellet, que fa poc que viu a Mataró, es va
mostrar satisfeta pel premi, ja que la impulsarà una mica
més dins el món del grafisme de la comarca. La gua
nyadora es va sorprendre que tots els cartells que es
van presentar només se centressin en la figura del càn
tir.

El concurs va tenir dos mencions honorífiques que
van recaure als cartells "Fem la Festa" de Maurici Tor
ner, de Mataró, i "Carpe Diem" dels autors Joan Vallverdú
i Quirze Planet, de Barcelona.

?•Coses oe^^Vh.
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