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^ELÈFONS'O'iNTEf

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

797 13 13
797 13 53
796 10 80
797 01 59
799 14 14
798 14 33
797 16 56
796 02 00
796 16 45
790 17 70

Catalana de Gas
Electricitat

796 03 54
796 05 04
Empresa Casas S.A
798 11 00
Cia. Mataró-Argentona. 798 04 40
AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines
797 07 11
Serveis d'Urbanisme .... 797 02 52
Col·legi Públic Cros
799 39 51
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia.... 797 09 56
Col·legi Públic
Francesc Burniol
797 16 01
Emissora Municipal
797 15 50
Casa de Cultura
Serveis Socials
Escorxador
Museu del Càntir
Jutjat de Pau
Biblioteca
Punt d'Informació
Juvenil Clips
Aigües d'Argentona
Dispensari
Dispensari Cros
Urgències ATS
(Abonat B 19130)
Farmàcia Guillen
Farmàcia Sindreu

756 06 24
756 05 22
797 04 86
756 05 53
797 21 52
797 17 03
797 12 15
756 12 01
797 06 03
797 19 01
757 47 52
207 71 15

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

RECOLLIDA MOBLES VELLS

ARGENTONA

SERVEI D'ATENCIÓ

d Dr. Samsó, 48 baixos • Tel. 797 19 01
MEDICINA GENERAL
Dr. Martí:
De dilluns a divendres de 10 a 13 h.
Dra. Alegre: Dilluns de 15 a 16 h.
Dimecres i divendres d'l 1 a 13 h.
PEDIATRIA
Dr. Pugés: Revisions als nadons: dilluns a les
10.30 h i dimarts a les 15 h.
Visites normals: dimecres, dijous i divendres a
les 15 h.

V

A LA DONA
Dilluns:
9 ^ 9.30 ^1 _
...
,
_
12 a 13 30 hJ ^ervei Uevadora Cros
9.45 a 11 h Gimnàstica maternal
Argentona - Casa Cultura
11 a 12 h Gimnàstica a partir dels
45 anys - Casa Cultura
Dimarts: 9 a 13 h. Visita llevadora Argentona.
Dimecres: 15 a 21 h. Visita Ginecologia.
Dijous: 8 a 13 h. Visita Ginec, Dra. Villatoro.

ATS
Montserrat Aragonès i Lídia Solanellas:
Extraccions de sang: de 8 a 9 h.
Consulta programada: de 9.30 a 10.30 h.
Injectables: de 10.30 a 12 h (feiners) - de 10.30
a 11 h (dissabtes, diumenges i festius)

(*) Visites programades, cal demanar dia i hora.

ARGENTONA

ASSISTENT SOCIAL:
Demanar dia i hora de 9 a 13 h.
c/ Dr. Samsó, 48, baixos. Tel. 797 04 86
Argentona: (c/ Dr. Samsó, 48, baixos)
Dilluns de 9 a 13 h. Dijous de 15 a 18 h.
Cros: (antigues escoles) Dimarts de 9 a 13 h.
Orrius: (Ajuntament) Dijous de 9 a 11 h.
Dosrius: (Ajuntament) Dijous d'l 1 a 14 h.
PSICÒLEG:
Cal demanar dia i hora de 9 a 13 h.
c/ Dr. Samsó, 48, baixos. Tel. 797 04 86

Sant Miquel del Cros
MEDICINA GENERAL
Dra. Alegre: Dilluns de 10.15 a 11.15 h.
De dimarts a divendres de 9 a 10 h.
ATS
Lídia Solanellas: De dilluns a divendres de 9
a 10 h. Dissabtes d'H a 12 h.

BÚSTIA DEL CONSUMIDOR
Ajuntament d'Argentona - Ramon Par, 1
De 9.30 a 13.30 h.

PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ
Informació i acollida: dimarts i divendres de 7 a 20.30 h

797 12 62
797 14 00

797 02 52

SERVEIS SOCIALS
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

CAP DE
CREUS
Tels.: 797 15 50 (programes)
756 06 24 (informatius i publicitat)
Fax:756 0612
^V

r
•Informació de serveis^^h
Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament

Despatx al públic
Dilluns - Dimarts
Dimecres - Divendres
de 2/4 d'11a 2/4 de 2
Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge
Dilluns de 2/4 de 7 a 8 del vespre

Telèfon 797 17 03

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

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

Horaris dels tècnics municipals
Arquitecte
Aparellador
Enginyer

Francesc Xavier Alemany
Vicenç Ciscar
Josep M. Borrell

Divendres d'l 1 a 2/4 de 2 del migdia.
Dimecres i divendres de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia
Dimarts i dissabte de 12 a 2/4 de 2 del migdia

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

3

Carta de t alcalde^

Reflexió i agraïment

Parlem de la recuperació

després de cinc anys

de la Font Picant

La revista Cap de Creus celebra amb aquest nou

.Cn el ple celebrat el mes de setembre es va tornar a
proposar la recuperació de la font, formant una Comissió
composta per representants dels grups polítics i de diferen
entitats. Les negociacions per part de l'alcaldia per recuperar-la van
començar el mes de setembre de 1995, ja que hi havia persones
interessades a tirar endavant el projecte de recuperar la planta
embotelladora de l'aigua de la font. Vaig preparar una entrevista en el
despatx de l'alcaldia entre el Sr. Jover i les persones interessades per
tractar el tema, i posteriorment una altra en el despatx del Sr. Jover
per tal de fer valoracions de pous, mines, quantitat d'aigua, anàlisi i
d'altres informacions.

exemplar, el número 25. Han estat més de cinc anys
des de la seva creació. No volem fer d'això una
celebració sinó un missatge cap al nostre lector i els
vilatans d'Argentona.
La revista neix arran d'una proposta que després de
dissenyar-la Josep Arenas, li dóna vida informativa el
periodista i antic director de la revista, Rafael Bigorra.
El butlletí evoluciona en cada número. S'intenta
informar cercant la notícia destacada, plasmar amb
fotografies l'emotivitat dels actes i sobretot donar
opinions, arran dels nostres col·laboradors, de temes
de casa que tant ens afecten. Moltes d'aquestes
informacions actualment ens ofereixen notícies del
dia a dia, però a la llarga seran un relat testimonial de
la nostra història. Creiem en la finalitat que se li va
donar a aquest mitjà, informar al vilatà de coses de
casa, i apostem per una continuïtat que serà
necessària.
L'entrada d'una nova direcció al Cap de Creus ha estat
una evolució de la línia que va voler donar l'anterior.
D'informacions no ens en falten i en aquest darrer
número es confirma... (Problemàtica del Transport
Escolar, Festa Major, La Diada,...). Som conscients que
la revista pot donar més de sí, però perquè això es
pugui realitzar cal que continuem rebent el suport
necessari que fins ara hem tingut.
Ajuntament, entitats i argentonins:

El passat 3 d'octubre, vaig visitar el Sr. Jover per anar seguint les
negociacions, traient la conclusió que havien desestimat tirar endavant
la proposta pel cost de la inversió. Vaig comunicar al Sr. Jover que en
el ple del mes de setembre s'havia pres l'acord de formar una Comissió.
El Sr. Jover em va comunicar que l'any 1990 ja s'havia fet una
proposta, força avançada, al Consistori d'aleshores que era la següent:
Terrenys de cessió:
Zona forestal pública
Zona verda
Xarxa viària
Terrenys privats:
Zona de vivendes aparellades
Zona esportiva

42.360
15.000
6.240

47,07%
16,67%
6,95%

24.000
2.400

26,67%
2,60%

Finalment, el Sr. Jover em va comunicar que estava disposat a tornar a
parlar del tema, tal com estaven les negociacions, i que sempre estava
disposat a negociar i arribar a un acord.
Fent una valoració des del darrer butlletí, cal dir que hem passat una
sèrie d'esdeveniments molt importants:
-Festa Major, valorada amb una participació massiva de vilatans i
visitants, tant per la festa en sí com per la Fira Internacional de
Terrissa i Ceràmica.
-Diada de l'Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb la
inauguració de la Sala de Plens i les noves instal·lacions de l'edifici
noble de l'Ajuntament i la presentació del llibre de l'escriptora
Margarida Colomer i Rovira sobre l'històric cap de la Unió de
Rabassaires, Josep Calvet i Mora, assistint a l'acte tots els grups
polítics, els fills i els familiars d'en Josep Calvet, el president de la
Unió de Pagesos i sobretot un públic entusiasta que omplí la Sala per
participar en aquest acte i al mateix temps visitar l'Ajuntament.

Gràcies a tots!
Cal recordar que ja han finalitzat les següents obres:
-Obertura dels carrers Manuel Carrasco i Formiguera i Josep Soler.
-Urbanització passatge de les Escoles.
També tenim notícies del Servei Català de la Salut que el passat dia 7
es va reunir la mesa d'adjudicació per nomenar els tècnics que
dirigiran l'obra del Centre d'Atenció Primària, això vol dir que a
primers de novembre es podrien iniciar les obres. Cal felicitar-nos
tots plegats per poder anar assolint les millores tant importants per la
nostra vila.
Joaquim Casabella i Castells
Alcalde
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Cartes dels lectors

Estimada
Margarida
Ha estat una festa, una gran
festa. I en quedarà un record ben
viu.
Molt probablement no parlo
només per mi, sinó per tots els
teus companys i amics que hi
érem presents.
Vull que tinguis el testimoni
escrit (vull deixar constància) del
meu agraïment per acostar-me al
fruit del teu treball, a la certesa
que has aconseguit ressuscitar,
destriant textos i opinions d'uns
i d'altres. El meu agraïment per
haver après de la teva capacitat
de treball, de la teva tenacitat. I
per sobre de tot, el meu agraï
ment i el goig d'haver sentit de
tu, amb la vehemència i senzi
llesa que ja havia tastat, més de
mestra que d'historiadora, els
trets generals de la biografia
d'un home d'esquerres de veri
tat, quant a lluitador incansable
en benefici de tots (de tots els
més desprotegits, més exposats,
més vulnerables). I els pensa
ments, els convenciments
d'aquest home que ja ens és en
tranyable, que traspuen per la
seva història, i la fonamenten, la
quallen, la determinen. I els teus,
oh i tant!, que hi anaven al dar
rera empenyent-los, fent-los re
viure, gairebé cantant-los. De fet
ens hi hem afegit tots i hem can
tat tots "a coro", no sé si te n'has
adonat, jo crec que aquell ajun
tament encarcarat fumejava de
tan encès, de tan vermell com
s'ha posat. Els altres colors, co

lorants, tints 0 el que fos, han
quedat absolutament fulminats,
deslluïts, arrasats.
He tingut la gosadia de sen
tir-me partícip, ja veus, i de
sentir-me'n orgullosa com si ha
gués estat un fet col·lectiu.
Gràcies pel teu treball, per
la teva classe d'història memo
rable, i bona lliçó per al present,
i gràcies per l'esplèndida festa
d'esquerres que ens has organit
zat.
Anna

Diada de portes
obertes
Com cada any, el diumenge
després de la Diada Nacional, el
Viver obre les seves portes al
poble. 0 sigui que també en
guany l'actual baronessa d'Ar
gentona, hereva actual d'aquell
títol concedit el 1901, i seguint
la tradició, ha obert al poble els
jardins que envolten la seva casa
i el Santuari de la Mare de Déu
del Viver, situats al sud de la vila
i a la banda dreta de la riera
d'Argentona.
I com cada any, els incondi
cionals i alguns de nous, allà ens
hi vàrem anar trobant, pels seus
jardins, al cap del dia, com com
plint un bon deure cívic -un
agradable deure cívic-, i, com
cada any, a mesura que ens anà
vem creuant amb amics i cone
guts, ens anàvem repetint, del
dret 0 del revés, el mateix co
mentari de sempre: "ah, si en

poguéssim gaudir tot l'any
d'aquests jardins", 0 bé "ben
mirat, els amos en podrien fer
donació a l'Ajuntament, per al
poble!", i fins i tot "quina llàsti
ma que no ho aprofitin per fer
colònies 0 altra mena d'activitats
comunitàries!".
I ràpidament, com engega
da per un ressort automàtic, sor
geix la rèplica "no, millor que
no, perquè segur que no estaria
tan ben cuidat com ara!". I la
dels més crítics "ja fan bé de no
donar-ho ni a la Generalitat ni a
l'Ajuntament, que encara s'ho
patejarienl"...
I així es va fent via, tot ob
servant les set diferències -o les
set semblances- respecte a l'any
immediat anterior i aventurant
desitjós de continuïtat per als
anys vinents.
Però a mi, el que més
m'agrada d'aquesta passejada
tradicionalment benèfica, és el
fet de poder tenir accés per un
dia a la petita ermita dedicada a
la Mare de Déu del Viver, pa
trona de la majoria de Maries i
Mireies del poble. Perquè
m'agrada entrar-hi i deixar-me
marejar per l'olor d'espígol que
encatifa el terra. I perquè
m'agrada acostar-me a l'altaret
que exhibeix la petita imatge i
mirar-la de fit a fit, i deixar que
m'encomani la màgia d'aquell
ben seu esbós de somriure etern.
Perquè estic satisfeta de poder
tornar a gaudir, per un dia, molt
a prop de casa, de la simplicitat
i l'espiritualitat de les esglesioles primitives, i poder prendre

possessió de qualsevol dels pocs
bancs que hi habiten i no fer res
més que mirar com cremen els
ciris que algú ha encès de bon
matí. I quan finalment decidei
xo marxar, m'agrada veure pen
jat l'exvot de tota la vida en for
ma de braç, allà ben a prop de la
porta de sortida. I, és clar, com
tothom, m'agrada seure al banc
de pedra de fora, i fer-la petar,
però sempre està ple.
Tot plegat, i em sap greu dirho, és de les poques coses lúdi
ques pures d'Argentona. Encara
que sigui per un dia a l'any.
Rosa Vila, setembre 1996

El perquè cTun
Consell de
Festes...?
Ja han passat les vacances;
amb elles la Festa Major d'estiu
i la Fira de la Terrissa. Per a
molts argentonins ha estat per
fecte, per altres mediocre i per
altres nefast. Aquest any ha co
incidit en cap de setmana i això
no ha facilitat les coses. Les
aglomeracions de la gent s'han
fet evidents i han deslluït la fes
ta, una festa del poble on molta
gent s'ha sentit envaïda pels fo
rasters. Estem d'acord que algu
nes activitats..., més ben dit, una
activitat no havia de sortir anun
ciada en el programa de la fes
ta, ni s'havia d'haver programat,
però en fi, ara ja és massa tard.

BARFLA. sxT>

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

CARRERAS CANDI, 20
TEL. 797 07 39

08310 ARGENTONA

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

Ronda Exterior, s/n. - 08310 ARGENTONA
Tel. (93) 797 13 07 - Fax. (93) 756 03 85
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Cartes dels lectors^
El pitjor és que hi ha gent
que en comptes de reflexionar i
mirar de col·laborar en la pro
pera festa es dediquen a fer mur
ga i a fer declaracions inneces
sàries de la Festa Major. Però el
que no és ètic és que alguna
d'aquesta gent que és membre
del Consell de Festes, i fins i tot
algun personatge que és mem
bre del Consell, no ha fet acte
de presència en algunes de les
reunions realitzades abans de la
Festa Major.
Doncs per això es formà el
Consell de Festes, perquè la gent
del carrer, associacions, repre
sentants de partits polítics..., en
fi, el poble en general aportés
idees i punts de vista. A partir
d'ara és quan s'ha de treballar per
la Festa Major de 1997, no du
rant la mateixa setmana de la
festa. Llavors és molt fàcil cri
ticar i tirar tota la feina d'un any
per terra; tot es pot millorar i per
això cal col·laborar, i no fer la

els senyals, de res podien servir

i els gossos els embruten, no

les meves raons.
Però el que més em va dol
dre va ser la petulància i autori

pas amb papers.

tària lèxica d'aquell senyor que
per dirigir-se a mi no emprava
l'idioma del nostre Ajuntament,
el mateix en què jo em dirigia a
ell, sinó que usava l'idioma que
amb tanta brillantor ensenyen a
la Universitat Complutense, i
l'usava amb aquell to que dóna
l'arrogància de saber que t'em
paren 500 milions de parlants.
El servei (i dic servei) que
donen tots els cossos de policia
és cada dia més acostat al taran
nà del nostre poble. No pot ser
que encara quedin persones iso
lades al servei de la comunitat
amb un comportament adient a

Si veus merda de gos,
fes eslàlom i exercita cames i
cos.

Els cotxes s'apoderen de
calçades, voreres i passos de
vianants:
saben que la grua no existeix

Si a la vorera un cotxe hi ha,
fer eslàlom ja no et caldrà.

per aquests varals.

Si a les nits no pots dormir,
no siguis incult i aprofita per

Els brètols criden a les nits
i les motos trucades fan soroll a

llegir.
Com digué Jacinto Bena

parir.

Però ja tenim la SOLUCIÓ:
Si el contenidor ple has trobat,
més d'hora la brossa has de

vente: "Una bona excusa per a
qui no encerta a governar casa
ni poble és dir que aquests són
ingovernables".
Joan Caballero

baixar.

30 anys enrere.
El nostre Ajuntament té una
assignatura pendent: un curset
de reciclatge a la nostra Policia
Local.
Atentament,

traveta.
M. Teresa Valls i Morè
Jaume Mateu i Genis

L'estat de les

Policia Local

coses, cases,

Un dia de la Festa Major
vaig intentar aparcar el cotxe en
un lloc completament autoritzat
i sense cap senyal addicional de
tràfic que ho impedís, quan vaig
ser increpada i foragitada pel
nostre caporal dels municipals.
Com que, segons el codi, els
agents tenen preferència sobre

cotxes i caques
Recordar l'Argentona neta,
tranquil·la i segura que gaudíem
abans, és una feina feixuga per
a qualsevol vilatà.
La brossa s'amuntega pels
carrers,

Les cartes dels lectors es poden entregar a Ràdio Argentona fins al 28 de novembre 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.

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS
CALEFACCIÓ

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

08310 ARGENTONA

LLUÏS SERRA
Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05

MATARÓ

Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21

ARGENTONA
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Veïns de Can Cabot, Can Raimí i Les Ginesteres surten al carrer

Les urbanitzacions exigeixen
transport escolar i menjador gratuïts
L'inici del curs 96/97 i l'aplicació total de la reforma
escolar va provocar que sorgís un conflicte a l'entorn del

les urbanitzacions de la vila hauran d'abonar, a partir
d'aquest curs, una part del cost de l'autobús escolar. Da

transport escolar. Amb la reforma, aquest servei escolar

vant aquesta modificació, els pares de diverses urbanitza

per als alumnes de primària només és gratuït per als que

cions van sortir al carrer per reclamar un dret que consi

viuen a altres poblacions. Els estudiants que resideixen a

deren adquirit.
quota la subvenciona en un

El col·lectiu de pares

vuitanta per cent el Consell

d'alumnes de les urbanitza
cions de Can Raimí, Can Ca

Comarcal del Maresme. El vint

bot i Les Ginesteres van pro

per cent restant en alguns ca

tagonitzar durant el mes de se

sos ho abonen els ajuntaments

tembre diverses accions, coin

de cada localitat i en altres

cidint amb l'inici del curs. Les

-aquest havia de ser el cas

reivindicacions dels pares eren

d'Argentona- els pares dels

tres: transport gratuït per als

alumnes. Segons els càlculs

alumnes de primària, servei de

que van fer el Consell Comar

menjador també gratuït per als

cal del Maresme i l'Ajunta

alumnes que viuen en aques

ment d'Argentona, els pares

tes urbanitzacions i que no te

havien d'abonar 2.000 pesse

nen prou temps per anar a di

tes mensuals per alumne.

nar a casa, i que l'autobús es
colar gue cobreix el trajecte

Els pares

entre Orrius i El Cros s'aturi

tallen la carretera

al seu pas per les urbanitzaci
L'acció més important que

ons per recollir els alumnes de

van protagonitzar els pares va

secundària.

tenir lloc el passat 8 de setem

Amb l'aplicació de la re

bre quan uns dos-cents veïns

forma escolar a totes les esco
les catalanes, el transport per

Veïns de les urbanitzacions durant la manifestació del passat 8 de setembre.

van tallar momentàniament la
carretera de la Roca i es van

als alumnes de primària ha dei
xat de ser gratuït. A partir

vénen aquí a escola però viuen

urbà, segons la llei, es consi

manifestar fins a l'Ajuntament.

d'aquest curs només gaudeixen

a les poblacions dels voltants.

dera que els usuaris de l'auto

Aconseguir la gratuïtat del

d'autobús gratuït els alumnes

Les urbanitzacions d'Argen

bús escolar han de pagar la

transport per als alumnes de

que, en el cas d'Argentona,

tona, tot i estar fora del casc

quota corresponent. Aquesta

primària era el principal objec-

RF

SI

SERRA-PINEDA

PROMOCIONS

TAPISSERS

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

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

c/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

08310 ARGENTONA
(Barcelona)
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tiu. El portaveu dels pares,

rien que el consistori subven

s'aturarà al seu pas per les ur

van adonar d'aquest detall.

Jordi Gual, va fer una crida al

cionés el transport escolar a

banitzacions per recollir els

Com a mesura provisional,

consistori i va dir que "la sub

costa de retallar el pressupost

alumnes de secundària. Ara,

l'Ajuntament ha decidit que els

venció del transport escolar

global d'ensenyament.

però, queda pendent la decisió

alumnes de l'institut facin ser

només suposa una inversió de
tres milions de pessetes". Gual

Acostament

va recordar també que "un deu

de posicions

per cent dels estudiants d'Ar
gentona viuen fora del casc

Arran de la manifestació

referent al transport gratuït per

vir els lavabos del camp de fut

als alumnes de primària.

bol. Els estudiants també faran

Retard en l'inici

pati, segons ha previst el con

de les classes

sistori.
Pel que fa al nou institut,

servir el camp de futbol com a

urbà". Els pares que conside

dels pares, la Regidoria d'En

ren que aquest servei és un dret

senyament va mantenir diver

adquirit no volen renunciar al

ses reunions amb el col·lectiu

dos barracons de l'Institut de

anys, la Comissió d'Urbanis

transport gratuït després que

d'afectats. El Consell Comar

me de la Generalitat ha donat

aquest ha funcionat durant

cal del Maresme va jugar un

Secundària d'Argentona no
van seguir els terminis previs

quinze anys.

paper d'intermediari a petició

tos i això va provocar que el

dels terrenys on s'ha de cons

dels mateixos pares. El passat

curs de secundària comencés

truir el nou centre. Aquests ter

28 de setembre els pares van
desconvocar una segona mani

amb una setmana de retard. Els

renys han passat de ser zona

alumnes de tercer i quart d'En

verda a ser zona d'equipa

gidor d'Ensenyament, Fran

festació i van reunir-se amb

senyament Secundari Obliga

ments. Aquest canvi era im

cesc Espadero, va afirmar que

l'alcalde, Joaquim Casabella,

tori (ESO) van començar final

prescindible perquè l'Ajunta

aquesta subvenció "no estava

el regidor d'Ensenyament,
Francesc Espadero, i el vice-

ment les classes el 26 de setem

ment pogués continuar els trà

contemplada en el pressupost

bre.

mits de construcció de l'insti

d'aquest any" i va afegir que

president del Consell Comar

A banda del retard de les

"si el Consell Escolar Munici

cal, Albert Batlle. Aquesta tro

obres, un segon incident va

ció competent en l'àmbit de

pal considera necessari crear

bada va servir per acostar po

marcar l'inici del curs. Els

l'ensenyament secundari- de

sicions.

barracons, que acullen un to

manés el solar, propietat del
Ministeri d'Hisenda, i iniciés

diar". Espadero, tot i la nega

A l'hora de tancar aquesta
edició, Ajuntament, pares i

tal de vuit aules, no tenen la
vabos. Ni els pares, ni els mes

els treballs d'execució del pro

tiva inicial, va voler tran

Consell Comarcal estaven a les

tres, ni les administracions es

jecte.

quil·litzar els pares. "L'Ajun

portes d'un acord. El vicepre-

L'Ajuntament d'Argentona
va manifestar-se contrari a sub
vencionar aquest servei. El re

una partida a aquest efecte pel
pressupost del 97 es pot estu

tament donarà ajuts a totes

sident del Consell Comarcal,

aquelles famílies que tinguin
dificultats econòmiques o a

Albert Batlle, va avançar a
aquesta publicació que l'ens

aquelles que tinguin més de

comarcal proposarà una solu

dos fills usuaris de l'autobús".

ció a la qüestió del servei de

Les reivindicacions dels

menjador gratuït. Segons

pares de les urbanitzacions no

aquesta proposta el Consell do

van ser gaire ben rebudes per

narà beques als catorze alum

les associacions de pares de

nes que necessiten el servei de

l'Escola Francesc Burniol i de

menjador. Si aquest servei cos

l'Institut de Secundària. Les

ta 675 pessetes diàries, l'ens

associacions de pares d'amb

comarcal n'aportarà 350. Bat

dós centres van advertir a

lle va apuntar també que l'au
tobús entre Òrrius i El Cros

l'Ajuntament que no accepta

-PISTES LLOGUER
-ESCOLA DE TENNIS

ARGENTONA -Snack-Bar

Les obres d'adequació dels

que estarà enllestit d'aquí a dos

el vist-i-plau a la requalificació

tut i la Generalitat -administra

Transports i Materials
de Construcció

XAVIER JUVINYÀ
c/ Gran, 117 - Telèfon 756 07 52
Particular: Tel. 756 03 38 - 08310 ARGENTONA

REPARACIÓ RÀPIDA DE CALÇAT
Amb els mètode més moderns que existeixen a
l'actualitat, amb la professionalitat i atencions que el
seu calçat mereix. Les reparacions es fan amb materials
de primera qualitat, nacional i d'importació.
També fem NETEJA de calçat.

Ora. Mataró-Argentona, Km 2,400
Tel. 797 08 46 - Fax 756 10 42
08310 ARGENTONA (Barcelona)

cl Barcelona, 24 - ARGENTONA
Pas Sota Estudi, s/n (PI. Església) - Riera del Pare Fita, 63
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L'antic Ajuntament cobra vida de nou
amb una remodelació de l'hàbitat
La tarda abans de la Diada
va ser el dia escollit per inau
gurar la remodelada casa no
ble de l'Ajuntament d'Argen
tona, coneguda com el Capítol.
Vuit mesos han tardat les obres
que han comportat un canvi en
l'estructura interior de l'edifi
ci, que data del segle XVI.
El diputat de Cooperació,
Jordi Labòria, va inaugurar les
obres de rehabilitació sota la
presència de l'alcalde d'Ar
gentona, Joaquim Casabella, i
del president del Consell Co
marcal, Joaquim Rey. Durant
la intervenció, tot van ser elo
La remodelada Sala de Plens està preparada per acollir més regidors i públic.

gis cap al consistori per la
remodelació i conservació de

l'edifici i fins i tot el diputat

vencions de la Diputació i de

patxos destinats a les autoritats

lítics han afirmat que podria

Labòria va bromejar assegu

la Generalitat, ha representat

municipals i una sala d'expo

ser un lloc ideal per situar-hi

rant que amb una Sala de Plens

una modificació important de

sicions i d'actuacions a la plan

l'Arxiu Municipal. Una de les

tan bonica l'oposició tindrà la

la Sala de Plens. Aquesta sala,

ta baixa.

seva tasca més difícil. A l'acte

que anteriorment tenia una ca

d'inauguració era previst la

pacitat per a 90 persones, pas

presenta la casa noble és la su

bilitat de celebrar-hi casoris, tal

presència de la delegada del

sarà a tenir-ne per a 80 d'asse

pressió de les barreres arqui

com s'havia fet anteriorment.

Govern de la Generalitat, Mer

gudes, i entre 40 i 50 de dre

tectòniques. S'ha instal·lat un

cè Tarradelles, però finalment

tes. La nova sala també s'ha

ascensor que puja fins al pri

Agustí Pageo, va comentar que

no va poder assistir-hi.

dissenyat perquè pugui acollir

mer pis i s'han creat lavabos

des d'un principi s'ha volgut

un total de 17 regidors, que són

destinats també a persones

respectar l'exterior de l'edifi

Una gran i reformada Sala

els que podria tenir Argentona

amb problemes de locomoció.

ci, però l'interior necessitava

de Plens

en els propers anys.
La sala compta també amb

Una altra novetat és la creació

una profunda renovació. Pageo

d'una planta sota teulada que

va afirmar també que s'ha

La remodelació de l'edifi

un estudi que utilitzarà Ràdio

en un principi no es destinarà

col·locat molta fusta a l'habi

ci, que ha tingut un cost de qua

Argentona i la futura televisió

a cap funció però donarà mol

tacle amb l'objectiu de fer

si 70 milions de pessetes, 24

local per emetre en directe els

ta més lluminositat a l'habita

aquest espai el màxim d'aco

dels quals corresponen a sub-

plens. També s'han creat des

cle, tot i que alguns partits po

llidor possible.

altres propostes que està estu

Una de les novetats que

diant el consistori és la possi

L'arquitecte de l'obra,

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Carrer Gran, 46 - Tel. 797 10 50 - ARGENTONA

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

Carrer Gran, 7 - Tel. 756 12 94 - ARGENTONA
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Una empresa vol comercialitzar l'aigua picant

Estudiaran
alternatives per
comercialitzar

la Font Picant
L'Ajuntament, en la sessió

En el cas que l'informe si

plenària corresponent al mes

gui negatiu, la comissió muni

de setembre, va decidir, a pro

cipal procedirà a buscar alter

posta del Grup Municipal del

natives per revitalitzar la font.

Partit Popular, crear una co
missió que tindrà com a objec

Segons l'alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, el projec

tiu bàsic recuperar la Font Pi

te de comercialitzar l'aigua pi

cant.
Aquesta comissió, que es

cant és bastant utòpic i té, en

tarà integrada per partits polí

de fer-se realitat.

principi, poques possibilitats

tics, entitats i associacions del

Els partits polítics del con

poble, entrarà en funcionament

sistori volen que la font recu

quan el consistori rebi els re

peri de nou el seu caràcter tra

sultats de l'estudi que està ela

dicional d'espai públic i de

borant una empresa suïssa.
Aquesta empresa, contractada
pel propietari dels terrenys on

zona d'esbarjo. Un dels projec
tes que sempre ha estat present
en la ment dels diferents equips

es troba la Font Picant,

de govern que ha tingut la vila

Leandre Jové, està analitzant la

és l'adquisició dels terrenys on

qualitat de l'aigua de la font

es troba l'emblemàtica font.

per determinar si és apta pel
consum i si és viable el projec

Els terrenys de la Font Pi
cant es van tancar al públic l'any

te de comercialitzar-la. El Ple

1976 perquè l'Ajuntament va

va fixar un termini de seixanta

considerar que la zona estava en

dies, a comptar des del 7 de

força mal estat. Des de llavors

setembre, per rebre aquests re

aquest espai s'ha anat deterio

sultats.

rant fins quedar abandonat.

P

Records-^

Lluís S. Morgan

Argentona...

Argentona!

El nostre poble ha estat moltes vegades inspi
ració d'artistes, de pintors, de retratistes, de molts
poetes i d'algun músic.
Per la Festa Major d'enguany es va estrenar la
sardana Argentona... Argentona, de Sígfrid Galbany.
La seva música agradable i joiosa em va fer recordar
una altra sardana que es va estrenar en un aplec
d'aquells de la Font Picant. El seu autor també es va
inspirar en la nostra vila o el nostre paisatge.
Al revés de la d'enguany, no recordo ni el títol
exacte ni la seva cadència, ni la seva melodia, però en
aquell temps que fer sardanes era tota una epopeia,
em va emocionar. Com em va emocionar escoltar i
veure aquell senyor que la presentava i que, tot glosant els aplecs i la sardana, els seus ulls s'ompliren de
llàgrimes.
Argentona no solament va inspirar autors sar
danistes; tinc a les mans una fotocòpia d'una partitura
que el seu autor, Miquel Almeda, va dedicar gentilment
aAleix Soler, cofundador i director de la primera coral
que va existir al nostre poble: és una americana titu
lada La Argentonesa.
Aviat s'estrenarà la cançó Primavera a la font
de dalt, amb música de Pere Gonzàlez i lletra de Josep
Lladó, que és una glossa de la font del Ferro i dels
homes que l'han rehabilitat i restaurat.
Les modes fugisseres han anat esborrant els re
cords de les notes que xiulaven o taral·lejaven els nos
tres avantpassats, però sortiran nous autors que conti
nuaran inspirant-se i mamant del nèctar argentoní.
Talment com ho va fer l'autor anònim, finisecular, que
va començar a cantar aquella cançó popular en la que
feia ofrena al seu amor de tot el millor del món que ell
coneixia:
Tot quan tinc Marieta et do
Argentona i Argentona
tot quan tinc Marieta et do
Argentona i Mataró.
I jo te'n dono més
Argentona i Argentona
i jo te'n dono més
Argentona i Granollers.
I més te'n vull donar
Argentona i Argentona
i més te'n vull donar
Argentona i Premià
I si encara no en tens prou...
etc... i El Masnou.
Tot ho oferia a la seva Marieta, però tot com a
complement del tresor únic, el més excel·lent, el més
preuat: ARGENTONA!

Imatge de la Font Picant, de l'any 1963, quan encara estava oberta al públic.
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Un grup de joves es manifesten desacords amb alguns actes de la Festa Major

Creen una comissió per millorar

la Festa Major i la Fira de Terrissa
La Fira i la Festa aquest any no només van destacar per

Les regidories de Cultura i Festes estudiaran el sistema
d'organització de la Fira de Ceràmica i Terrissa i de la Festa

la gran afluència de públic que van tenir, més de 80.000

Major per detectar-ne les deficiències i millor-ne el funcio

visitants, sinó també per les polèmiques que es van generar

nament de cara l'any que ve. La proposta, que va ser

al seu voltant. Algunes entitats, institucions i veïns d'Ar

presentada per Iniciativa per Catalunya-Els Verds, va re

gentona van mostrar les seves queixes cap a l'organització

bre el recolzament de tots els partits polítics.

dels actes.

esdeveniments més importants

la que dóna vida al poble i a la

Ceràmica i Terrissa d'Argentona

que se celebren durant l'any a la

mateixa Festa Major.

es troben sota anàlisi. Des que

nostra població. La portaveu

La Festa Major i la Fira de

Aquesta comissió, que va

tats variades per a totes les edats
i durant tot el dia. També van
explicar que s'ha de fer més pu

es van celebrar han sorgit tot ti

d'IC-EV, Concepció Sala, va ex

ser aprovada per unanimitat,

blicitat de la Festa, aprofitar

pus de preguntes i alhora de pro

plicar que La fira està

obrirà un debat entre les regido

més tots els espais públics amb

postes. El principal tema de de

massificada de gent, no es po
den veure amb tranquil·litat els

ries de Cultura i Festes, els par

una bona infraestructura i dispo

bat és si la Fira ha de fer-se fora

tits polítics, el Patronat del Mu

sar d'una programació de músi

del centre o bé en uns altres dies

estands i la gent del poble no pot

seu i la Comissió de la Festa Ma

ca més variada. Els joves van

per no col·lapsar el poble i per

gaudir de la seva Festa Major.

jor per estudiar alternatives. A

voler deixar clar que no estaven

judicar els actes que es puguin

Sala va afegir que la vila man

més dels òrgans encarregats

en contra de la Fira i tampoc vo

fer durant la Festa Major. Aques

ca de suficients zones d'aparca

lien boicotejar la Festa, sinó fer

ta reflexió social va arribar des

ment. Prova d'això, segons la

d'organitzar i promoure les pro
postes, la comissió pretén que hi

prés de veure, durant els tres dies

regidora IC-EV, els accessos van

tingui cabuda la participació ciu

es puguin celebrar.

que va durar la Fira, la vila

quedar col·lapsats. Tot i això,

tadana.

col·lapsada. Un total de vuitan

l'Ajuntament va habilitar tres

ta expositors van exposar, sobre

zones d'aparcament noves però

un nou recorregut, aquest cop
circular, les seves creacions a

no van ser suficients.
El regidor de Cultura, Jordi

una reflexió per les properes que
Qui no comprenia l'actitud
dels manifestants va ser el regi

Reclamen millores

dor de Festes, Felip Castells. El
regidor va argumentar que exis

Una de les notes més desta

teix el Consell de Festes per de
batre aquests temes i que no s'ha

Pinart, va dir que s'han d'estu

cades de la Festa Major va ser la

diar molt bé totes les propostes i

manifestació pacífica que van

de fer pel carrer. Segons Castells,

el grup d'IC-EV va presentar, en

que siguin consensuades per to

fer un col·lectiu anomenat

en el darrer Consell que es va

el ple del passat setembre, una

tes les parts. Pinart va comen

Amics de Sant Domingo, dema

celebrar abans de la Festa Ma

moció on demanava que es cre
és una comissió per trobar solu

tar, però, que algunes modifica

nant que es potenciés molt més

jor ningú es va queixar. Dies

cions, com la de situar el recor

la Festa Major. Sota un cartell

abans Felip Castells va comen

cions a la massiva assistència de

regut de la fira fora del casc an

amb la frase Fira de Terrissa Sí,

tar que la manca de grups musi

públic i a la falta d'infraes-

tic, les veu difícils. El regidor va

Festa Major també, els mani

cals destacats venia motivada

tructures que van patir els dos

voler puntualitzar que la Fira és

festants reclamaven més activi

per la retallada pressupostària.

més de 80.000 visitants.
Davant tot aquest enrenou,

CONSTRUCCIONS
JAUME MATEU, s.l
Construcció i rehabilitació
de tot tipus d'habitatges
Ronda Exterior, 22 • 08310 ARGENTONA • Tel. 756 06 26 - mòbil 909 33 01 41
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D'altra banda, la Coordina

concentració de tot el públic va

P

Coses d'aquí..-:

dora Argentonina Contra les

provocar que no es podés esce

Agressions Urbanístiques, CA
CAU, es va mobilitzar durant la

nificar tota la broma que es pre
tenia. Tot va acabar amb la sor

festa per denunciar el seu rebuig

tida llampec de la limusina, el

contra la urbanització que s'ha

doble de Gere i els seus escor

de fer a Sant Jaume de Traià. La

tes. Per a molts dels assistents

coordinadora va aprofitar la gran

va ser una presa de pèl i resig

FESTA MAJOR!

afluència de públic per instal·lar

nats pel que havien vist van tor

La disfrutem

una parada on es van recollir fir

nar a casa, encara que molts es

mes en contra de la construcció

van quedar a veure els focs d'ar

de les cases i també de tots els

tifici.

projectes urbanístics que es pu
guin fer al marge dret de la riera

tura, en un principi es voüa fer

d'Argentona. El dia abans,

una representació teatral al car

membres del CACAU van lle

rer amb gent d'Argentona, però

gir un pregó satíric en el qual

es va voler aprofitar el rumor que
l'actor nord-americà vivia a
Òrrius per crear més expectació.

s'explicava l'actual situació del
conflicte urbanístic i el canvi
d'opinió que s'ha generat en al

Dies més tard, el regidor de

nadora va penjar pels carrers de
la població diverses pancartes i

pus d'actes "de broma" es vé

auques satíriques en contra de la

nen fent durant la Festa Major,

urbanització.

ja que donen un aire molt més
festiu. Pinart va afegir que

El polèmic rodatge

o la patim?

Segons la Regidoria de Cul

Cultura, Jordi Pinart, va comen
tar que darrerament aquests ti

guns grups polítics. La coordi

M. Rosa Masó

s'ha sobredimensionat la notí
cia i molts mitjans de premsa han

Una de les notícies que van
generar més polèmica va ser el

volgut crear un malestar, ja que

rodatge d'una pel·lícula de cine

nyats. El regidor també va co

ells també van sentir-se enga

ma que s'havia de fer a l'inici

mentar que f Ajuntament no ha

del carrer Gran, inclosa en el

rebut cap queixa, encara que jo,

programa de festes. En aquesta
producció hi havia d'intervenir

com altres regidors, he estat

l'actor nord-americà Richard

broma ja que es va utilitzar un

Gere. La presència d'aquest ac
tor va provocar la concentració

paper oficial, va matisar. Pinart

d'una gran multitud de persones,
fins i tot d'altres pobles. Durant

cis per veure que es tractava
d'una broma. A més va declarar

el rodatge, on hi van participar

que la gent ha de tenir sentit de

interpel·lat per la dimensió de la

va dir que hi ha suficients indi

actors argentonins, va arribar

l'humor i ha d'entendre que

una limusina on, suposadament,

aquestes iniciatives creen ambi

hi anava el famós budista. La

ent de festa. El regidor va fina-

UES
RIALS
CIÓ,
OS...

Festa Major: Conjunt de solemnitats amb què una
població celebra la festa anual del seu patró o, en algun cas,
commemora un fet important de la seva història o tradició
(Enciclopèdia Catalana).
En una Festa Major hi ha d'haver actes religiosos i
profans, fires, jocs, competicions, balls...Teòricament per a
tots els gustos i per a tothom. Els qui vivim la Festa Major de
manera participativa ens adonem que alguna cosa està pas
sant a la nostra vila.
La tradició del càntir, la ja reconeguda i acceptada
Fira de la Terrissa, està donant a Argentona una popularitat
important arreu del món.
Això és bo mentre no se'ns escapi de les mans.
Argentona és i ha de continuar sent un poble acollidor. Ente
nent per acollidor un lloc agradable, on la gent pugui estar
de bon estar i sentir-se bé. Per ser acollidor ha de tenir les
possibilitats adequades que ajudin a conviure, a la compa
nyia, que es pugui passejar, disfrutar, i aprofitar totes les coses
bones que tenim.
Cal que redescobrim tot allò que ja tenim -comerç,
cultura, artesania- i que, tant els qui vivim sempre a
Argentona com els qui vénen en diades assenyalades, en pu
guem gaudir.
És evident que en aquesta darrera Festa Major de
Sant Domingo no s'acompleixen moltes de les coses dites
fins ara.
Sortir al carrer, gairebé era impossible, les riuades
de persones que vèiem passar pels carrers fan pensar en
l'interès que es té per Argentona i les seves coses. Però sen
tíem comentaris no gaire agradables (massificació, empen
tes, poca previsió, no està organitzat...)
També hem pogut veure i sentir com un grup de
joves i no tan joves manifestaven la seva opinió sobre com
es planteja la Festa Major i com s'hauria de plantejar. És difí
cil acontentar a tots, però si la Festa ha de ser per a tothom
cal que es contemplin activitats on la gent participi amb allò
que més els agradi. Ja sabem que tots no participarem en
tots els actes, i així crec que ha de ser. Activitats diverses,
per a tots els gustos i, molt important, que puguin ser parti
cipatives tant en la preparació com en la realització.
I els comentaris que sentíem passades les festes!
I les queixes dels argentonins!
Podem dir: és molt fàcil queixar-se sense donar al
ternatives.
És molt fàcil rondinar, és molt fàcil protestar... però
de tot això en cal fer una anàlisi. Sense perdre de vista el que
ha de ser una Festa Major és obligat de fer-ne una valora
ció. CAL QUE ELS RESPONSABLES DE CULTURA I FESTES es
plantegin el contingut, la metodologia, la participació, l'aco
lliment...
I no puc acabar sense entrar en un altre punt molt
llastimós. La presa de pèl que l'Ajuntament, l'Equip de Go
vern, va fer al poble. Anunciar en el programa de la Festa
Major la vinguda d'un artista del món del cinema. Senyors,
hem de ser més seriosos, responsables, i no riure'ns de la
gent.
Quin nivell de credibilitat poden tenir les paraules i la
signatura del senyor batlle, quan després passa el que passa?
Que cadascú en faci la seva reflexió.
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litzar demanant disculpes a qui

Polítics a la fira

Mirant enrera sense rancúnia

s'hagi sentit molest.
Durant tot el matí diferents
Dues exposicions

Ferran Catà

personalitats del món de la polí
tica d'àmbit nacional i comarcal

La Festa Major de Sant

van visitar la Fira. Entre ells hi

Domingo d'Argentona va co
mençar el divendres a la Casa de

havia el president del Consell

Cultura amb la inauguració de

Rey, el diputat al Congrés i por

dues exposicions: Noves ad

taveu de CiU, Ramon Camp, el

quisicions del Museu del Càn

diputat socialista Josep Maria

comarcal del Maresme, Joaquim

tir i 3.000 quilòmetres al Sud,

Sala i el conseller d'Ensenya

Burkina Faso.
El dissabte els actes van
començar amb el Concurs de

ment, Francesc Xavier Hernàn-

Guarniment d'Aparadors que

plena de vida, gens artificial i

aquest any se'l va endur la Pas

amb una gran participació popu

tisseria Casas. A la tarda es van

lar.

celebrar proves esportives com

dez. Hernàndez va destacar la
sensació que va captar d'una vila

Com en els darrers anys, el

el Concurs de Tir al Plat i el

diputat del Parlament de Cata

clàssic partit de futbol de ve

lunya pel PSC Josep Maria Sala

terans. Ja a la tarda, un total de

va tornar a visitar la Fira. Sala

dotze colles van participar a la

va comentar que és una magní

plantada de gegants que va or
ganitzar la Colla de Geganters

fica demostració de la capacitat

i Grallers de la vila. Un dels

les seves produccions. Sala va

actes més esperats va ser la Nit
Boja amb el Correfoc pels car

destacar que la Mostra estava
molt ben encarrilada i era una de

rers de la vila, a càrrec dels Di

les més importants de l'Estat.

ables d'Argentona i la partici
pació dels Carranqués de

Com cada any, també es va
fer el tradicional Festival del

Cervera i del drac de Mon

Càntir a la plaça de l'Església i

tornès. A la mitjanit va comen
çar el ball que va enllaçar amb

per primer any hi va haver tres

les matinades.
El dia més gran de Festa

empatar per punts. Pel que fa a

Major va ser el diumenge, dia

nyador va ser, com fa dos anys,

de sant Domingo de Guzmàn,

David Perariera, el segon lloc el

i a la vegada de la inauguració

va ocupar Jordi Barnet i el ter

de la Fira Internacional de la

cer Anton Bassa. Ja a la tarda,

Ceràmica i Terrissa. El progra
ma va començar amb la tradi

un nombrós públic va presenci

de tot un poble a l'hora de fer

equips guanyadors perquè van
l'aixecament del càntir el gua

ar a la plaça de l'Església el Ball

cional Posta de Càntirs a la

de Gitanes, a càrrec de l'Esbart

Font de Sant Domingo, on es

Dansaire d'Argentona i després

van beneir els deu mil exem

van poder escoltar el Concert de

plars de l'atuell d'enguany,

Festa Major, a càrrec de l'Or

procedent de Castelnaudary,

questra Maravella, a la plaça

poble de la Catalunya Nord. La

Nova. Com cada any el Gran

concentració dels Domingos

Castell de Focs d'Artifici va do

d'Argentona va precedir l'ofi
ci en honor de sant Domingo,

nar inici als actes nocturns pre
cedint el ball de Festa Major amb

a càrrec de mossèn Salvador

l'Orquestra Maravella.

Cabré. En finalitzar l'ofici,

El dilluns la festa va desta

de d'Argentona, Joaquim

car per la cursa i diverses pro
ves esportives al poliesportiu.

Casabella, va fer el vot de po

L'endemà la xerinola va finalit

ble en honor al sant i tot seguit

zar amb una gran xeringada, una

les autoritats van presenciar la

exhibició dels castellers de Ma

benedicció de les aigües i dels

taró i Castelldefels, teatre i una

càntirs.

cantada d'havaneres.

com ja és tradicional, l'alcal

Reflexió

Entre les diferents maneres que conec que es
defineix la paraula "Política", la que més m'ha agradat
és la d'un bon amic meu, en Manel Riera Clevillé, fun
dador i director del setmanari "La Revista", que deia:
La política és l'art de fer realitat allò que és una ne
cessitat. Bé, però l'art, sense artistes no podem con
siderar-lo com a tal. I n'hem tingut i en tenim de molt
bons, però han proliferat tant...; i només volen impo
sar la seva veu i criteri; uns volen fer avançar el món a
base de destruir el que a ells no els agrada però con
servant el que els plau; altres volen una revolució de
les idees dominants prometent per aconseguir-ho el
que després no poden complir i el poble s'ha de resig
nar, però queda decebut. Quin canvi! Permeteu-me
reproduir per reforçar aquest concepte l'anunci d'una
excursió de fa sols 30 anys. Sortida de Barcelona del
carrer Pelai a les 14.30 fins a Perpinyà. Sopar, després
excursió a Canet-Platja, retorn i allotjament a l'Hotel
Perpinyà. L'endemà, sortida cap a la Costa Vermella,
visitant Colliure, Banyuls i Port-Vendres, dinar en un
típic restaurant de la costa francesa i retorn per la Jon
quera fins a Barcelona. Preu, tot inclòs: 1.250 ptes. El
que avui val un entrepà.
En l'àmbit del carrer no es respira optimisme;
és natural: en els diaris, com en la ràdio i la televisió,
constantment les notícies no són afalagadores sinó es
garrifoses: segons deia el Telediari d'ahir (avui és la
diada de Nostra Sra. de la Mercè) durant l'any 1995
s'han cursat en el territori espanyol 3.000.000 de dili
gències delictives, 932 persones han estat assassina
des, s'han sofert 200 atemptats, en el País Basc 55 au
tobusos han estat cremats, entre St. Sebastià, Renteria
i Hernani, la justícia està ancorada, no pot actuar. Qui
pot posar remei a aquestes nafres nacionals sinó els
polítics? Doncs que reflexionin, que deixin de
"piropejar-se" i que aprofitin tot el que de bo es pro
posi, surti del partit que sigui, baldament fos d'un que
al Parlament sols sabés aplaudir o picar de peus, i no
compliqueu les lleis, que qualsevol ciutadà fent ús del
sentit comú les entengui sense haver de recórrer a
cap lletrat i encara que sigui un "bon advocat". Mai he
entès aquesta necessitat. Equival a un d'influència, ca
paç de tergiversar les lleis o que sàpiga fer veure el
que és negre, blanc? No sobra el "bon"? El poble té
ganes de recuperar la fe perquè sap i confia que hi
posareu remei.
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Col·laboració
amb altres grups?
Cap a lfautogovern

Convergència
i Un

de Catalunya
Passades les darreres
eleccions, tots els partits
plantegen durant aquests
dies els seus congressos.
Nosaltres, lluny de les
confrontacions com les del
PP, PSOE, PSC i ERC per
elegir els seus líders, afron
tem els propers 8,9 i 10 de
novembre el X Congrés de
Convergència Democràti
ca de Catalunya amb la vo
luntat d'obrir un debat en
profunditat sobre la nostra
realitat com a país i la ca
pacitat del partit per donar
resposta als reptes presents
i futurs de Catalunya.
Un repte de renovació
de les idees i de les estra
tègies a què obliguen prin
cipalment tres raons.
La primera passa per
anar reforçant dia a dia la
nostra acció política. El sucursalisme polític majori
tari de la Catalunya de fa
20 anys s'ha anat modifi
cant fins al dia d'avui en
què no hi ha acció possible
que no tingui en compte el
catalanisme polític repre
sentat per CDC.

La segona planteja la
qüestió de l'encaix de Ca
talunya a Espanya amb la
premissa que representa
l'acceptació del caràcter
plurinacional de l'Estatut i
del fet nacional català.
Finalment la tercera
raó afecta la realitat social
i fa referència al fet del
canvi i la transformació
que s'ha produït en la nos
tra societat durant els dar
rers 20 anys.
Tres raons, doncs, per
donar resposta al futur i
continuar així, essent el pal
de paller del catalanisme i
punta de llança de l'evolu
ció política a Catalunya i a
l'Estat i per augmentar,
també, el pes de la nostra
aportació a Europa.
Parlem en definitiva
d'un Congrés que marqui
l'estratègia nacionalista
que cal seguir per fer avan
çar l'autogovern de Cata
lunya, per anar més lluny.
Grup Municipal
de Convergència i Unió

(CiU)

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!
Can-er Gran, 51 - Tel. 797 16 23 - ARGENTONA

El títol d'aquest article cita
el que, tot sovint, sentim pro
nunciar a més d'una de les per
sones que formen part de l'Equip
de Govern. Segons ells, el pacte
que tenen firmat explicita de
forma clara aquest extrem al
qual, sempre segons ells, mai
han estat tancats.
Permeteu que, nosaltres, no
volent dubtar de les seves bones
intencions, haguem diferenciat
entre tres conceptes que han de
quedar molt clars: frase, inten
ció i fet. La "frase" es pronun
cia en qualsevol moment, en són
un moment oportú les campa
nyes electorals 0 els actes en els
quals es vol justificar una ma
nera de fer o d'actuar. Resulta
evident que les frases no tenen
cap valor real ni cap missatge i,
generalment, se les emporta el
vent, etc. La "intenció" pertany
a una categoria superior, és a dir:
és una frase pensada, meditada
i assumida encara que dei
xant-nos el dubte sobre la pos
sibilitat de dur-la a terme. Final
ment, el "fet" és una intenció
realitzada, portada a terme, feta
realitat.
La col·laboració de la que
tantes vegades ens parlen no
sobrepassa la categoria de "fra
se" i, com a molt, i només per a
algú, pot arribar a ser una "in
tenció". El que és evident és que
mai fins ara ha assolit la catego
ria de "fet".
Això té la seva importància,
és clar. Però no tanta com els
esforços fets per alguns destinats
a responsabilitzar-nos del fet que
aquesta "frase" no hagi aconse
guit arribar a "fet". Mireu: quan
una persona, o un grup de per
sones, vol dialogar, vol realment
aconseguir formar un equip, té
inequívoques intencions de bus
car una col·laboració, el primer
que fa és dir-ho. Però dir-ho di
rectament a la, o a les, persones
interessades; mai fer-ho de for
ma generalitzada, a qualsevol

lloc i sense destinatari directe i
personalitzat. I això, no s'ha fet.
Segurament els qui afirmen el
contrari són aquells que conei
xen els fets de forma indirecta,
és a dir "de segona mà".
Nosaltres vàrem participar a
les reunions que es van fer amb
una persona que va atorgar-se la
representació de l'Equip de Go
vern sense que aquest Equip de
Govern, en principi, ho confir
més. No vam dubtar de la seva
paraula i ho vam acceptar. Però
llavors, només se'ns va parlar de
rebaixar la crispació als Plens,
MAI de col·laboració. I aques
ta crispació va desaparèixer dels
Plens, en el que fa referència al
nostre Grup. Penso que al res
pecte, ERC no té cap dret a dir
que nosaltres no ens vam dig
nar a participar. Poden discrepar
de la nostra manera de fer, po
den criticar-la, poden rebutjar-la
sempre que ho creguin oportú:
però, el que no poden fer mai,
és faltar a la veritat. I ho han fet!
Des d'aquí, volem deixar
constància, com ho hem fet
moltes vegades abans, de la nos
tra disposició a col·laborar. Però
que quedi clar: col·laborar no és
senzillament votar a favor del
que decideixi el partit majorita
ri, ni el que vulgui l'Equip de
Govern. Col·laborar vol dir es
tar perfectament informat, par
ticipar en les decisions, aportar
idees, discrepar, discutir, lluitar
pel que es cregui que pot ser
millor per al poble i, finalment,
acceptar el que acordi la majo
ria. Si és aquesta la definició ac
ceptada per l'Equip de Govern
estem disposats a la col·labo
ració. Sinó, seguirem reivindi
cant el dret a la participació, el
qual és patrimoni, en democrà
cia, de tots els qui hem estat ele
gits a les urnes.

Grup Municipal

Socialista (PSC)
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No a la nova puja d'impostos

del Govern CiU-ERC
Les conseqüències
d'un model urbanístic
L'inici del curs ha por
tat un nou conflicte dels
veïns de les Ginesteres, can
Cabot i can Raimí amb
l'Ajuntament pel tema del
transport escolar. Es tracta
d'un tema que, d'alguna
manera, la Generalitat, per
manca de pressupost, ha
deixat en mans d'altres ad
ministracions, com els Con
sells Comarcals, que al cap
davall tampoc no poden
acabar de cobrir el servei i,
com en el cas dels veïns de
les Ginesteres, els propis
usuaris han d'acabar d'as
sumir-ne el cost.
És lògic que a la gent li
costi entendre que l'ense
nyament encara no acabi de
ser del tot gratuït i sempre
sorgeixin petits detalls que
l'administració no pot cos
tejar.
D'alguna manera la Ge
neralitat és incongruent en
la seva pròpia política. Ens
referim concretament a la
seva política urbanística.
Acceptar com a bo i gairebé
promoure un model urba
nístic fet a base de conjunts
urbanístics allunyats dels
nuclis urbans com són les
urbanitzacions, fa que els
serveis que la mateixa Ge
neralitat ha d'oferir a aquests
habitants siguin més cars.
En el cas d'Argentona
es veu ben clar que les ur
banitzacions sempre han
estat una font de conflictes.
El concepte modern de viu
re enmig de la natura, lluny
de les aglomeracions urba
nes, i no assumir un mínim
de contribució de manteni
ment i millora de natura
(com seria el cas dels page

sos) ens sembla, ja d'entra
da, equivocat.
Però d'això no en po
dem culpar només els espe
culadors i els promotors de
les urbanitzacions. Les ins
titucions (i sobretot els ajun
taments) hi tenen molt a
veure i s'haurien d'adonar
que aquest és un model que
els resulta molt més car, per
molt que es tracti d'urbanit
zacions que compleixin les
normes més estrictes.
La vigilància policial,
la neteja, el transport pú
blic, l'educació, la sanitat i
tota la resta de serveis que
un ciutadà pot obtenir de
l'administració, resulten
molt més costosos quan
s'han de donar a uns ciuta
dans que, per pròpia inicia
tiva, han triat viure lluny
del nucli urbà. I és evident
que aquest cost repercuteix
en el conjunt de vilatans
que viuen en aquest centre
urbà.
Els argentonins tenim,
amb la revisió de l'actual
pla d'urbanisme—que s'es
cau l'any vinent— una bona
ocasió per enterrar d'una
vegada i per totes (o al
menys per molts anys)
aquest model urbanístic
absurd.
L'Ajuntament s'estalvi
aria moltes preocupacions
inútils i els continus l'estira-i-arronsa amb els pro
motors d'urbanitzacions.
Ara és Sant Jaume de Traià,
demà quin projecte serà...

Grup Municipal
d'Iniciativa - Els Verds

(IC-EV)

En el passat Ple de l'Ajun
tament d'Argentona, celebrat el
dia 4 d'octubre de 1996, es van
aprovar les noves ordenances
fiscals per a l'any 1997. És a dir
CiU-ERC, que és l'Equip de
Govern actual, ha explicat com
pensa recaptar els diners ne
cessaris per fer front a la despe
sa de l'any 1997, excloent les
inversions.
CiU-ERC ha tirat pel camí
del mig, ens ha apujat els im
postos d'una manera que nosal
tres pensem desaforada. Ho ex
plicarem amb més detall:
Impost de Béns Immobles
(antic Cadastre) passa del
0,15% al 0,50%, és a dir, des
prés que l'any passat hi va ha
ver una revisió del cadastre per
actualitzar els valors ara vénen
i ho apugen un 12% aproxima
dament, això en les finques ur
banes, i en les finques de tipus
rústic la puja arriba fins al 15%.
Increïble, però cert. Seguim re
passant, l'ordenança fiscal que
grava les activitats econòmi
ques ha passat de I'l,4 a I'l,5
amb una puja del 8%, inaudit.
I així podríem seguir amb una
pila més d'ordenances, però en
tenem que les més importants
a nivell de recaptació i puja són
les que hem descrit anterior
ment.
Si la inflació de l'any 1995
va ser de l'ordre del 3% apro
ximadament, per què ens apu
gen un 12% el Cadastre? Per
què és la solució més senzilla.
Éalten diners? Cop de maneta
a tots els vilatans i llestos. Això
no pot ser, han de tenir més
imaginació. I a més a més po
sen a la consideració del Ple
unes ordenances fiscals per re
captar diners i, en canvi, no ens

PROJECTE DE LA PLAÇA
DE VENDRE
En el Ple del dia 4 d'octu
bre, l'Equip de Govern va pre
sentar l'aprovació del projecte de
la plaça de Vendre. El Grup
Municipal Popular va dir a l'al
calde que expliqués de quin pro
jecte es tractava, i ens diu que
és el nou Mercat Municipal a
Can Doro. Nosaltres li pregun
tem per l'aparcament i respon di
ent que el projecte no ho con
templa i més endavant rectifica
i explica que hi ha dues possibi
litats. Un projecte d'aquesta im
portància i envergadura i l'alcal
de no té clar de quin tipus de pro
jecte anem a aprovar. No és d'es
tranyar. És més, hi ha un acord
de Ple que diu que crearem una
comissió amb la participació
d'entitats, grups polítics..., per
parlar del tema de la plaça de
Vendre. L'alcalde vol posar en
marxa aquesta comissió quan ja
estigui tot decidit. El projecte ja
està encarregat.
Sr. Alcalde, li diem que les
coses no es fan així. Volem un
poble de tots i per a tots. Deixi
que hi hagi més participació ciu
tadana en els temes que afecten,
i afectaran, a tots els ciutadans
d'Argentona. Sr. Alcalde, no posi
el carro davant els bous.
El Partit Popular d'Argen
tona vol una nova plaça de Ven
dre més atractiva, amb més pa
rades, que es pugui donar un
millor servei a l'usuari, en defi
nitiva que la gent d'Argentona
gaudeixi d'una millor i més va
riada oferta. Per tot això, Sr. Al
calde, no faci les coses al revés,
amb rectificacions a deshora.
Volem que tothom participi en
aquesta tasca important que és

expliquen en què els gastaran.
No ens estranya, si ho sa
bessin, ja ho dirien. Aquest fet

definir les necessitats i mancan
ces del nostre poble.
Entre tots ho aconseguirem.
Vostès sols no, Sr. Alcalde.

demostra que no hi ha un pro
jecte de poble seriós, no tenen
un projecte de futur, és evident.

del Partit Popular (PP)

Grup Municipal
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El democratacristià anuncia que s'acaba la
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crisi i comença una nova etapa.

Escullen
Josep Famades

Arxiu Municipal:
no hem dfoblidar

la nostra història
Hem parlat moltes ve

nant a la Generalitat de

gades de vivenda social,

Catalunya i a la Diputació

del Museu del Càntir, de

de Barcelona, que enviïn

Fires de Terrissa, de tem

els seus tècnics en arxi

porades estables, de no

vística per determinar una

ves formes de relació mu

president d'UDC
Unió Democràtica de Cata

vella ambició: intentar que

lunya a Argentona va aconse
guir, després de molts mesos,

nicipal -millores en el

la sotateulada de l'antic

posar punt i final a la crisi inter

ROM, consells,...-, de re

Ajuntament sigui l'espai

na que havia enfrontat els mili

novació de mitjans de co

on ubicar l'Arxiu Munici

municació locals, de con

pal. Per si algú ho desco

tants. Després de la reestructu
ració del partit on el president

tractes de serveis -brossa,
enllumenat, carrers,...-, i

neix, actualment es troba

comarcal, Josep Aresté, va ha

en unes petites dependèn

ver d'intervenir per aclarir quin

de molts altres temes que
ens afecten a tots. Però

cies de la Casa de Cultura

càrrec ocupava cada militant, a

i no és el lloc més ade

finals de setembre es va nome

n'hi ha un que escasses

quat. Tot i que la feina

vegades ha tingut el pro-

desinteressada d'un gra

nar formalment com a nou pre
sident a Josep Famades, en subs

tagonisme desitjat. Es

pat de convilatans ha pos

titució de Raimon Català.

tracta de l'Arxiu Munici

sibilitat tenir-ho ordenat i

pal. Potser hi ha gent que
pensarà que no és el mi

classificat, gairebé, en la

pava el lloc de portaveu del par

ser elogiada pel regidor d'UDC

seva totalitat, el lloc no

tit, va ser escollit per unanimitat

a l'Ajuntament, Francesc Espa-

llor lloc on abocar el diner

permet la mobilitat neces
sària per treballar-hi.

en l'Assemblea Local que va ce
lebrar UDC i on no van ser-hi

dero, qui va destacar el gran en

públic o, fins i tot, hi hau

presents alguns militants, entre

Espadero va dir que l'actual cap

rà qui es qüestionarà la

La nova ubicació i un

Famades, que fins ara ocu

no hi ha hagut mai cap tipus de
problema amb Català.
El nomenament de Josep Fa
mades al capdavant d'Unió va

cert que havia tingut el partit.

seva mateixa existència.

esforç econòmic suficient

ells l'expresident Raimon Cata

es mereix ocupar aquest càrrec

ERC creu que la nos

que permeti dotar-ho d'un

là. La funció de vicepresident va

ja que ha estat un dels primers

tra Vila té molt camí per

mobiliari adient i de mo

recaure a Jaume Camps. Rosa

militants d'UDC a Argentona.

recórrer en aquest tema.

dernitzar-ho convenient

Amat s'encarregarà de la secre

L'Arxiu Municipal és un

ment (microfilmació del

taria i exerciran com a vocals

tar-se sobre l'elecció de Fama

punt que es troba recollit

fons, adquisició de lec

Marcel Lladó i Joan Balmes.

des va ser l'expresident, Raimon

en l'Acord Marc de Go

tors i fotocopiadores es

vern de CiU i ERC. Cui-

pecials, feina d'indexa-

dar i ordenar (arxivar en

ció,...) faran possible dotar

resum) la nostra història

a Argentona d'un fons cul

és un deure que tenim amb

tural que molts ciutadans

es tanca aquesta crisi, amb

çar arran d'una assemblea no

tothom: amb qui ha fet la

descobriran encantats.
L'exposició de fotos anti

aquestes paraules Josep Fa

reglamentària que van fer al

història local, amb qui l'es

mades va voler deixar de banda

guns membres d'aquest partit

tà vivint i construint i amb

gues, amb el seu èxit, és

les difícils relacions que hi ha

i on es va escollir a Josep Fa

qui li tocarà viure amb el

un exemple que ens enco

gut en el si del partit. El presi

mades com a president. Aques

que bonament puguem

ratja.

dent d'UDC va reconèixer que

ta elecció va indignar al llavors

hi va haver una divisió d'opini

president, Raimon Català, que

deixar.
En el Ple del mes d'oc
tubre, si no hi ha un impe

Grup Municipal

Qui no va voler manifes

Català, que només va voler pun
Nous aires dins d'Unió

tualitzar que no el van avisar el
dia de les eleccions.

Comença una nova etapa i

La crisi d'Unió va comen

ons i ho va atribuir al fet que són

la va qualificar de cop d'estat.

pocs militants.
El president d'UDC va in

Després de diverses tensions,

diment greu i inesperat,

d'Esquerra

s'aprovarà una moció con-

Republicana

sistir en què tindrà un tarannà de

ments d'UDC al Maresme,

junta de tots els grups po

de Catalunya

consens, intentant evitar con

Guillem Aresté, va fer de mit

lítics del municipi dema

(ERC)

frontacions i mantenint les rela

jancer del partit. Aresté va ra

cions actuals amb Convergència

tificar el càrrec de Català i Fa

i Unió.
Famades va acabar dient que

mades va ser nomenat porta
veu del grup democratacristià.

el president en aquells mo
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La propietària del terreny ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia

L'Ajuntament ordena el trasllat dels gats
i gossos del refugi de Can Manreset
El refugi de Can Manreset
ha deixat de ser un punt d'aco
llida per a gats i gossos. La pro
pietària del refugi va comen
çar a condicionar un terreny, en
un punt encara no conegut, on
emplaçarà un nou centre d'aco
llida. L'Ajuntament va ordenar
el tancament del refugi d'Ar
gentona argumentant que la
gossera estava en un estat pre
cari i que la propietària de l'ac
tivitat no tenia tota la docu
mentació necessària per tenir
en funcionament aquest equi
pament. Alguns ciutadans ha

El refugi presentava, el dia de la concentració, aquest estat deplorable.

vien presentat denúncies sobre
obert. Julià va manifestar que

les condicions en què es troba

que si no tancava tots els ani

va iniciar una recollida de sig

va la gossera. Les denúncies

mals serien sacrificats. Aquest

natures de suport i va presen

"si Lola Gallardo presenta la

feien referència a animals lli

avís va provocar que les enti

documentació que se li reque

gats en un arbre al costat del

tats ecologistes Associació en

tar un recurs contra aquest tan
cament davant el Tribunal Su

refugi o a cadells ficats en sacs.

Defensa dels Drets dels Ani

perior de Justícia de Catalunya

activitat al refugi de Can Man

mals, Federació de Defensa

(TSJC). Tot va acabar amb un

reset, l'Ajuntament no s'opo

dels Drets dels Animals i Na

nou aplaçament del consistori

sarà a que el centre d'acollida

tura es concentressin el mateix

donant una última data, el 19

continuï obert". Julià va afir
mar que comptar amb un ser

Oposició dels ecologistes
La notícia del tancament de

dia 19 davant del refugi per

d'octubre, per tancar l'activi

la gossera va aixecar polèmica

oposar-se a la decisió de

tat il·legal.

a Argentona. L'Ajuntament ha

l'Equip de Govern. Agents de

via donat a Lola Gallardo, pro

la Policia Local i de la Guàr

reix per tirar endavant la seva

vei d'acollida d'animals aban
donats és necessari.

Servei necessari

Ara queda pendent que el
Tribunal Superior de Justícia

pietària del refugi de Can

dia Civil s'hi van presentar per

Manreset, un termini que aca

calmar els ànims dels manifes

El regidor de Sanitat de

es pronunciï sobre aquest afer.
Si accepta el recurs presentat

car les instal·lacions. El con

tants.
L'oposició de la propietà

l'Ajuntament, Antoni Julià, va
voler matisar la negativa del

per Lola Gallardo, aquesta es

sistori va advertir a Gallardo

ria no va acabar aquí. Gallardo

consistori a mantenir el refugi

podrà quedar en el terreny.

bava el 19 de setembre per tan

RENAULT D ARGENTONA
Ofereix tot tipus de serveis per a l'automòbil, tant en venda
com en postvenda, incloent reparació de carrosseria en general.

Les reparacions realitzades en vehicles RENAULT
les garantim per un any. El nostre màxim interès és atendre
els clients amb l'experiència i la qualitat que es mereixen.

GRANADOS AUTOMÒBILS, S.L.
Sant Jaume, 59 • 08310 Argentona • Tels. (93) 797 19 61 - 756 07 93
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L'estacionament limitat de nou al centre
provoca polèmica entre els veïns
vehicle durant tot el dia impe

Lareinstal·lació de les zones
de vigilància d'estacionament

dint de trobar aparcament als

limitat i control al centre d'Ar

possibles clients. Segons Casabella, la població ha de ser

gentona ha creat certa polèmica
entre alguns veïns de la zona.
A principis de setembre, el

conscient de la necessitat

consistori de la població va tor

potenciar el comerç de la vila.

nar a reprendre la vigilància

L'alcalde va afegir que la limi

d'estacionament a les denomi

tació d'horaris d'estaciona

nades zones blaves. L'adminis

ment es va creure més oportu

d'aquesta mesura per ajudar a

tració local va fer públic un co

na abans que instal·lar els

municat on advertia els conduc
tors que per evitar possibles de

pàrquings de pagament.
D'altra banda, el president

núncies hi havia a la seva dispo

de la Unió de Botiguers d'Ar
gentona, Josep Castané, va dir

sició uns horaris de rellotge que
es podien aconseguir gratuïta

que l'aparcament de zona bla

ment a l'Ajuntament, a la Casa
de Cultura i als comerços de la

va s'ha fet perquè tothom pu
gui aparcar-hi amb comoditat.

vila. El rellotge d'estacionament,

Castané va manifestar, sobre

que ha editat el consistori, la

les queixes dels veïns, que

Unió de Botiguers i alguns co
10.00a1030 10.30a 11.00 11.OOa11.30 1UOa12.00 1240 a 12J0 1230 a 13.00

merços, permet a l'agent de po
licia conèixer l'hora d'arribada i
de sortida del vehicle.

l'Ajuntament va fer una cam
panya d'informació a principis
d'agost.

9.00 9.3

'nu

11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30

El president de la Unió de
Botiguers va afirmar que si

La mesura limita l'estaciona
ment dels vehicles en una hora

aquesta mesura no funciona, el

als carrers Gran i Torres i Bages,

consistori s'haurà de plantejar

a la plaça de Vendre i a l'Esglé
sia. Precisament, en aquesta pla

A la part superior, vista del carrer Gran,
un dels afectats per la mesura.
A sota, el disseny del rellotge que ha facilitat
VAjuntament dArgentona.

una altra solució sobre aquest
tema.
Aquesta no és la primera

ça es van produir les primeres
Potenciar el comerçment limitat al centre de la vila

vegada que el consistori posa
en marxa una mesura d'estaci

queixes quan la policia va mul
tar a diferents turismes que es
taven estacionats sense el rellot

va sorgir arran de les reclama-

onament. Fa uns tres anys ja va

Davant les queixes dels ve-

cions dels botiguers. Aquests

intentar-ho amb la col·locació

xes dels usuaris es van centrar
principalment en la manca d'in

ïns, l'alcalde, Joaquim Casa-

es queixaven del fet que mol-

d'uns parquímetres al llarg del

bella, va declarar que la deci-

tes persones, i els mateixos co-

carrer Gran, però la iniciativa

formació.

sió de reprendre l'estaciona-

merciants, estacionaven el seu

no va acabar de quallar.

ge que limita l'hora. Les quei

QUEVIURES
CANSALADERIA

El Celler
df Argentona

EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIA

Casa

RESTAURANT

FONTCUBERTA

Dirección: Hnos. Lara

ESTABLERTA DES DEL 1892
Tel. 797 03 07
Bernat de Riudemeia, 6 - Tel. 797 02 69

08310 ARGENTONA

ARGENTONA
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L'edició d'un llibre sobre l'argentoní
Josep Calvet centra els actes de la Diada
La tranquil·litat va ser la nota més destacada dels actes
que es van celebrar el passat Onze de Setembre. Les pintades

L'escriptora argentonina

de Pagesos, Josep Riera, qui va

Margarida Colomer Rovira i

voler destacar la personalitat i

l'Ajuntament van presentar
dins el marc dels actes de la

era va centrar la seva interven

van marcar la nota negativa de la festivitat

la manera de fer de Calvet. Ri

Diada, a la Sala de Plens del

ció dient que la tasca d'aquest

remodelat antic Ajuntament, un
llibre biogràfic centrat en qui

rabassaire al capdavant de la

va ser president de la Unió de

sent, avui, un punt de referèn

Rabassaires i diputat al Parla

cia. A més, va afegir que Unió

ment de Catalunya i a les Corts

de Pagesos no som més que els

durant la segona República,

continuadors del model sindi

Josep Calvet i Mora. El llibre

cal del temps de Calvet.

Josep Calvet i Mora. La trajec

al·lusives a l'antic règim franquista i la crema d'una senyera

pagesia de l'època continua

Qui també es va voler su
mar als elogis de Calvet i Móra

tòria d'un rabassaire argentoní 1891-1950, pretén narrar la

va ser el regidor d'ERC, Jordi

trajectòria política i sindical

Pinart, que va destacar la im

que aquest fill il·lustre de la

portància que s'hagi recuperat

nostra població va descriure al

la figura d'aquest rabassaire, ja

llarg de la seva vida. La presen

que estava oblidada per la me

tació de la biografia, que va

Un moment de l'acte de presentació del llibre de Margarida Colomer i Rovira.
de sentiment. Precisament un
dels moments més emotius de

Pintades a favor
de Francisco Franco

anar a càrrec de l'historiador

mòria popular.
Per altra part, l'autora del

Francesc Rodon, director del

llibre, editat per l'Ajuntament

dels fills de Calvet que va agrair

Museu Monjo de Vilassar, va
voler ser un homenatge a qui

d'Argentona, va agrair l'opor

a l'autora la seva feina per fer

tivitat de l'Onze de Setembre

tunitat que li van donar tant el

arribar a la gent d'avui la figu

van ser les pintades que van

va ser també alcalde del primer

consistori com la Regidoria de

ra i la tasca del seu pare. A més

aparèixer a diverses parets

Ajuntament Democràtic d'Ar

Cultura per fer realitat l'estudi

va voler dedicar a la generació

d'Argentona a favor del cabdill

gentona.
A l'acte, on hi van assistir

de la figura de Calvet. L'escrip

de Josep Calvet el treball i el

Francisco Franco i la crema

tora va afirmar que la docu

patiment que van fer per con

més de dues-centes persones,
van ser-hi presents també dos

mentació per poder elaborar el

solidar els drets i les llibertats

d'una senyera.
D'altra banda, dins el pano

llibre no va ser gens fàcil de tro

del poble català.

rama polític, les autoritats van

fills de Calvet i Móra, l'antic

bar, però va puntualitzar que

president del sindicat UGT

amb l'ajut de la família Calvet

cloure amb un manifest origi

floral, la seva satisfacció pel

Gregorio López Raimundo i el

va poder fer un llibre amb unes

nal de la Diada del 38 que va

desenvolupament dels actes de

coordinador nacional d'Unió

narracions plenes de vitalitat i

fer l'homenatjat.

la Diada.

l'acte van ser les paraules d'un

La presentació del llibre va

La nota negativa de la fes

destacar, un cop feta l'ofrena

W

L'AcadOmia
D'ARGV'NTONA

"El Tramvia^
c/Gran,62-Tel. 79702 58
08310 ARGENTONA (Barcelona)

CASAS, SL

EL RACONET
Local per festes
Carreras Candi^ 22 - Tel 756 00 54 - Argentona

Tel. 797 02 58

Av. Puig i Cadafalch, 6
(Pi. Nova)
Tel. 79713 61 -Argentona
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El Consell Comarcal veu millor situar el

El parc puja set milions i l'Ajuntament en

servei al nou cementiri Les Valls de Mataró

pagarà tres amb càrrec al pressupost del 97

Argentona
es queda sense

forn crematori
Argentona i la població de

ció geogràfica i de comunica

Tordera finalment no disposa

ció, lluny del crematori que ac

ran d'un forn crematori. El

tualment hi ha a Barcelona,

motiu ha estat que la Diputa

mantenien fins fa uns dies la

ció de Barcelona ha deixat les

intenció d'obtenir el servei.

dues localitats sense la subven

Davant el canvi de postura del

ció de 32 milions que havia

Consell Comarcal del Mares

d'atorgar per la construcció

me, l'Ajuntament d'Argentona

d'aquest servei, actualment

preveu la possibilitat de deses

absent a la nostra comarca.
El Consell Comarcal del

timar el projecte del forn cre

Maresme havia promogut la

tat que hi ha amb la ciutat veï

construcció dels crematoris a
Argentona i Tordera, però ara,

na, Mataró.
La idea de construir un forn

després d'haver proposat als

crematori a Argentona i Tor

dos ajuntaments la idea de des

dera es va aprovar el passat

centralitzar el servei, ha cen

mes de desembre en el Ple del

matori, a causa de la proximi

trat els seus esforços cap al nou

Consell Comarcal. Aquest or

cementiri de les Valls, al barri

ganisme va manifestar que els

de Cirera de Mataró. En prin

dos forns crematoris estarien

cipi el forn crematori, que serà

subvencionats d'una banda pel

gestionat per una empresa pri

Pla de Cooperació i Assistèn

vada de serveis funeraris, se

cia Local en un 50% i la resta

situarà a la zona de serveis del

mitjançant un cànon d'ús. Da

cementiri.

vant aquesta aprovació, es va

Els Ajuntaments d'Argen

encomanar el projecte per ti

tona i Tordera, que havien

rar endavant la construcció del

sol·licitat situar els forns cre

forn crematori en el nou ce

matoris per la seva bona situa

mentiri d'Argentona.

Crearan
una zona verda

a Sant Miquel
del Cros
El consistori argentoní ha

Aquesta partida, que es preveu

arribat a un acord amb els ve

que s'aprovi a finals d'aquest

ïns de Sant Miquel del Cros per

any, podria reduir-se ja que

destinar una partida dels pres

l'espai on s'ha de situar el parc

supostos del 1997 a subvenci

ja disposa de serveis de llum i

onar les obres de la construc

aigua, així com d'arbrat.

ció d'una zona verda en aquest

Els tècnics municipals es

veïnat.
Tot i l'acord, l'Associació

tan treballant en la redacció del

de Veïns de Sant Miquel del

nat als tècnics que dissenyin un

Cros finançarà el gruix de les

parc obert i segur, amb zona de

projecte. Els veïns han dema

obres de construcció d'aquest

descans i jocs infantils. Si fi

parc, que pot tenir un cost

nalment s'aprova el projecte,

d'uns set milions de pessetes.

les obres podrien començar

Els veïns disposen de més de

entre els mesos de febrer i

quatre milions de pessetes pro-

març.
Fins al moment no s'ha de

vinents dels fons dels anome
nats pactes de la immobiliària

cidit quin nom podria tenir la

de Sant Miquel del Cros. La

plaça. Tot i això, l'Associació

resta de diners que faltin per

de Veïns va confirmar que es

assolir la xifra dels set milions

taven buscant diversos noms

de pessetes els posarà l'Ajun

per batejar el parc. La pròpia

tament a través de la creació

Junta no va voler revelar cap

d'una partida en els pressupos

nom però va assegurar que el

tos del 1997, segons va confir

parc portarà el nom d'un il·lus

mar a la revista el vocal de la

tre nacional o bé de fora de

Junta del veïnat, José Sànchez.

Catalunya.

Bar Avenida
PELUQUERIA

TAPES • ESMORZARS

Puig i Cadafalch, 7 • Tel. 756 13 05 • ARGENTONA

Tel. 797 16 52
c/ Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA (Barcelona)
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L'entitat, que feia dotze anys que existia,
critica l'Ajuntament de comptar poc amb ells

Cridats a ser lliures

P

Salvador Cabré

Es dissolen

els Triquinosi

També
els immigrats

Tots som cridats a ser lliures. Però la llibertat
és impossible d'exercir quan manquen els mitjans que
desenvolupen la nostra personalitat. En una situació
d'extrema pobresa, la llibertat és una ficció i, de vega
des, és un insult.
Els immigrats també són cridats a ser lliures i
tots els homes ben nascuts hem de fer el possible per
què ells puguin exercir la seva llibertat.
El clam dels treballadors africans, emmanillats
i drogats, enviats altra vegada cap a l'Àfrica, és un clam

El col·lectiu havia organitzat festes com el Carnaval.
L'entitat argentonina
Col·lectiu Triquinosi, formada
per joves de la vila, va deixar
d'existir aquest estiu després

nença als Diables d'Argentona
i al Centre Parroquial.
Per altra part, el regidor de
Festes, Felip Castells, va des

de dotze anys fent activitats a

mentir que l'Ajuntament hagi

la població.
Aquesta colla, una de les

prescindit del col·lectiu. El re

més emblemàtiques que s'han

tència del comunicat, va asse

gidor, que desconeixia l'exis

creat en els darrers anys a Ar

gurar que sempre ha comptat

gentona, va fer un comunicat

amb el col·lectiu i que resta

públic adreçat a tot el poble per
tal de fer saber la dissolució del

obert a noves propostes.
Els Triquinosi van néixer,

col·lectiu.
Un dels principals motius

les ganes d'una colla de joves

pel qual els Triquinosi van

que volien organitzar diverses

fa més d'una dècada, arran de

prendre la decisió va ser per

activitats centrades especial

què, segons l'entitat, s'havien

ment per al jovent de la pobla

acomplert bona part dels objec

ció. Entre aquesta destacava el

tius.
En el comunicat, els Tri

Carnestoltes i la Nit Boja, fes
ta que barreja la llum i la mú

quinosi anunciaven que aques

sica donant pas a l'inici de la

tes festes ja les ha assumit com

Festa Major de Sant Domingo.

a festes pròpies de la vila

La colla durant la seva existèn

l'Ajuntament d'Argentona.

cia va viure dues etapes. La pri

L'entitat també va afegir que

mera va arribar de la mà d'un

el consistori en els darrers anys

grup d'amics que van voler po

ha organitzat actes sense
comptar amb ells i només han

tenciar activitats per als joves

participat en iniciatives con

quatre anys, la va assumir una

d'Argentona. La segona, ara fa

cretes, perdent així la esponta

nova generació de joves que,

neïtat i la imaginació perquè ja

engrescats pel que representa

no porten la iniciativa. El

va ser membre de l'entitat, van

col·lectiu va finalitzar el mis

voler continuar fent la tasca que

satge cedint tota la seva perti

s'havia dut a terme fins llavors.

que arriba al cel.
Vivim diàriament una colla de vexacions con
tra els africans. Aquestes injustícies manifesten no so
lament el nostre menyspreu vers aquestes persones;
manifesten sobretot, la voluntat europea de perpetu
ar la divisió entre països pobres i països rics.
La nostra societat s'entesta a mantenir el món
partit en rics i pobres.
Com per excusar-nos, fem servir sovint el tema
de les situacions "il·legals" i parlem també de les mal
vestats comeses per alguns d'aquests col·lectius.
Però això no és excusa vàlida.Això no pot jus
tificar les nostres accions vexatòries en contra d'ells.
No podem pas oblidar la llarga història de colonialis
me i d'explotació exercida pel nostre propi país en
contra dels africans.
Els problemes dels africans no poden solucio
nar-se amb una estricta legalitat, i menys encara, amb
la repressió.
Hem construït un món dividit.
Els qui ens trobem en el món del benestar
-malgrat totes les possibles crisis- no estem gens dis
posats a perdre una mica de la nostra posició privile
giada, per compartir-la amb els països pobres, dels
quals ens hem aprofitat i continuem aprofitant-nos per
al nostre benestar i el nostre luxe. Entre els que pro
dueixen les primeres matèries i el consumidor, hi ha
una colla interminable d'intermediaris que s'enriquei
xen gràcies a la misèria dels sous dels primers pro
ductors.
Aquests pobles i persones també tenen dret a
ser lliures amb totes les conseqüències. No hi ha lli
bertat possible quan manca el mínim necessari per
viure.
I ells no poden quedar-se perpètuament en el
fons de la misèria.
La dificultat del problema no ens ha de paralit
zar. Cal que canviem de mentalitat, tant els ciutadans
com els qui ens governen.
El recel, el rebuig, la xenofòbia i la por, encara
compliquen més les coses.
Els que ens sentim cridats a la llibertat, també
hem de sentir-nos cridats a construir la llibertat dels
altres.
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Inauguren el nou local de puntes

de coixí dels Amics de Concepció Morè
Un dels primers actes de la

sar les obres que l'entitat tenia

Festa Major d'aquest any va ser
la inauguració del nou local de

guardades al calaix per manca

l'entitat de puntes de coixí,

d'espai. El batlle va avançar que
l'Ajuntament intentarà destinar

Amics de Concepció Morè. La

una petita subvenció als Amics

nova instal·lació que està situa

de Concepció Morè per poder

da al carrer Lladó de Dalt, just

tirar endavant la seva tasca. La

al costat del Museu del Càntir,

presidenta de l'entitat, Pepi Vila,

disposa de més amplitud. El lo

també va voler agrair, durant

cal, a diferència de l'anterior, és

Tacte de presentació, les dona

totalment pla i sense barreres

cions que han fet alguns parti

arquitectòniques.
Els actes d'inauguració van

Una demostració de puntes de coixí durant la Festa Major.

culars d'Argentona.
L'horari de visita de les
instal·lacions del local de pun

començar a la tarda amb la be
tes de coixí, que es podrà aug

tes de boixet serà cada segon

mossèn Cabré. Tot seguit l'alcal

autoritats locals, va destacar en
el seu parlament la grandària de

mentar molt més, ha guanyat el

diumenge de mes, com anteri

de d'Argentona, Joaquim Casa-

les noves instal·lacions. Segons

cent per cent del que era abans

orment es feia, 0 bé per visites

bella, acompanyat per diverses

Casabella, la col·lecció de pun

ja que el nou local permet expo

concertades.

nedicció del local per part de

Els nostres clients ens demanen habitatges a la zona d'Argentona,
Si vol vendre el seu pis, torre o casa vingui a Gil Parés.
ARGENTONA, Centre: Pis restaurat de 3 hab.,
terra de gres. Menjador, bany i balcó al carrer.
Per entrar a viure. 8.400.000.- Ref. 107
ARGENTONA, Ginesteres: Torre a 4 vents, nova
a estrenar de 150 m. amb parcel·la de 1.000
m. Gran saló-menjador, cuina office de 20m.
Amplies terrasses, bany i lavabo, terra de gres,
garatge per a 3 cotxes. Sol tot el dia. Bona
oportunitat. 25.200.000.- Ref. 118
ARGENTONA, Centre: Gran casa de poble,
senvorial, amb jardí de 60 m. Dues plantes +
golfes. Assolellada, moltes possibilitats, menjaaor-cuina, sala, 4 hab., 2 banys i lavabo, traster. Preu d'ocasió. 23.700.000. Ref. 142
ARGENTONA. En la millor zona: gran casa senyorial amb 320 m. edif. en una sola planta,
gran saló-menjador de 60 m., cuina de 25 m.,
5 hab. grans, 2 banys i lavabo, terrassa, cale
facció, garatge, jardí de 200 m. Moltíssimes
possibilitats. 40.000.000.- Ref. 161
ARGENTONA, Ginesteres: Torre ideal per a
dues famílies: la planta: 130 m, 3 hab., gran
estudi, cuina, saló-menjador i bany. 2a planta:
100 m., 1 bany amb grans finestrals, gres.
Falten fer les divisions. 3a planta: 1 hab., lava
bo, menjador, cuina i traster. Calefacció i molt
assolellada. 28.500.000.- Ref. 163
ARGENTONA. Pis cèntric totalment reformat de
85 m. acabats de qualitat, calefacció, 3 hab.
abans 4, saló-menjador de 25 m. 12.500.000.urgeix vendre. Ref. 179

ARGENTONA. Centre: preciosa casa d'estil rús
tec totalm. restaurada de 3 hab. amb estudi i
pati interior de 90 m. amb barbacoa i àmplia
terrassa, urgeix vendre. 32.000.000.- Ref. 186
ARGENTONA. Preciosa torre en el casc urbà de
330 m. edif. i terreny de 1.006 m. Saló-menja
dor de 42 m., cuina office, 6 hab., 3 banys i
lavabo, tancaments amb fusta de melis, armaris
empotrats, garatge per a 2 cotxes, piscina.
Urgeix vendre per canvi. 33.000.000.- Ref. 189
ARGENTONA. Ginesteres: Torre de 200 m. edi
ficats i parcel·la de 800 m. Nova de 4 anys,
dues plantes, 4 hab., gran saló-menjador, llar
de foc, calefacció, bany i lavabo, garatge per a
2 cotxes. Vistes panoràmiques. 28.000.000.Ref. 193
ARGENTONA. A prop del centre: Pis de 100 m.
molt ben conservat, amb 4 hab., terrassa, bany
i lavabo. 12.600.000.- Ref. 204
ARGENTONA. Zona molt tranquil·la: Pis nou a
estrenar, amb 4 hab., menjador-saló, cuina
equipada, calefacció, bany i lavabo, molt bons
acabats. 14.500.000.- Ref. 206

ARGENTONA. Cases aparellades en la millor
zona del centre d'Argentona, 220 m. edificats,
tancaments de PVC, calefacció, terra de gres,
fusteria de roure, mobles de cuina lacats, 4 hab.
dobles, estudi de 35 m., gran menjador-saló,
terrassa, zona comunitària amb piscina. Noves
a estrenar. Consulti preu. Ref. 209
ARGENTONA. Can Ferraters: Preciós terreny
totalment pla de 710 m. En el casc urbà i amb
vistes panoràmiques. 14.800.000.- Ref. 212
ARGENTONA. Can Ferraters: Parcel·la de
1.130 m. amb vistes panoràmiques i projecte de
torre de 150 m., plànols i permisos. Tot inclòs:
24.500.000.- Informi's. Ref. 214
ARGENTONA. Centre: Pisos d'alt standing nous
a estrenar. 2 hab., terrassa particular de 50 m.
molt assolellats, zona comunitària amb piscina.
13.500.000.-Ref. 215
ARGENTONA. Prop plaça Nova: Casa nova a
estrenar amb planta baixa, 3 hab., menjador,
cuina office, bany, bons acabats. Només
18.000.000.-Ref. 217

ARGENTONA. Centre: Apartament nou a estre
nar de 46 m., 1 hab., menjador saló, calefac
ció, cuina equipada. Preciosos acabats.
9.200.000.- Ref. 207

ARGENTONA. Prop del centre: Casa de poble
de només 3 anys, amb 2 locals de 60 m., 2 hab.
dobles i 1 individual, menjador-saló,, cuina
equipada, petit pati i terrassa de 30 m. És una
ocasió: 30.000.000.- Ref. 218

ARGENTONA. En el mateix centre: Pis de 100
m., 4 hab., cuina bany i lavabo, àmplia terras
sa coberta i calefacció. 11.000.000.- Ref. 208

ARGENTONA. Prop Hotel Solé: Preciós terreny
de 700 m. totalment pla, molt ben situat. Urgeix
vendre: 12.600.000.-Ref. 219
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Retrospectiva d'un viatge a Argentona
La posada en funcionament de la línia ferroviària

viatgers per conèixer les poblacions costaneres del litoral

Barcelona - Mataró, la primera de l'Estat espanyol, va su

maresmenc va provocar que molts decidissin estiuejar-hi

posar per la comarca del Maresme un impuls econòmic

0 fins i tot viure-hi.

important i un contacte més directe entre la capital de la

A través d'una guia titulada De Barcelona a Arenys de

comarca i la gran ciutat de Barcelona. Però l'entrada en

Mar^ que es va publicar l'any 1857, el seu autor, Víctor

funcionament del tren va comportar una allau de visitants

Balaguer, ens narra el viatge. Balaguer, durant el trajecte

que volien descobrir els indrets més rellevants del Mares

entre Vilassar i Mataró, descriu les qualitats de l'aigua de

me, entre ells la nostra vila, Argentona. La dèria de molts

la Font Picant d'Argentona.

Hemos atravesado, al entrar

su frescura, donde murmurantes

llaje. Varias veces se ha visto à

darse sin fatiga alguna por me-

y al salir de la última estaeión,

arroyos os conviden à sentaros

Cagé, el pintor del Liceo, recó

dio de un suave declive, pudien-

las rieras de Vilasar y Cabrils, y

cabé sus tranquilas comentes

rrer esta ria con el àlbum bajo el

do ellos mismos tomar el agua

los canaverales que se agrupan à

sobre ricas alfombras de cesped

nuestro paso nos indican que

y de musgo, donde brisas hala-

brazo al objeto de buscar puntos
de vista, efectos pintorescos, vis

brota de una fuente en tomo à la

salutífera que llega encanada y

vamos à cruzar otra. Es la de

gadoras vengan à juguetear con

tosos grupos de arboles para sus

cual corre un asiento de piedra à

Argentona.
Argentona no se puede ver

vuestros cabellos calmando el

grandes y bellas decoraciones del

cubierto de los rayos del sol. Esa

ardor de vuestra frente, apeaos

teatro, que el púbüco ha aplaudi-

agua mineral despréndese de una

desde la via férrea, però es una

del ferro-carril en Mataró, to-

do estrepitosamente, creyéndolo

enorme mole de roca subterrà-

poblaeion que por la circunstan-

mad asiento en una de las tarta-

hijo de la poètica imaginacion

nea sin que haya podido averi-

eia especial de sus aguas pican-

nas que estan à la puerta de la

del artista, sin saber que este,

guarse otra cosa acerca su ori

tes merece que le consagremos

estacion esperando viajeros, y

como buen conocedor de la natu-

gen. Es agradable al paladar,

un recuerdo. Hablemos primero

dirigios al establecimiento de

raleza, bebiendo en ella y en ella

tiene el sabor picante de la car-

del pueblo.
Tiene 354 vecinos y 2,061

curacion y recreo de las aguas

inspiràndose, habia ido a buscar,

bónica, y es ventajosamente ce

acídulas ó carbónicas deAryen-

bien cerca de Barcelona por cier

lebrada por su conocida eficàcia

tona, que posee Don José Prats y

to, los objetos admirables y sor-

en la pronta y radical curacion

almas. Feliu de la Pena con la
candidez de los antiguos cronis-

de habituales dolencias y enfer-

tas que creian à pies juntillas lo

medades crónicas, contribuyen-

mismo en milagros que en fàbu-

do particularmente à disminuir

las, dice que Argentona fué fun

la escesiva sensibilidad del sis

dada por un rey llamado Argon-

tema nervioso y siendo quizà su

tonio, cuyo rey vivió la friolera
de 1150 anos. Òtros creen, y esta

remediar la litíasis ó sea el mal

opinion es ciertamente mucho

de piedra.

mas particular propiedad la de

El establecimiento de D.

mas probable ó à lo menos mas

José Prats, tiene todas las condi

valedera, que el nombre de este
pueblo proviene de alguna mina

ciones y elementos indispensa

de plata que habria en la monta-

bles para hacer de él una morada
còmoda, capaz y grata. Asi es

na en tiempo de los romanos y
que se la llamaria Argent dona ó

Tarrech y que este apreciable

da plata. De todos modos, po

propietario ha sabido convertir

blaeion es de que la historia se

en un sitio de deüeias.

ocupa poco ó nada. Solo se sabé

Este establecimiento dista

prendentes de sus obras.

que se ve concurrido durante la

Despues de atravesar uncuar-

estacion del verano por infini-

to de hora por entre sitios à cual

dad de personas que acuden de

mas ameno y bello, se llega al

todas partes, formando conti-

que en ella se ha acunado mone

solo tres cuartos de hora de Ma

establecimiento de D. José Prats,

nuamente un centro escogidísi-

da en dos ó tres épocas distintas.

taró y uno del pueblo de Argen

que esta situado al pié de la mon-

mo de buena sociedad. Es un

Lo que sí es cierto es que cuenta

tona. El camino que à él condu-

tana sobre la cual se levantan,

establecimiento que ha llegado

una antiguedad respetable, pues

ce, luego de atravesada la riera,

voz elocuente del pasado, las mi

à ponerse en moda. En él no solo

existia ya en tiempo de los roma

es bello y pintoresco à cuanto

nas grandiosas del castillo de

encuentran la salud los dolien

nos.

tes, sinó que disfmtan de grato

cabé. Se pasa por junto à firondo-

Boriach. El lugar en que se eleva

Si algun dia, aprovechando

sas alamedas que al brindaros

el edificio es ameno y grato. La

solaz y de los amenos goces que

la estacion del verano, quereis

con su grata sombra, os ofrecen

mirada encuentra por todas par-

aquella pintoresca comarca ofre-

huir del calor sofocante de las

el etemo murmurio de las aguas

tes sitios encantadores que acari

ce, los que, huyendo los calores

ciudades y os place ir à esplayar

que corren ocultas entre las ma

ciar.

estraordinarios de la ciudad,

el alma en un sitio ameno, sano,
delicioso, donde sombrias ala-

tas y el constante coro de las aves
parleras que cantan sus himnos

miento se halla el manantial al

ble del campo que alli eneuentran

medas os brinden con el goce de

de amor escondidas entre el fo-

que los dolientes pueden trasla-

en todo su poético esplendor.

Al pié mismo del estableci

aman la vida tranquila y apaci-

24 Cap de Creus - octubre 1996

EL SANT CRIST
La Capella del Sant Crist que hi ha entrant a Argentona és la imatge que hem volgut centrar en aquest número.
En les dues fotografies es poden apreciar diverses diferències. El Sant Crist, tot i que es va moure de lloc i es va
construir de nou, ha estat sempre als afores de la població. El que passa és que l'entorn no és el mateix. Avui dia la
nostra població és considerada una de les millors en comunicacions. Aquesta situació no s'originava anteriorment.
L'antiga fotografia reflexa que la carretera de Vilassar a Argentona no estava del tot definida. El camp actual de
futbol encara no s'havia construït i només s'apreciava una columna de plàtans al llarg de la llavors ombrívola
carretera. Al llarg del vial també es podia veure l'antiga estructura del pont que passava per la riera de Can Cirés. Al
marge dret de la fotografia s'hi observa un tros de l'abeurador dels cavalls. Actualment en aquesta zona hi manca
l'ombra i està farcida de semàfors i de tanques metàl·liques. Pel que fa a la capella, queda envoltada per edificis i
cases, que deixen palès el creixement obvi que ha patit el casc urbà.

FOTO D'ALFONS GÜELL CEDIDA PER J. CLAVELL^
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Coses de la Vila^·

Les obres del CAP
començaran a finals d'any
L'inici de construcció de les obres del Centre d'Assis
tència Primària començaran, definitivament, a finals
d'aquest any, amb un retard de sis mesos. Aquesta notícia
la va confirmar el regidor de Sanitat de l'Ajuntament, Antoni
Julià, al Ple d'octubre després d'una interpel·lació del Partit
Popular.

El cap d'obres de la Divisió de Recursos Físics, Béns i

La geògrafa argentonina
Assumpta Boba escriu un llibre

sobre la geografia de Catalunya
L'argentonina llicenciada en geografia, Assumpta
Boba, ha treballat conjuntament amb quatre experts més
en la creació d'un llibre de consulta sobre la geografia de
Catalunya. De l'obra, que ha esta editada per Oikos-Tau,

les obres de construcció del CAP que han estat adjudica

se'n farà una tirada de 2.000 exemplars.
El llibre s'estructura en cinc parts. A la primera, es pre
senten els conceptes bàsics de geografia i de cartogra
fia. A continuació, s'estudien les característiques del medi
natural i, al tercer apartat, els autors parlen de la població
en la seva forma urbana i rural. La següent secció va de

des a l'empresa Teyco, SL. Les obres tenen un termini d'exe

dicada a la geografia econòmica i explica els riscs de la

Serveis de la Generalitat, Francesc Mula, va comentar que
el retard s'ha originat perquè encara no s'ha nomenat el
tècnic que dirigirà l'obra. Segons el Govern català, aquest
és el darrer requisit que necessiten per començar a iniciar

cució de 15 mesos i un pressupost de 149 milions de pes

indústria sobre el territori. Finalment, el llibre comenta la

setes.
El centre tindrà una superfície de 1.052 m2 i, segons el
Servei Català de la Salut, estarà format per una vintena de
persones que es dividiran entre especialistes, personal d'in
fermeria i auxiliars, assistents socials i administratius. El
CAP es dividirà en diverses seccions: medicina general,

situació de Catalunya dins el món i fa un esment especial

odontologia i pediatria.
L'edifici funcionarà com a Centre d'Assistència Primà
ria de referència per a l'àrea sanitària d'Argentona, Òrrius i
Dosrius-Canyamars, cobrint així les necessitats sanitàries
bàsiques de més d'11.000 habitants.

El Centre Parroquial recupera
i potencia de nou les 6 hores
de cinema
La Junta de l'entitat argentonina s'ha proposat de nou
tornar a projectar les sis hores de cinema ininterrompudes
de diversos gèneres del setè art. Aquesta activitat, que
aplegava un nombre important d'espectadors, s'ha volgut
tornar a revifar després de deu anys d'inexistència. Per
inaugurar aquesta iniciativa, que compta amb el suport de
la Regidoria de Joventut, el Centre Parroquial va escollir
un dels gèneres actualment més oblidats per les grans
multinacionals, el cinema de terror. Pel·lícules d'aquest
gènere com Infierno en la Tierra, Hellraiser II i Waxwork
van ser algunes de les que es van projectar. El Centre du
rant l'etapa anterior ja havia fet diverses projeccions
maratonianes sobre la temàtica del cinema de terror, però

també va tenir especial atenció al gènere musical, al
western i al de color rosa.
D'altra banda, el Centre Parroquial també ha comen

çat la nova temporada de cinema infantil i només fa falta
arribar a un acord per iniciar la temporada de cinema adult.
De moment la Junta encara s'ha de posar d'acord amb la

Regidoria de Cultura i el Cine Club per iniciar les projecci
ons que es passaran durant aquesta temporada. Un mem
bre de la Junta del Centre, Pep Alsina, ha anunciat que si
no s'arriba a un acord, el Centre continuarà oferint en soli
tari cinema els caps de setmana.

del seu paper dins la construcció de la Unió Europea.
El llibre, que s'ha inclòs en la col·lecció La Busca, té un
preu de 2.500 pessetes.

Troben mort un home al pont
de l'autopista B-40
El veí de la urbanització La Esmeralda Piu Valls Creuet
va ser trobat mort al pont de l'autopista B-40 a l'alçada de la
riera d'Argentona, a finals del mes passat, a causa d'un infart
de miocardi. L'home mort el va trobar un veí de la zona que

va avisar immediatament la Creu Roja i la Policia Local
d'Argentona, que es van traslladar al lloc dels fets amb la

Guàrdia Civil i el jutge de Guàrdia, per tal de fer l'aixecament
del cadàver i identificar-lo. La versió dels fets, segons la Po
licia Local d'Argentona, indica que Valls va baixar a primera

hora del matí amb un familiar a la població per treballar unes
terres que tenia la víctima. Després de prendre un cafè, l'ho
me va dirigir-se al seu hort, instant en què va tenir l'infart.
Quan es trobava sota el pont de l'autopista va ser vist per
un conegut que el va saludar però Valls no el va contestar.
Estranyat per l'acció, l'home va girar cua i va tornar al lloc on

va trobar Piu Valls per veure si li havia passat alguna cosa i
aleshores va veure estirat a terra el cos sense vida de Valls.

CAN

MORÈ
D'ARGENTONA
Flequers des de l'any 1855
150 anys fent el mateix pa
d Gran, 40 - Tel. 797 02 75
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Presenten un curtmetratge
argentoní a la Mostra

de Cinema de Mataró
El veí d'Argentona Marc Duran va presentar, dins el marc

de la Divuitena Edició de la Mostra de Cinema de Mataró
que es va celebrar aquest mes d'octubre, un curtmetratge
titulat Interruptus. La cinta, que és una visió experimental
del creador, pretén denunciar que algunes persones da
vant les adversitats de la vida estan supeditades a altres.

Al curt també hi van participar els argentonins Isidre Casas
i Núria Fajas.
Marc Duran, que entre els seus treballs destaca la di
recció de la sèrie mataronina De cap per avall, treballa ac

Treballem per l'esport
Durant la temporada passada es va portar a terme el
programa Escola Esportiva d'Argentona, programa que
tenia com a finalitat donar suport a l'esport de base que
es practica a la nostra Vila. En aquest programa s'hi
acollien els clubs mitjançant un conveni amb la Regidoria
d'Esports i, a canvi d'un compromís quant a compliment
d'horaris d'entrenament, informes als pares i una memò
ria de l'activitat feta (actes, fitxes i calendaris, així com la
titulació dels monitors que entrenaven la canalla), rebien
una quantitat de diners en funció del volum d'esportistes
inscrits en el seu club.
Les quantitats, atorgades aquest any, han estat les
següents:

tualment a Canal Plus i és fotògraf del setmanari Crònica
de Mataró.
Aquest any la Mostra de Cinema, on es van projectar
un total de 24 pel·lícules, va estar dedicada al cinema diri
git per dones. També l'edició d'enguany va prestar especial
interès a pel·lícules de nacionalitats amb menys presència
dins dels circuits comercials tals com Alemanya, Portugal,

Futbol Club Argentona:.,1.804.000 ptes.
Club Bàsquet Argentona1.140.000 ptes.
Argentona Bocs,.^.,.... 342.000 ptes.
CP Cros#^t. 114.000 ptes.

nacional que tingui més cura en els controls de qualitat i

També durant aquesta temporada passada, vàrem
iniciar una campanya de promoció d'esports que pel fet
que no són tradicionals a la nostra Vila, no tenen club on
poder practicarTos, o que tenint clubs, ara es troben
sense base per continuar-los, com és el cas de l'handbol
i els nens i nenes volen iniciar-s'hi.
Així doncs en l'esmentada temporada es van inscriu
re, de les escoles Francesc Burniol, Bernat de Riudemeia
i Sant Miquel del Cros un total de 45 nens i nenes que van
estar practicant diversos esports. Enguany, i a causa de
l'èxit que varen tenir aquests programes de promoció
esportiva, ja superen els 100 esportistes escolars; també
hi participa FIES d'Argentona i estan animats a participar
als Jocs Esportius Escolars de Catalunya, cosa que anirà en
benefici de l'esport argentoní.
Per a aquesta temporada ja s'ha obert el termini de
presentació de Fitxes de Registre de clubs esportius
d'Argentona i de sol·licitud de subvencions per a activi
tats, material i esport de base, per tal de donar suport a
totes les entitats que ho presentin.

d'envasament.
L'ampolla que contenia l'anella de plàstic era única;
és a dir que la resta de la remesa no presentava cap de

Felip Castells i Roselló
Regidor de Joventut, Esports i Festes

Filipines, Argentina, Iran, Xina i Noruega.

Un veí denuncia la multinacional
Coca-Cola en trobar una anella
dins d'una ampolla
Un veí d'Argentona va denunciar la multinacional
Coca-Cola davant la delegació al Maresme de l'Organit

zació de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC). El
veí argentoní va trobar una anella de plàstic a l'interior d'una
ampolla de Fanta que encara no havia estat destapada.

L'OCUC ha rebut l'ampolla en qüestió i ha encarregat
un estudi per comprovar l'estat de la beguda. Així mateix,
l'entitat en defensa dels consumidors demanarà a la multi

fecte.
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Coses de la Vila^^

Manuel Mas partidari d'unir
Argentona al terme de Mataró
L'alcalde de Mataró i president de la Federació Catala
na de Municipis, Manuel Mas, va manifestar, al diari El
Punte\ passat mes d'agost, que seria una bona idea crear

un únic terme municipal que agrupés les poblacions de
Mataró, Argentona, Cabrera, Òrrius i Dosrius. Mas va re
conèixer que aquest no és un bon moment per plantejar
una iniciativa com aquesta però va recordar que durant
els anys 80 ja es va parlar en els cercles municipalistes
catalans de crear un sistema per agrupar poblacions i reduir
el nombre de municipis de 944 a 300. Segons l'alcalde de
Mataró, les fronteres entre els termes municipals s'aniran
reduint en un futur.
Les declaracions de Manuel Mas sobre la integració de
municipis es van produir arran de la construcció de la nova
Piscina Municipal de Mataró, que es construirà als afores
de la ciutat, prop del terme d'Argentona. Per Mas, aquest
equipament, que suposarà una inversió elevada, l'haurien
de fer servir les viles del voltant. L'alcalde va posar com a

altre exemple la línia del Mataró Bus que gairebé arriba fins
al Cros. Segons l'alcalde, el seu equip de govern es troba
amb el problema que no poden allargar la línia de l'autobús
fins al Cros perquè aquest veïnat forma part d'Argentona i
no està dins el terme urbà de Mataró.

Es declara un nou insubmís
a Argentona
L'argentoní Albert Federico és des de fa unes setma
nes un nou insubmís, després d'haver presentat la seva
carta de declaració a l'Ajuntament d'Argentona.
El motiu principal va ser el rebuig a les estructures mi
litars i l'actual llei d'objecció. Federico va criticar aquesta
llei perquè, segons ell, perpetua l'actual sistema de servei
militar.
Albert Federico, que va rebre el suport de 15 membres
de l'Assemblea d'Insubmissos del Maresme, va entrar al
consistori amb crits de consigna a favor de la insubmissió.
Aquest fet va provocar un clima tens dins el consistori i
l'alcalde, Joaquim Casabella, va sortir del seu despatx per
fer callar els joves.
Aquest jove argentoní, veí del barri de Madà, haurà d'es
perar que es faci el judici. Amb el nou codi penal, que va
entrar en vigor la passada legislatura, li pot caure una con

demna que l'inhabilitarà treballar per les administracions
públiques entre vuit i deu anys. Segons el nou codi penal
l'insubmís pot trobar-se amb la impossibilitat de rebre be
ques 0 ajuts de l'Estat, a més de patir una sanció econò
mica. El judici es preveu que es faci d'aquí dos 0 tres anys,
abans però l'Ajuntament denunciarà a Federico per no
haver-se incorporat al servei social obligatori.

Amb la declaració de Federico, ja són tres els joves
insubmissos d'Argentona. El primer va ser Xavier Collet i

Curs de Microprocessadors
Des del mes de maig d'enguany estem realitzant un
curs de Formació Ocupacional sobre Sistemes Electrò
nics basats en Microprocessadors, al Centre Obert de
Sant Miquel del Cros. Aquest curs s'ha pogut portar a
terme després que la Diputació de Barcelona i el Fons
Social Europeu concedissin la subvenció demanada. Amb
aquesta subvenció (3-038.000 ptes.) hem habilitat una
aula d'informàtica i hem adquirit material electrònic i
didàctic.
La durada del curs és de 625 hores i s'està realitzant
cada tarda, de dilluns a divendres, i els dissabtes al matí.
Està adreçat a 14 alumnes amb edats compreses entre els
22 i els 51 anys. Amb aquest curs pretenem ajudar els
alumnes a ampliar el coneixements i millorar el currícu
lum per fer una mica més fàcil l'accés al món laboral.
Des de la Regidoria de Joventut d'aquest Ajuntament
també estem invertint esforços per pal·liar el tema de
l'atur, i és per això que vam crear una BORSA de TREBALL
on poden dirigir-se tant les persones que busquen feina
com les que en puguin oferir, ja que estem en contacte
amb les empreses de la zona, amb 1TNEM, el Servei Català
de Col·locació, el Servei de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Mataró, empreses de treball temporal...
Però, tot i així, sabem que avui no és fàcil trobar un
lloc de treball; per això pensem que és necessària la
formació, i en un futur pròxim tenim previst realitzar
altres cursos de formació ocupacional, però tot això
encara està per concretar, ja que per desenvolupar aquests
projectes depenem de les subvencions.
Felip Castells i Roselló
Regidor de Joventut, Esports i Festes

el segon Alex Castillo. Aquest últim va ser condemnat a un
any de presó menor i durant el temps que duri la condem
na no podrà exercir cap càrrec públic ni el seu dret a vot.

S'incendia una empresa tèxtil
Un incendi, a mitjan de setembre, va destruir totalment
la primera planta de la factoria Onetti, situada al carrer Ciu

tat Jardí d'Argentona, prop del veïnat del Sant Miquel del
Cros. Tot i l'espectacularitat del sinistre, que va malmetre

una màquina que hi havia a la primera planta i part del sos
tre de l'empresa, no va provocar víctimes. Les flames que

sorgien de la primera planta de la fàbrica on hi havia em
magatzemat material, va aixecar una cortina de fum.
Al lloc dels fets es van desplaçar una trentena de bom
bers de la Generalitat de Catalunya. Les tasques d'extinció
van començar pels volts de dos quarts de deu del vespre i
es van acabar a la mitjanit. De seguida es va avisar a dife
rents parcs de bombers de l'àrea del Maresme i del Vallès.

En els treballs d'extinció també hi van participar efectius de
la Policia Local d'Argentona i de la Guàrdia Civil.
L'endemà dels fets els responsables de la fàbrica Onetti
van confirmar a Ràdio Argentona que les pèrdues eren
mínimes tot i que en un incendi sempre hi ha desperfectes.
L'administrador i el gerent de l'empresa, Juan Gonzàlez,
va comentar que no hi havia moltes peces de roba en el

magatzem ja que la temporada està finalitzant. Segons el
gerent, el material afectat en l'incendi van ser bàsicament
prestatges, caixes de cartró i una màquina. De moment es
desconeixem les causes de l'origen del sinistre però tot
apunta que podria haver estat un curtcircuit de la màquina.
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T'agraden els vins, el cava, el formatge,...?

Doncs vine

!

Tens les portes obertes!
Senorío de Macias Coque (blanc, rosat, negre)151 ptes.
Marqués de Marilly (blanc, rosat, negre)215 ptes.
• Chenier D.O. Penedès (blanc, rosat, negre)327 ptes.
Pere Guardiola D.O. Costa Brava (rosat, negre)400 ptes.
Cava Alexandra (Extra brut)700 ptes.
Cava Chateu d'Arnoc (brut, semisec)

*377 ptes.

^ Manzanilla Aurora (Pedró Romero)695 ptes.
Licor de fruites del bosc
(avajonera, maduixes del bosc, préssec de vinya,...)

1.000 ptes.

Gran novetat!
Formatges II Forteto (Itàlia) seleccionats i importats expressament per poder
gaudir d'un dels productes més significatius de la regió de Firenze.
OroÀntico "Gran Reserva"2.175 ptes./k^
^ Pecorino

'2.075 ptes./kg

^*

Foie gras i patés importats de França (Perigord)
1.450 ptes.
"^**/*.., > Pa^S^conïíl amb prunes325 ptes.
f.

Vi IM^^

J^.,Si vols més informació truca'ns. Tel. 756 10 08.

