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Reparació i restauració de
qualsevol tipus de joia,
amb pressupostos sense compromís

Li mantindrem el

20% de descompte en brillants
1^* 15% de descompte en or la llei

^   10% de descompte

en argent

Regali una joia i pagui-la còmodament
finançada fins a 3 o 4 mesos*, sense interessos

ni nòmina, i endugui-se-la a casa
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Joaquim Casabella i Castells

Treballem tots junts
per un poble de futur

Just a primers de novembre les obres de la
construcció del Centre d'Atenció Primària del Servei
Català de la Salut ja s'estan portant a terme. S'ha fet el
replantejament sobre el terreny, esperem que el calendari es
compleixi i dintre el termini de setze mesos puguem gaudir
del servei.

El pressupost de la construcció del CAP és de 145 milions de
pessetes, aportades pel Servei Català de la Salut de la
Generalitat de Catalunya.

Hem de destacar que dins les negociacions de la font Picant,
i després de les converses mantingudes amb el Sr. Leandre
Jover a través d'alcaldia, finalment s'ha arribat a l'acord per
l'enderroc dels xalets del paratge de la font. Aquest és el
primer pas que s'ha donat per la recuperació d'aquest espai
tan discutit durant molts anys entre l'Administració i el
propietari.

Molt s'ha parlat a través dels mitjans de comunicació de la
problemàtica o trencament del pacte de govern entre CiU i
ERC. Cal entendre que tots aquests comentaris enforteixen
més aquest pacte de govern d'aquesta legislatura, no obstant
entenem que dintre algun partit polític vulguin introduir, a
través dels mitjans de comunicació, el dubte entre les dues
forces polítiques de govern.

El compromís de l'equip de govern és seguir dotant la vila
d'Argentona de tots els equipaments possibles i necessaris que
molts d'ells es contemplen en el pressupost del 1997.

Hauríem de fer una petita reflexió de quelcom que moltes
vegades surt al carrer i es critica l'Administració. Algú s'ha fet
aquesta pregunta?
- Què faig per aconseguir la vila que tots volem?
Doncs bé, posem-nos tots junts a treballar per aconseguir
aquest objectiu. I que aquest sigui el nostre repte per l'any
que ve.

No voldria acabar aquesta salutació sense felicitar-vos i
desitjar-vos el millor per aquestes festes tan entranyables i que
ja les tenim aquí. Que l'amor i la pau resti sempre en vostres
llars.

Molt bones festes nadalenques i venturós any nou!
El vostre alcalde,

El repte del govern
pel proper any
Falten pocs dies per encetar un nou any i deixar enrera una

nova pàgina per a la història d'aquest poble. El nou any es
presenta amb un panorama polític divergent. Uns preveuen
que serà pròsper; d'altres un dels més grisos dels darrers anys.

L'equip de govern (CiU-ERC) reconeix que hi ha coses a fer
però que pas a pas i sense presses es podran anar solucionant.
Per contra, l'oposició darrerament anuncia que els governants
no tenen cap política a seguir i que prediquen una Argentona
confusa i sense gaire futur.

El govern treu ferro a aquesta sensació alarmant i creu que és
època de plantejaments, estudis i projectes que d'aquí poc es
faran realitat. A més tots dos socis han anunciat públicament
que les relacions són més que bones. Algú, si es llegeix
aquestes línies, potser es quedarà més tranquil i no caldrà que
caigui amb desassossec a la crispació i manca de governabilitat
que es va viure a l'anterior legislatura.

Tot i això, la pregunta que ens fem a vegades és què passarà
quan el Tribunal Superior de Justícia dictamini sentència sobre
un dels cavalls de batalla d'aquest Ajuntament, Sant Jaume de
Traià? Aquest pot ser un dels obstacles amb què es pot trobar el
pacte de govern que van signar les dues formacions.Tant CiU
com ERC s'oposen a la construcció de qualsevol urbanització a
la zona, però els convergents, més reservats, podrien
estudiar-se replantejar la seva postura un cop surti a la llum el
nou pla que definirà el model d'urbanisme del nostre poble.

Aquestes dissemblances de postura entre CiU i ERC poden ser
per alguns foc d'encenalls, però per d'altres hauran creat un
cert interès per saber si d'aquí un temps es produeixen
moviments dins la casa consistorial.

Mentrestant el govern ha anunciat que l'any que ve serà un bon
any quant a projectes. El consistori vol encaminar definitivament
la zona comercial de la vila (enllumenat, zona per a vianants,
pàrquing de la Velcro, construcció d'un nou mercat municipal i
remodelació de la plaça de Vendre). També han anunciat que
els impostos no pujaran més durant aquesta legislatura. Hi
haurà millores per a les persones discapacitades, es construirà
una deixalleria per recollir tot tipus de residus, es potenciarà
molt més la cultura i els mitjans de comunicació. També volen
veure com evoluciona la construcció de l'Àrea Bàsica de Salut i
anuncien que estarà enllestit el projecte de construcció del nou
cementiri municipal.

Un any on el govern preveu molts canvis, però si aquests no es
realitzen serà l'instrument principal de crítica de la resta de
forces.

Bon Nadal i Any Nou!

Carta de l'alcalde^^Editorial
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Per demanar hora per entrevistar-se amb els regidors o tècnics cal trucar al 797 0711

de l'Ajuntament

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

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

Hores convingudes.

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

Dimarts i dijous de 12 a 2 del migdia.

Hores convingudes.

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

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

Horaris de visita de l'alcalde i regidors
Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Governació i Comerç
Santiago Mora i Carmany
Regidor d'Urbanisme
Josep M. Esteve i 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 Fspadero i Roda
Ensenyament i Promoció Econòmica
Jordi Pinart i Pradal
Regidor d'Obres i Serveis, Habitatge Social,
Cultura i Mitjans de Comunicació
Horaris dels tècnics municipals
ArquitecteFrancesc Xavier Alemany
AparelladorVicenç Ciscar
EnginyerJosep M. Borrell

Tels.: 797 15 50 (programes)
756 06 24 (informatius i publicitat)

Fax:756 0612

CAP DE
CREUS

SERVEIS SOCIALS
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
ASSISTENT SOCIAL:
Demanar dia i hora de 9 a 13 h.
c/ Dr. Samsó, 48, baixos. Tel. 797 04 86
Argentona: (cl 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.
Òrrius: (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.
cl Dr. Samsó, 48, baixos. Tel. 797 04 86

12 a 13.30 hJ
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.
(*) Visites programades, cal demanar dia i hora al tel.
797 19 01.

Servei llevadora Cros

Dilluns:

SERVEI Df ATENCIÓ
ALA DONA

RECOLLIDA MOBLES VELLS

797 02 52

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

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

De 9.30 a 13.30 h.

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS

MUNICIPALS
ARGENTONA

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.

ATS
Montserrat Aragonès i Lídia Solanellas:
Tel. urgències 207 71 15 (abonat B-19130)
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)

SANT MIQUEL DEL CROS
Tel. 757 47 52

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.

CENTRE OBERT DEL CROS
Tel. 757 00 86

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

75612 01
797 12 15
797 17 03
797 21 52
756 05 53
797 04 86
756 05 22
756 06 24
797 15 50
797 16 01

797 09 56

799 39 51
797 02 52
797 07 11

Àrea de Joventut - Clips

V

Biblioteca
Jutjat de Pau
Museu del Càntir
Escorxador
Serveis Socials
Casa de Cultura

Emissora Municipal
Francesc Burniol
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia....
Col·legi Públic
Col·legi Públic Cros
Serveis d'Urbanisme ....
Oficines

AJUNTAMENT D'ARGENTONA

757 05 01
79714 00
797 12 62
797 06 03
756 12 17
798 04 40
798 11 00
796 05 04
796 03 54
796 02 00

798 14 33

797 16 56

799 14 14
797 01 59
79610 80
797 13 53
7971313

^èqnHHf
_\

Farmàcia del Cros
Farmàcia Sindreu
Farmàcia Guillen
Aigües d'Argentona
Oficina de Correus
Cia. Mataró-Argentona.
Empresa Casas S.A

Gas Natural
ENHER
(Laborables i nocturns)
Mataró
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)
Ambulància Creu Roja
Taxis
Parròquia Sant Julià
Bombers de Mataró
Guàrdia Civil
Policia Local

SERVEIS

TeLèFON^^·'tNTEf
c
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Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21
ARGENTONA

Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05
MATARÓ

LLUÏS SERRA

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS
CALEFACCIÓ

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

08310 ARGENTONA

CRISTALLERIES
ARGENTONA

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

INSTANTS FOTOGRAFIA
INFORMA:

BEN AVIAT ENS TROBAREU EN UNA NOVA ADREÇA
CARRER GRAN, 43

(A sobre L·font de Sant Domingo)
On com fins ara oferirem tot el servei relacionat amb la fotografia

i ampliem la nostra oferta en el món de les fotocòpies tant
en blanc i negre com en color.

Esperem que tots aquests canvis serveixin per donar-vos un millor serveu
US DESITGEM UN BON NADAL!

Crec que el que sí podem esperar
la gent que dediquem el nostre
temps a participar en aquestes ac
tivitats és que en el cas que es de
mani l'opinió del Consell sobre un
tema determinat, aquest en doni
una solució i aquesta no es porti a
terme se'ns expliqui el perquè, no
perquè cregui que estem en poder
de la veritat, sinó per cortesia, i
perquè sempre hi pot haver algun
aspecte que no haguem tingut en

compte.
Potser tot això que dic ho hau

ria de concretar una mica més i
així ho faré. En la reunió del Con
sell en què es va valorar la Festa
Major de fa dos anys, en la que ja
ens va desbordar l'afluència
massiva de visitants, que benvin
guts siguin, una de les solucions
que se'ns va ocórrer als assistents
va ser la de treure el sortidor de la
Plaça Nova per tal d'augmen
tar-ne la cabuda. En la reunió pos
terior, en preguntar per l'execu
ció d'aquesta proposta, se'ns va
dir que no podia ser, sense
donar-nos cap altra explicació.

la gent que s'ho passa bé fent que
els altres s'ho passin bé. Vinc
col·laborant d'una manera molt
activa en les festes d'aquest po
ble des de fa més de deu anys, i
no dic pas que l'Ajuntament no
hagi col·laborat en les activitats
que han fet les diverses entitats en
les que he estat, però al llarg
d'aquests anys hem hagut de pa
tir una colla de petits malentesos
i detallets que, aïllats, poden sem
blar foteses però l'acumulació
d'aquests fan perdre una mica la
paciència. Sovint m'ha tocat fer
el paper d'advocat del Diable amb
els meus companys, treure impor
tància als detallets, i intentar arre
glar les coses per la via del dià
leg.

Sempre he pensat que el fet
que els Consells siguin 0 no vin-
culants només és una etiqueta que
no els cal, que aquesta vinculació
vindrà donada per l'actitud que
tingui el consistori. El que està
molt clar és que en funció
d'aquesta actitud hi col·laboraran
les diferents entitats interessades.

La Festa Major
i els petits detalls

Benvolgut Jaume Mateu, es
cric aquestes quatre ratlles per
posar una mica de llum al teu es
crit publicat en el darrer Cap de
Creus 0, si més no, dir-hi la meva.
Del primer paràgraf no puc més
que felicitar-te, crec que és una
manera prou objectiva de valorar
el que va ser la Festa Major, però
la meva felicitació s'acaba aquí, i
de la resta del que dius no sé si
pensar que sota la teva signatura
hi ha l'opinió de tercers 0 que no
estàs prou informat.

Jo sóc un dels dos únics mem
bres del Consell de Festes que va
prendre part en els actes organit
zats pels Amics de Sant Domingo,
en sóc membre des que es va cre
ar per primera vegada ara fa poc
més de cinc anys. Hi estic en re
presentació dels Diables, entitat
que presideixo, i amb anterioritat
del Col·lectiu Triquinosi. Sóc de

Agraïment
La família d'en JULIÀ PERE-

JOAN i LLADÓ vol manifestar

públicament el seu agraïment a
tots els integrants de l'Assemblea
Local de la CREU ROJA, pel seu
treball i per la seva dedicació.

Moltes gràcies i desitgem que
aquest servei pugui continuar aju
dant a totes les persones que ho
necessitin.

Argentona, 25 de novembre
de 1996.

Rèplica
a la senyora Valls

M'agradaria deixar clars tres
punts referents a la carta de la
Sra. M. TERESA VALLS i MO
RÈ, que es va publicar al Cap de
Creus del passat octubre:

lr: Vaig ser present quan va
passar l'incident amb la Sra.
VALLS, si es pot dir així. El lloc
on volia estacionar era al carrer
Ramon Par núm. 1, davant el se
nyal de prohibit estacionar ex
cepte Autoritats i, que jo sàpi
ga, aquesta Sra. no n'és.

2n: L'únic que el Sr. Capo
ral va dir a la Sra. VALLS, se
gons vaig poder escoltar, és que
no hi estacionés si us plau, això
sí, li va dir en castellà, però em
sembla que el que va molestar a
la Sra. VALLS no és que li par
lés en castellà, sinó que no li dei
xés estacionar al reservat d'Au
toritats.

3r: Que la Policia Local no
és només el Sr. Caporal, per això
demano més respecte en parlar
d'aquest col·lectiu de professi
onals, ja que es pot tenir un pro
blema amb un funcionari i no
per això vol dir que tota l'Ad
ministració funciona malament.
Estic segur que la Sra. VALLS
tot això ja ho sap prou bé, ja que
té un comerç i no tots els vila
tans estem contents amb els seus
serveis i productes.

Alfons Díaz i Vargas

Cartes dels lectors^^
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08310 ARGENTONA
(Barcelona)

TAPISSERS

c/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

SERRA-PINEDA

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

NIF B-59980706

ly promocions

Turó St. Sebastià, S.L^

Les cartes dels lectors es poden entregar a Ràdio Argentona fins al 3 de febrer i han de tenir
una extensió màxima d'un foli a doble espai. La redacció es veu amb el dret de no publicar
ies, cas que l'extensió sigui superior.

Multes
Perfecte el de posar multes

perquè els senyors de fora puguin
comprar als comerços del poble,
perquè com tothom sap el comerç
dóna bona vida als comerciants,
que d'això es tracta.

El problema de tot ve quan
arriba l'hora de tancar els comer
ços i l'Ajuntament a partir d'a
quell moment ja no es preocupa
de controlar si un senyor "sim
pàtic" deixa el seu cotxe 15 ho
res seguides al mig de la plaça.
Maco!

Aitor Quemada

Aparcaments
gratuïts!

Sóc una dona que sempre
m'ha agradat el vostre poble i els
seus comerços. Periòdicament em
desplaço amb cotxe des del meu
poble per comprar a Argentona,
però darrerament he tingut algu
nes sorpreses desagradables.

Estic acostumada a deixar el
cotxe on puc i a estar pel poble
comprant i passejant sense pres
ses. Darrerament he tingut sorpre
ses amb forma de multa i per això
he pres la decisió d'anar a com
prar al PRYCA de Cabrera de
Mar, perquè tenen aparcaments
gratuïts i no et posen multes cada
vegada que aparques.
M. Rosa Soler (Vilassar de Mar)

bé com a joves d'Argentona que
tenen uns objectius, unes inquie
tuds i unes reivindicacions per
portar a terme mitjançant diferents
activitats.

Tot aquest conjunt de cir
cumstàncies i el fet de creure que
és la societat, i en aquest cas els
joves, els que han de reclamar els
seus objectius proposant les ini
ciatives sense deixar que li siguin
imposades, ens porta a iniciar
una nova etapa del Col·lectiu
Triquinosi que s'iniciarà el pro
per Carnestoltes (febrer del 97).

Degut a la situació actual al
Tercer món, que constantment
copsem als diferents mitjans de
comunicació, ens sembla adequat
afegir un nou objectiu a les dife
rents actuacions de la Triqui, com
és la sensibilització de la societat
d'Argentona per aconseguir un
major nivell de solidaritat.

Ja que iniciem una nova eta
pa, amb nous objectius, ens sem
bla que podem afegir un d'ells
darrera de la Triqui i començar
aquesta nova etapa com "Triqui
Solidària". Només ens cal afegir
que esperem la col·laboració de tot
el poble, i evidentment de tota la
gent que al llarg dels anys ha for
mat part de la Triqui, per seguir
avançant vers uns objectius co
muns, aconseguint que tots ple
gats estiguem satisfets amb l'ac
tuació i les iniciatives de la socie
tat d'Argentona.

La Triqui Solidària

FE D'ERRATES
En el darrer número, octubre del 1996, on diu que Josep Calvet i Mora va ser
diputat a les Corts Generals i al Parlament durant la segona República, hauria de
dir que va ser Diputat a les Corts Generals durant la segona República i conseller
d'Agricultura en el govern català durant la Guerra Civil.
On diu que Gregorio López Raimundo era l'antic president del sindicat d'UGT
hauria de dir que va ser secretari general del PSUC entre el 1965-77. López
Raimundo va alternar la seva activitat clandestina a Catalunya i a l'estranger.

ble tingui tanta capacitat d'impro
visació que en doni les gràcies a
l'Ajuntament i als seus petits de
talls.

Lluís Vüadevall

Col·lectiu
Triquinosi

Ja fa uns mesos que un grup
de joves relacionats amb l'etapa
inicial de la "Triqui" vam posar
en comú les nostres inquietuds
vers l'estat actual de les iniciati
ves juvenils al poble. Tots érem
conscients que calia aportar no
ves propostes per revitalitzar
l'ambient social, festiu i cultural.

El primer pas ja estava donat,
però ens faltava acabar de cris
tal·litzar aquestes idees en un pro
jecte concret i engrescador per a
tothom. Fa dos mesos, tot llegint
aquesta publicació, vam trobar el
detonant que servia de catalitza
dor per endegar el nou projecte:
la dissolució del Col·lectiu Tri
quinosi. Ens podíem permetre
el luxe de la pèrdua d'aquest
col·lectiu? La nostra resposta era
evident, és clar que no!, no no
més com a part del grup de joves
que havia iniciat, ja fa dotze anys,
el Col·lectiu Triquinosi, sinó tam-

Durant tot l'any s'ha estat parlant
que l'ampliació de la Fira de Ter
rissa es faria a l'espai que ha anat
ocupant la Fira d'Artesans, però
dues setmanes abans de la Festa
Major m'assabento, a través de
tercers, que aquesta ampliació es
fa pel carrer Bernat de Riudemeia,
ocupant el recorregut tradicional
del Correfoc de Festa Major que
és el mateix des que es fan cor-
refocs a Argentona, que ja fa més
de deu anys. Estic fart de dema
nar que es retirin els cotxes esta
cionats en el recorregut del corre
foc i sempre se m'ha dit que no
podia ser, que no tenien lloc on
dipositar-los, quina va ser la meva
sorpresa en veure que pel mun
tatge de la fira sí que n'hi havia
de grua.

Tot això és el que em va deci
dir participar de manera individual
amb els Amics de Sant Domingo,
vaig creure que era el moment de
donar un toc d'atenció i que pot
ser així se'ns escoltaria més.
Aquests actes no van alterar en
cap moment el desenvolupament
de la Festa Major programada,
quedant-hi intercalats de manera
expressa i, lluny del que pugui
pensar molta gent, van ser total
ment espontanis. I si a algú li es
tranya que el jovent d'aquest po

Cartes dels lectors
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Amb els mètodes més moderns que e^isteixen a
l'actualitat, amb la professionalitat i atencions que el
seu calçat mereix. Les reparacions es fan amb materials
de primera qualitat, nacionals i d'importació.

També fem NETEJA de calçat.

cl 5arce\ona. 24 - ARGENTONA
Pas Sota Estudi, s/n (PI. Es^lésia) - Riera del Pare Fita, 63

ARENYS DE MAR

Carrer Gran, 10 • Tel. 756 11 77
• ARGENTONA •

GRANJA fASmSERIA
FÓRNERÍAÒÉLATERIA

cial. En aquest estudi, que s'in
clourà pel proper exercici 97,
hi ha les actuacions que so
lucionaran definitivament les
mancances comercials que
pateix Argentona: el mercat
municipal, el pàrquing de la
Velcro, l'enllumenat i la zona
de vianants dels carrers cèn
trics de la vila. Algunes
d'aquestes iniciatives munici
pals podrien estar enllestides
l'any que ve.

fer el seu pressupost i l'Ajun
tament n'aportarà un tant per

cent.

Reformes pel 97

L'alcalde d'Argentona va
apuntar, a banda de les nego
ciacions amb els botiguers, que
el 1997 serà un any de refor
mes pel comerç local. Segons
Casabella, el consistori vol
ampliar l'actual estudi comer

abonaran part dels llums que es col·locaran als carrers. El
consistori, en un principi, va optar destinar els dos milions

que costa tota la instal·lació de l'enllumenat a fer millores
al centre comercial de la població.

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

Cuina casolana
Menú diari
Menú de cap de setmana
L'esmorzar de l'esportista
Menjars per grups i empreses
Dirigit per la mateixa propietat

decisió es va prendre per mo
tius econòmics, ja que instal·lar
l'enllumenat de Nadal, segons
el batlle, cada cop és més
car. Casabella va manifestar
que el volum de llums que es
posen per Nadal s'ha anat in
crementat amb el pas dels anys.

La decisió del consistori va
indignar en un principi a un
sector de comerciants de la
UBA. Josep Maria Puig va as
segurar en nom de la UBA que
Casabella se la podia jugar si
no complia amb els seus com
promisos.

L'alcalde, que va treure im
portància a les declaracions del
vicepresident de la UBA, va
assegurar que el més impor
tant és que s'ha arribat a un
acord que ha beneficiat els bo
tiguers.

L'Ajuntament té previst
signar l'any que ve un conve
ni entre les botigues per solu
cionar l'enllumenat. Segons
Casabella, cada carrer haurà de

L'Ajuntament, finalment,
ha decidit col·laborar amb la
Unió de Botiguers. Després de
mantenir diverses reunions
amb una representació de l'en
titat comercial, l'administració
aportarà una part dels llums i
pagarà la logística necessària
per col·locar l'enllumenat de
Nadal. Així ho va confirmar a
finals de novembre el vicepre-
sident de la UBA, Josep Maria
Puig. Puig va mostrar-se satis
fet i va assegurar que aquest
Nadal hi haurà llums al cen
tre del poble.

En un principi l'Ajunta
ment no volia pagar la instal·la
ció i col·locació dels llums per
què creia més important desti
nar els diners a una part del que
costa el nou enllumenat públic
dels carrers comercials d'Ar
gentona, que funcionarà a par
tir de l'any que ve. L'alcalde
d'Argentona, Joaquim Casabe-
lla, que va intervenir en les ne
gociacions, va assegurar que la

La Unió de Botiguers d'Argentona (UBA) i l'Ajunta
ment van arribar a un acord definitiu per col·locar els llums
de les festes de Nadal que aniran als carrers del centre.

L'administració local pagarà la instal·lació i els botiguers

L'Ajuntament d'Argentona i els botiguers
arriben a un acord per l'enllumenat
dels carrers per les festes de Nadal
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Av. Puig i Cadafalch, 26 • Tel. 756 03 06
08310 ARGENTONA

ASSEGURANCES EN GENERAL

OMPRA-VENDA-LLOGUER
DE TOT TIPUS
D'IMMOBLES

Telèfon 797 04 11
Av. Catalunya, 1

08310 ARGENTONA

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària

Administrador de Finques

al Departament d'Ensenya
ment, l'escola, l'Institut, l'A
juntament, el Consell Comar
cal i la Generalitat van arribar
a un acord que es va materia
litzar el passat 21 de novembre
quan per primer cop els alum
nes van poder anar a dinar al
bar de la piscina. L'escola
Francesc Burniol va acceptar
acollir la vintena d'alumnes
que no caben al bar.

Menjador a la Riudemeia

On també estan estudiant la
possibilitat d'habilitar un men-

nens que es quedaven a dinar.
Davant d'aquesta situació,
l'APA va decidir demanar a
l'Ajuntament que busqués un
local alternatiu on els alumnes
de l'Institut es poguessin que
dar a dinar. Aquesta decisió
també va venir motivada pel fet
que la cooperativa, que serveix
els menjars de l'escola, estava
abocada a problemes financers
si es continuaven acumulant els
diners que la Generalitat els
devia en concepte d'oferir
aquest servei de menjador.

Després de successives re
unions, tant a Argentona com

dor els posa una empresa de
catering que ha contractat el
Consell Comarcal.

El mes de novembre, l'APA
de l'escola Francesc Burniol va
donar un ultimàtum a l'Ajun
tament d'Argentona i al Depar
tament d'Ensenyament de la
Generalitat. L'escola havia ac
ceptat a principis de curs aco
llir en el seu menjador, gestio
nat per una petita cooperativa i
finançat pels propis pares, el
centenar d'alumnes de l'Insti
tut. Aviat es va demostrar, però,
que el servei se'n ressentia ja
que s'havia doblat el nombre de

La piscina, lloc on dinen la majoria dels alumnes, era l'equipament que quedava més a prop de l'Institut.

Els alumnes de l'Institut de
Secundària que fins ara es que
daven a dinar al menjador de
l'escola Francesc Burniol ja
tenen menjador propi, tot i que
es tracta d'una solució provisi
onal fins al curs que ve, quan
està previst que la Generalitat
construeixi un barracó on situ
ar l'equipament. La solució per
aquest curs és l'emplaçament
del bar de la Piscina Munici
pal. Al bar hi dinen prop de 80
alumnes, mentre que la resta,
més de 20, continuen dinant a
l'escola Francesc Burniol. En
total són 102 els nois que uti
litzen el servei de menjador.

Un dels membres de la Jun
ta de Pares de l'Institut, Josep
Maria Fàbregas, ha valorat po
sitivament el funcionament del
bar com a menjador. El men
jar està bé i els monitors s'en
carreguen de controlar els
alumnes, el funcionament en
general és positiu i ens donem
per satisfets pel que queda de
curs, si tot continua igual, ha
manifestat Fàbregas. Fàbregas
ha afegit que la solució és
bona sempre tenint en compte
que és provisional.

L'aliment, el material i els
monitors que vigilen el menja-

Els alumnes de l'Institut de Secundària
ja disposen d'un menjador provisional

Dinaran, provisionalment, al bar de la Piscina Municipal
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En el 24 del meu entranyable carrer dels Ro
sers, l'amic Joaquim Pannon ha construït un gran i
bonic pessebre.Tot contemplant-lo, l'olor de la mol
sa, de la mata i del sauló, les seves figuretes i el seu
paisatge enfarinat, han traslladat els meus sentits a
la infantesa. Igual que quan la meva dona fa pilota a
l'olla que la seva sentor em trasllada a totes les olors
de la cuina de la meva àvia.

Cada casa abans tenia el seu pessebre: rius
de paper de plata, estrelles penjades d'un fil, xais
de fang immòbils pintats de blanc, figuretes bíbli
ques, una casa de suro i allà en un racó el caganer.

Si volíem veure un pessebre monumental
anàvem a can Catà o a can Padrós, allà, oh merave
lla de la tècnica del quaranta, el paisatge es trans
formava i ara era de dia i ara era de nit amb unes
minúscules estrelles brillants en un cel blau fosc.
En Roselló feia un pessebre amb motllures de guix
i uns forats per mirar, com petites boques d'escena
ri, que van dir-me que es deien diorames.

Després anàvem a veure tots els demés, que
eren grossos i també petits, que la grandària no fa
la cosa i a vegades "en el pot petit hi ha la bona
confitura", amb figures de ceràmica fina amb fili
grana i figures de terracota escrostonades amb reis
a cavall o dalt de camells i altres a peu, que ja es
veia que també hi havia monarquies que anaven de
capa caiguda.

Tot traspuava Nadal, tot parlava del naixe
ment d'un Déu-Nen.

Però heus ací que varen venir uns senyors i
"m'aixafaren la guitarra" dient-me que la festa de
Nadal la van incrustar els cristians a unes festes
paganes del solstici d'hivern, que no és veritat que
Jesús faci 1997 anys que va néixer ja que hi ha una
equivocació d'uns sis o set anys. I en el viatge que
he fet el passat novembre a Terra Santa he vist du
plicitat de llocs Sagrats segons estiguin en propie
tat dels catòlics o ortodoxes o armenis o maronites
0coptes o protestants.

Tot això no m'importa, el pessebre m'ha tor
nat als sentiments ancestrals, a les meves arrels.
Aquell Naixement va ser quelcom important faci
1997 anys, sis endavant sis endarrera.

M'he plantat davant el pessebre d'en Pannon
1com que tinc dret a somiar m'he repassat la cons
ciència que "la consciència és més sàvia que la ci
ència" i m'ha semblat que estava voltat d'altres cria
tures com jo tot cantant nadales i he continuat la
tonada:

"Què li darem en el Noi de la Mare?..."

La fe
del carboner

Lluís S. Morgan

UES
RIALS
CIÓ,
OS...

Records^les Ginesteres, Can Raimí i Can
Cabot han arribat a un acord
amb l'Ajuntament d'Argentona
i el Consell Comarcal sobre el
transport i el menjador escolar
per als alumnes que viuen en
aquestes zones de la vila. Feia
dos mesos que els pares recla
maven transport escolar i men
jador gratuïts. Els pares es ne
gaven a pagar les 2.000 pesse
tes mensuals per nen que costa
l'autobús i les 675 que val cada
dia el servei de menjador.

Finalment, pel que fa a
l'autobús, els pares han pagat
les quotes corresponents als
mesos d'octubre, novembre i
desembre, mentre que l'Ajun
tament d'Argentona en pagarà
les corresponents als mesos
d'entre gener i juny, ambdós
inclosos. Respecte al servei de
menjador, el Consell Comarcal
donarà ajuts en forma de be
ques de menjador de 375 pes
setes a tots els alumnes afec
tats. D'altra banda, l'Ajunta
ment destinarà una partida de
200.000 pessetes pel conjunt
dels estudiants de les urbanit
zacions que es queden a dinar.
La petita quantitat restant
l'aportaran els pares. En total
aquest acord amb les famílies
que viuen a les urbanitzacions
ha suposat al consistori una in
versió extra d'un milió de pes
setes. Aquests diners sortiran
d'unes partides creades espe
cialment dins el Departament
de Benestar Social, segons va
assegurar el regidor d'Ensenya
ment, Francesc Espadero.

jador propi pel centre és a l'es
cola de primària Bernat de
Riudemeia. Fins ara els alum
nes d'aquesta escola també van
a dinar al menjador del col·legi
Francesc Burniol; un autobús
els recull diàriament i els tras
llada fins a l'escola Francesc
Burniol i abans de les tres el
mateix autobús els torna al seu
centre. De moment la creació
d'un menjador per la Bernat de
Riudemeia és només un projec
te amb moltes possibilitats, se
gons han apuntat els pares. La
direcció del centre i l'APA han
arribat a un acord perquè els
pares paguin un servei de
catering i dos monitors pel
menjador que hi assistirien en
tre 25 i 40 alumnes. El projecte
ha de rebre el vist-i-plau del
Departament d'Ensenyament
de la Generalitat. L'entrada en
funcionament d'aquest menja
dor acabaria de descongestio
nar el menjador de la Francesc
Burniol.

Un altre projecte que té la
direcció del col·legi Bernat de
Riudemeia és posar en marxa
un servei que permetria a al
guns alumnes quedar-se una
hora més a l'escola, de dotze a
una del migdia, ja que els pa
res d'aquests alumnes no els
poden passar a buscar fins a la
una. Aquests alumnes serien
atesos per monitors.

Acord amb les urbanitzacions

Aquest mes els pares d'a
lumnes de les urbanitzacions de
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Construcció i rehabilitació
de tot tipus d'habitatges

Ronda Exterior, 22 • 08310 ARGENTONA • Tel. 756 06 26 - mòbil 909 33 01 41

ONSTRUCCIONS
AUME MATEU, s.l

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

RAMON REIXACH I MONER

QüJïiAC
AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

oposés, es podria plantejar que
el servei fos de gestió mixta,
pública i privada. En aquest
sentit, el Partit Popular va
apuntar que aquesta possibili
tat seria la millor solució.
Aquest partit en un principi es
va oposar a què el servei fos
íntegrament públic.

Un cop aprovada la pro
posta pel ple municipal, cal es
perar la primera reunió on es
debatrà més profundament
aquesta qüestió.

ció del nou cementiri munici
pal i en la coordinació de tots
els serveis relacionats amb
aquesta àrea.

El fet que aquest projecte
suposi la creació d'una nova
empresa pública no ha de re
presentar cap problema, se
gons s'ha destacat des d'IC.

Si hi ha una bona gestió,
l'empresa pot ser viable, ha
dit Sala. La portaveu d'IC ha
apuntat que per aconseguir el
consens, i si algun grup s'hi

que aquest no ha de ser un ser
vei exclusivament local sinó
també intermunicipal. Per
aquest motiu, un cop els grups
polítics tinguin clara una pro
posta, aquesta es presentarà al
Consell Comarcal del Mares
me perquè s'elabori un estudi.

El Consell Comarcal és l'ens
més adequat per fer-ho i qui té
els mitjans necessaris, ha des
tacat Concepció Sala. Així
doncs, el nou servei funerari
formaria part d'un servei co
marcal.

Si aquest projecte tirés en
davant, Argentona seria un dels
municipis capdavanters en
aquest àmbit. En aquests mo
ments, un altre ajuntament que
s'està plantejant el mateix és
el de Barcelona. A la ciutat
comtal el procés està, però,
més avançat.

La proposta que Iniciativa
per Catalunya va plantejar, i
que va rebre el suport de tots
els grups municipals, s'emmar
ca en el projecte de construc

Els grups municipals de
l'Ajuntament van aprovar, en
el ple corresponent al mes de
novembre, iniciar converses i
elaborar una proposta que tin
dria per objectiu acabar amb el
monopoli de les empreses fu
neràries privades. La portaveu
del grup d'Iniciativa per Cata
lunya-Els Verds (IC-EV), Con
cepció Sala, va ser qui va sug
gerir la creació d'un servei fu
nerari públic. Per Sala l'objec
tiu d'aquest servei seria cons
tituir una alternativa a l'actual
monopoli i evitar que les em
preses funeràries s'aprofitin de
la gent en unes circumstàncies
penoses com és la mort d'un
familiar o d'un ésser estimat.
Actualment, els serveis fune
raris a la comarca del Mares
me els ofereix una única em
presa que té la seu a Mataró.

El projecte de creació d'un
servei funerari públic ha estat
una iniciativa d'Argentona
però els grups amb represen
tació a l'Ajuntament tenen clar

l'Ajuntament van acordar en el ple del mes de novembre
iniciar les primeres propostes per arribar a una negociació

concreta, que després hauria de desenvolupar el Consell

Comarcal del Maresme.

Argentona pot ser un dels municipis capdavanters a
impulsar el trencament del monopoli de les empreses fune
ràries si prospera un projecte consistent a crear un servei

funerari públic. Els grups municipals representants a

Argentona vol crear un servei
funerari públic de caràcter intermunicipal

L'Ajuntament demanarà el suport del Consell Comarcal
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Av. Puig i Cadafalch, 6
(PI. Nova)

Tel. 79713 61 -Argentona

EL RACONET
Local per festes
Tel. 797 02 58

CASAS, SLc/Gran, 62-Tel. 7970258
08310 ARGENTONA (Barcelona)

"El Tramvia^

mentària dels grups de Conver
gència i Unió i del Partit Po
pular.

Convergència i Unió al
Parlament mai ha defensat les
proposicions no de llei que
s'han presentat, però els popu
lars que a l'anterior legislatu
ra havien donat suport a la pro
posta d'Iniciativa per Catalu
nya- Els Verds, van canviar
aquest cop d'opinió.

El diputat al Parlament
per Iniciativa per Catalunya-
Els Verds, Joan Boada, va as
segurar que fins ara al Par
lament tenia com a objectiu
evitar una irracionalitat admi
nistrativa i urbanística. Se
gons Boada dóna la sensació
que la Generalitat està pro
tegint interessos particulars i
privats que prevalen per davant
dels interessos socials, de l'A
juntament d'Argentona i dels
propis vilatans. A més, Boa
da va manifestar que aquest és
un element bastant perillós pels
habitants d'Argentona, ja que
es queden en un estat d'in-
defensió i greuge.

a Argentona, Martí Riu, que va
afirmar que el seu grup sem
pre s'havia oposat a la urbanit
zació. Els populars, igual que
la resta de forces de l'Ajunta
ment, sempre havien votat en
contra de la urbanització, però
després de mantenir una reu
nió amb el propietari de la zona
i analitzar la situació van can
viar de postura, trencant així el
consens que fins aquell mo
ment hi havia.

Rebutgen
una nova esmena

La comissió de Política
Territorial del Parlament de
Catalunya va desestimar, el
passat mes de novembre, una
proposició no de llei que Ini
ciativa per Catalunya-Els
Verds va presentar per tercera
vegada contra la urbanització
de Sant Jaume de Traià. Aques
ta proposta, que demanava la

revisió del polèmic projecte
d'urbanització de 320 cases, no
va prosperar perquè va comp
tar amb la majoria parla

ta manera el regidor va voler expressar la seva rotunda

negativa a la construcció de 320 habitatges en aquesta zona
d'Argentona, després que s'hagi tornat a obrir un nou

debat a la vila.

Carreras Candi, 22 - Tel 756 00 54 - Argentona

L'AcaàÓmia
D'ARGV'NTONA

QUEVIURES
CANSALADERIA

EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIA

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DES DEL 1892

Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA

no deixar urbanitzar la polèmi

ca zona.
L'alcalde d'Argentona,

Joaquim Casabella, va treure
importància a les declaracions
que va emetre el seu soci de
govern. Casabella va afirmar
que el pacte que es va fer amb
els republicans és per quatre
anys. Pel batlle el pacte és
molt sòlid i pensem man
tenir-lo tota la legislatura.

El nou debat sobre Sant
Jaume de Traià va sorgir arran
de les afirmacions que va fer
el portaveu del Partit Popular

Jordi Pinart va reafirmar, el
mes passat, que el seu grup farà
el possible perquè Sant Jaume
de Traià sigui zona verda, en
cara que li costi sortir de
l'equip de govern. El regidor
va manifestar que espera que
aquesta decisió finalment no
afecti l'acord marc que van
signar el juny de l'any passat
Convergència i Unió i Esquer
ra Republicana de Catalunya.

En aquella ocasió els repu
blicans van deixar ben clar que
un dels acords a què van arri
bar les dues formacions va ser

El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a
Argentona, Jordi Pinart, va amenaçar amb trencar el pacte

de govern si finalment Convergència i Unió canvia d'opi
nió respecte a la polèmica de Sant Jaume de Traià. D'aques-

ERC avisa que trencarà el pacte
si s'urbanitza Sant Jaume de Traià
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Any 2000
c/Del Puig17
c/ Sant Ferran cruïlla amb Dolors

Monserdà 7
c/Cristòfol Colom17
c/ Josep Soler3
c/ Les Feixes i Plaça dels Desmais12

Total42

Any 2001
c/ Carreras Candi i Rda. Exterior .17
c/ Molí i cruïlla carrer Granados

accés plaça Molí6
Cruïlla Grat. Llauder amb Sant
Jaume7

ídem St. Julià amb carrer Llauder .4
ídem Sant Genis idem ídem4
ídem Sant Julià amb ptge. Rosers .2

7ofa/40

Any 2002
Cruïlles carrer Montserrat amb

Dr. Farrera i Mestre Falla12
c/Barcelona 13
c/Dr. Samsó18
Urbanització Madà2

Total42

Any 2003
c/ Monturiol i Plaça Ballot12
Passeig Baró de Viver12
c/ Bellavista14
Cruïlla amb Passatge Escoles i
Jacint Verdaguer3

c/ Carrasco i Formiguera1
Total42

Any 2004
c/ Rafael de Casanova26
Cruïlla St. Julià amb ptge. Roser . .2
Idem passatge Girona amb

Sant Jaume2
Idem Ramon i Cajal amb idem2
Idem ptge. València amb idem .. .2
Idem passatge Lleida amb Ramon

i Cajal2
7òfa/36

Any 2005
Carrers dels Peons i del

Maresme (cases del Mopu)6
c/Enric Granados 11
c/ Mataró ..'8
c/ Parras2
Avgda. Catalunya i Espanya 2
Resta veinat del Cros i diversos.. .6

Total35

Any 2006
c/ ca l'Oriol 4
c/ Del Nord 2
c/ Pare Nonell i Rocar d'en Serra .'.6
Avda. Jaume Baladia6
Idem Andreu Vintró6
Idem Ferraters3
Passatge Ferraters 5
Urbanització Serra Lladó2

Total34

UnitatsCarrer

Altresactuaci^i
reviste

L'escola Bernat de Riudemeia serà un dels edificis que es modificaran per adaptar-se a les necessitats de les
persones discapacitades.

Montserrat i les cruïlles de l'en
torn, l'accés al cementiri mu
nicipal i la cruïlla del carrer
Gran amb Àngel Guimerà.

Aquestes obres suposaran la
construcció de 42 guals.

Pel que fa a l'any 1999,
l'Ajuntament té previst adaptar
els carrers Riudemeia, Josep
Soler, Lladó de Dalt, Sant
Isidre, Santa Sofia, Sant Nar
cís, Nou, Canigó i la zona resi
dencial del veïnat del Cros.

A banda de l'aprovació d'a
quest document, la supressió de
barreres ja ha començat a la
vila. Així, recentment s'han eli
minat les barreres que hi havia
a la plaça Nova. Les obres de

rehabilitació de l'edifici noble
de l'Ajuntament també es van
fer pensant en l'accessibilitat
dels minusvàlids. Pròximament
s'iniciaran les obres de millora
de la plaça del Canigó on, a més
d'instal·lar-hi bancs, papereres
i plantar-hi arbres, es construirà
un accés per als minusvàlids.

vist construir un total de 400
guals que eliminaran el desni
vell que representen les actuals
voreres. També està previst
adaptar els edificis de les esco
les Bernat de Riudemeia -pre
vista per l'any 2000- i Francesc
Burniol -prevista per l'any
2001-, del Museu del Càntir i
de l'antiga fàbrica Velcro.

L'execució d'aquest pro
grama començarà el proper any
amb l'adaptació de les voreres
de l'avinguda Puig i Cadafalch,
del carrer Gran fins a l'Ajunta
ment -inclòs l'accés a la plaça
de Vendre-, la cruïlla de la car
retera de Vilassar amb el carrer
Montserrat i el costat nord de
la carretera de Vilassar per ac
cedir als Països Catalans. En
total durant l'any 97 es cons
truiran 40 guals per a minus
vàlids.

Les actuacions previstes
per a l'any 98 són la plaça de
l'Església, els carrers Torres i
Bages i Joan XXIII, la plaça

L'any 2006, és a dir d'aquí
a deu anys, s'hauran suprimit
totes les barreres arquitectòni
ques que hi ha a la vila i que

dificulten la mobilitat de les
persones amb disminucions fí
siques i amb problemes de lo
comoció. Aquest és el compro
mís que ha assumit l'actual
Ajuntament amb l'aprovació
del Pla d'adaptació i supressió
de barreres arquitectòniques.
L'alcalde, Joaquim Casabella,
va anunciar en el ple munici
pal corresponent al mes de no
vembre que el consistori desti
narà cada any una partida pres
supostària per fer les obres
d'adaptació necessàries que es
contenen en el pla. En total, el
programa de supressió de bar
reres arquitectòniques tindrà un
cost d'uns 30 milions de pes
setes. Tenint en compte aques
ta xifra, l'equip de govern pre
veu destinar cada any una par
tida de 2,9 milions de pessetes.

Dins el pla global, està pre

i edificis municipals. Aquest pla, que va ser

proposat en un principi pel Partit dels Soci
alistes, ha rebut el suport unànime de tots els

grups polítics de l'Ajuntament.

Argentona és una de les poques poblaci
ons de Catalunya que ja compta amb un Pla
global d'adaptació i supressió de barreres
arquitectòniques a les vies públiques, parcs

Aproven un pla per fer el poble més accessible als minusvàlids

Una vila sense barreres arquitectòniques
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La llibertat empeny la vida dels homes.
La llibertat s'esforça per obrir camins en el món.
Els homes volem viure la nostra existència amb

llibertat, per assolir la plena realització de la nostra per

sona.
La llibertat és la força que permet triar la ruta de

la nostra vida. És un poder que cal exercitar, que no po
dem deixar adormit ni amagat. Ens dóna la possibilitat
de caminar amb seny, amb sentit comú, amb coherèn
cia. Quina llàstima que moltes vegades no vivim amb
llibertat sinó amb el mimetisme i la rutina de l'última
moda, o de la llei del mínim esforç.

Amb una suprema llibertat, Déu decideix de ve
nir a cohabitar amb nosaltres, planta la seva tenda de
campanya enmig del nostre campament. Viu entre els
homes com un home qualsevol. S'encarna.

Aquell infantó que espeternega sobre la palla és
l'expressió de la llibertat de Déu que el porta a compar
tir la nostra vida. Podríem dir que Déu s'ha cansat de ser
lluny dels homes i es presenta igual a nosaltres, un dels
nostres. Plora amb nosaltres, riu amb nosaltres, pateix i
gaudeix amb nosaltres. Experimenta la pobresa més ex
trema, pateix l'exili forçós, treballa amb les seves mans,
viu aplaudiments i incomprensions, fidelitats i enemis
tats profundes, mor en una creu com un esclau, en la
darrera conseqüència de l'amor més compromès.

La presència de l'Infant a la terra dels homes és
la irrupció de la pau, de la força senzilla però pregona
que acompanya els missioners fins a la mort, és la irrup
ció de la solidaritat, de l'amor, de l'alegria, de la felicitat.
Déu és tot això. No és res, si no és tot això. Ell és l'expli
cació de l'existència de totes les coses. Ell és l'explica
ció de l'home amb la seva capacitat de conèixer, d'en
tendre i d'estimar. Per explicar tot allò que hi ha en el
món i en l'home, necessitem arribar-nos fins aquell És
ser que no està subjecte a les coordenades del temps i
de l'espai. Lliure de temps i d'espai, pot ser la font d'on
brolla tota la vida.

Però Ell no vol ser llunyà, s'apropa a nosaltres
fins i tot físicament. Es fa home i,d'aquesta manera, acon
seguim tots poder arribar a fer-nos déus. La divinitat dels
homes és la causa més segura de la nostra dignitat insu
perable.

-Em deixes que neixi en el teu cor?, ens diu
Jesús en aquest Nadal. Si em deixes, trobaràs l'amor a
dintre teu, trobaràs la pau, trobaràs la força, trobaràs
una felicitat que ningú no et podrà arrabassar. L·l
nostra llibertat viurà un sentit, una direcció, un camí. El
camí de la construcció del món millor que tots necessi
tem.

Nadal:
un projecte
de llibertat

Salvador Cabré

de l'empresa d'autocars.
A partir d'ara les persones

que vulguin desplaçar-se a
Barcelona hauran d'agafar la
línia Argentona-Mataró, que fa
l'empresa Barba, fins a la nova
parada principal que ha ubicat
l'Empresa Casas a la plaça de
les Tereses de Mataró i allà con
nectar amb els diversos trajec
tes cap a Barcelona.

Les úniques línies que
l'empresa no ha suprimit al
nostre municipi són les que
uneixen Argentona amb Vilas
sar de Mar.

Un recurs contra el canvi

L'Ajuntament d'Argentona
interposarà un recurs conten
ciós administratiu contra la de
cisió de l'empresa d'autocars
de suprimir les dues úniques lí
nies que uneixen la vila amb
Barcelona. El regidor de Ser
veis del consistori argentoní,
Jordi Pinart, es va mostrar in
dignat amb l'empresa i la Di
recció General de Transports de
la Generalitat. Pinart va anun
ciar que la supressió dels ser
veis situa Argentona en una si
tuació d'indefensió i margina
ció.

Argentona no és l'única po
blació que s'ha vist afectada per
la nova política de l'Empresa
Casas. Cabrera s'ha quedat sen
se el servei que feia aquesta
empresa i Cabrils ha vist reduït,
de 6 a 2 viatges, la línia d'auto
bús que fa el trajecte entre aques
ta població i Vilassar de Mar.

L'autobús que feia el trajec
te Argentona-Barcelona i a la
inversa va quedar, fa menys
d'un mes, suprimit per un
baixíssim rendiment a la línia.
Això és el que va dir la nova
gerència de l'Empresa Casas
que va presentar a finals de
novembre les noves línies i la
renovada imatge que ha donat
el seu nou propietari, Miquel
Martí. Davant les dificultats
econòmiques, Casas va encar
regar en una consultoria exter
na un estudi que analitzés a fons
la situació i les necessitats re
als de mobilitat que hi ha a la
comarca. Aquesta consultoria,
un cop enllestida, va despren
dre la necessitat de replantejar
diversos serveis que no eren
rendibles. L'empresa d'autobu
sos va decidir suprimir els vi
atges que veien inviables, com
és el cas de la línia que feia el
recorregut d'Argentona fins a
la ciutat comtal. El gerent de
l'empresa, Bartomeu Riude-
vets, va anunciar que aquesta
línia tenia una mitjana d'usua
ris molt baixa que arribava a
l'l,4 viatgers per cada trajecte.
Riudevets va dir que a finals de
setembre, abans de fer pública
la decisió i fer un plantejament
concret sobre el servei a Argen
tona, es va reunir amb l'alcal
de d'Argentona, Joaquim Casa-
bella. En aquesta reunió es va
informar sobre la nova situació
i replantejament de l'Empresa
Casas i, segons Riudevets, el
batlle de la vila va manifestar
que entenia les modificacions

Cridats a ser lliures^r
L'empresa al·lega que el servei no és rendible

L'Empresa Casas
suprimeix
el trajecte
Argentona-BCN
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Ronda Exterior, s/n. - 08310 ARGENTONA
Tel. (93) 797 13 07 - Fax. (93) 756 03 85

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

BARFLA. s.l.

•Oficina Tècnica
•Disseny d'automatismes
per a màquines

• Construcció i reparació de
maquinària

08310 ARGENTONA
CARRERAS CANDI, 20
TEL. 797 07 39

<\W

Potència i tipus vehicleQuota pessetes
Turismes

De menys de 8 cv. fiscals3.150.
De 8 fins a 12 cv. fiscals . . . . ,. .8.505.
De més de 12 fins a 16 cv. fiscals 17.955.
De més de 16 cv. fiscals .... . .22.365.

Autobusos
De menys de 21 places ..... .20.790.
De 21 a 50 places  29.610.
De més de 50 places37.013.

Camions
De menys de 1.000 kg

càrrega útil10.553.
De 1.000 a 2.999 kg

càrrega útil.20.790.
De 2.999 a 9.999 kg

f càrrega útil29.610Í
De més de 9.999 kgf
^càrregaútit ^í;í.^ .37.010

IMPOS^EHICLES D

mecànica també experimenta
rà una pujada d'un 0,05% (de
l'l,45 a I'l,5%). Aquest aug
ment representarà que, per
exemple, els turismes, en fun
ció del nombre de cavalls fis
cals, hauran de pagar unes

es concentra en l'IBI perquè
aquest és desgravable dins la
declaració d'Hisenda. El tipus
de gravamen de l'IBI per a una
finca urbana serà del 0,5%,
mentre que per a una de rústi
ca serà del 0,4%. Aquest incre
ment, per a una vivenda mitja
na, suposarà un augment d'en
tre 1.500 i 2.000 pessetes a
l'any.

L'Impost d'Activitats Eco
nòmiques patirà un increment
i passarà de 1' 1,40 a 1' 1,50% so
bre el coeficient únic i l'impost
sobre els vehicles de tracció

congelació. Els ingressos de
l'Estat representen una tercera
part del total dels ingressos
municipals.

Un segon factor és que, fet
el primer esborrany del pres
supost municipal del 1997, el
govern ha intentat equilibrar
els ingressos i les despeses. Pel
pròxim any, el pressupost mu
nicipal serà de prop de 800 mi
lions de pessetes.

Un dels impostos que més
pujarà serà el de béns immo
bles, l'IBI. Pel regidor d'Hi
senda la pujada dels impostos

Impost sobre Béns Immobles
De naturalesa urbana ..... tipus gravamen ........ 0,50%
De naturalesa rústegatipus gravamen0,40%

Impost Vehicles de Tracció Mecànica
Coeficient.... 1.50

Impost Activitats Econòmiques
Coeficient 1.50

Taxa recollida d'escombraries
No s'ha modificat en relació a l'any anterior

ORDENANCES FISCALS. EXERCIC11997"La intenció de l'equip de
govern és que els impostos mu
nicipals no pateixin cap més
increment en el que queda de
legislatura", aquesta va ser
l'afirmació clara i rotunda que
el regidor d'Hisenda Josep
Maria Esteve va fer en el de
curs del ple en el que es van
aprovar les ordenances fiscals
per a l'any 1997, unes ordenan
ces que van rebre els vots con
traris de l'oposició. Segons
Esteve, els anys 1998 i 1999
els impostos locals només pu
jaran el que augmenti l'índex

de Preus al Consum (IPC).
A l'hora d'aplicar l'incre

ment impositiu per a l'any
1997, el govern ha tingut en
compte dos factors, segons va
explicar Esteve. El primer és
que els ingressos que tindrà
l'Ajuntament d'Argentona pel
pròxim any provinents de l'Es
tat seran congelats. Esteve
apuntava que la pujada dels
impostos municipals serviria
per pal·liar aquesta possible

dins aquesta legislatura que pujaran els impostos. Segons
un informe de la Diputació, Argentona se situa entre les
poblacions de la província de Barcelona amb una pressió
fiscal més baixa. L'oposició hi vota en contra.

L'equip de govern ha aprovat les ordenances i taxes

municipals per a l'any 1997. L'IBI, l'IAE i l'impost de
circulació són alguns dels que han augmentat. El govern
municipal va preveure que aquesta serà l'última vegada

L'increment més important afecta l'impost de béns immobles

Els impostos municipals pugen
per última vegada en aquesta legislatura
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Estic parat davant de l'aparador d'un establiment
d'un poble de la falda del Montseny. He d'apressar-me a
engiponar quelcom pel nostre volgut Cap de Creus. Avui
és el primer dia del mes de desembre, diada de Sant Eloi,
patró dels que es dediquen a la mecànica...

Ja ho tinc! Parlaré del mes de desembre.Tots els
mesos que conformen l'any tenen una característica que
els distingeix, però no serà el mes de desembre dels que
més es prodiguen donant motius de comentaris? Una ulla
da somera al santoral: el dia 3, Sant Francesc Xavier, el
dia dels Xavis, com ara molts s'anomenen; ve el dia de la
Constitució i seguidament el de la Puríssima, s'obre la
fira de les figures de pessebre dels voltants de la Cate
dral... Poblacions com Sant Hilari, Viladrau i Espinelves,
principalment, preparen milers d'avets esperant el mo
ment propici de fer reviure a moltes llars l'alegria del
Nadal. Es respira l'olor a molsa, a suro, a mata... Per tot
l'àmbit nacional es fa propaganda de la gran rifa del 22
de desembre, coneguda per la rifa de Nadal. El dia 13,
Santa Llúcia, patrona de les modistes a qui els barcelonins
tenen un culte especial. Que bé ho cantà en Joan Maragall,
quan invocant-la deia:5o tan bells els ulls al front, quan
hi brilla la mirada... doneu-nos la llum i la claredat, i
els barcelonins l'aclamen per no viure a les palpentes.
Les confiteries s'omplen de torrons i neules i tota mena
de llamins. Els carrers s'embelleixen, en moltes poblaci
ons surten els afeccionats a l'art deTalia i assagen els Pas
torets. A moltes cases, baldament en un raconet, hi fan
un pessebre, si més no el naixement de l'establia o un
infant en el bressol. En el meu record perduren aquells
"quiquiriquics" de trenc d'alba i de moltes hores del dia
que, des dels terrats de moltes cases, rompien el silenci
aquells pollastres predestinats a omplir les cassoles quan
després de la típica escudella de Nadal amb la pasta de
galets, en alegre companyia familiar, se celebrava el di
nar de Nadal, complint aquella sana tradició de "Per Nadal
cada ovella al seu corral". I que n'era de bo aquell pa
sucat en aquell suc de pollastre rostit, i que si havia po
gut ser cuit amb prunes i pinyons encara millor. I es cre
uaven milers de felicitacions, algunes de cor, altres de
compromís, la majoria comercials.

I passat el Nadal, amb el seu encís, i abans d'arri
bar la nit de Sant Silvestre que clou l'any, fem un moment
de reflexió i ens omplim com tots els anys dels més ferms
desitjós de ser millors. I ens dol el que reconeixem no
fou ben fet i ens volem esmenar i fins donem consells.A
qui? Doncs als que manen i els demanem que posin un
xic de treva al seu protagonisme, que no cridin tant el
seu ego i prodiguin més el proïsme, potser així tots se
rem més feliços que és el que de cor desitjo a tots els
argentonins.

Desembre, ets tot un poema.

Mes de desembre

Ferran Catà

Mirant enrera sense rancúniala càrrega d'Argentona era de
74,3 ptes./hab. En 1TAE, la
mitjana se situava 71,3 ptes./
hab., mentre que a Argentona
la pressió fiscal era de 60. Un
tercer impost objecte de com
paració a l'estudi de la Dipu
tació és el de circulació. La
mitjana se situa en 75,1 ptes./
hab. mentre que a Argentona
la càrrega és de 70,1 ptes./hab.
Josep Maria Esteve ha afirmat
que en incrementar els impos
tos aquest any s'ha tingut en
compte quins estaven a la fran-
ja d'alta pressió fiscal dins
d'aquest informe i quins a la
baixa. Els impostos que han
estat modificats han estat els
que estaven per sota de la mit
jana.

Les explicacions de l'equip
de govern per justificar l'incre
ment de la pressió fiscal no van
ser acceptades pels grups de
l'oposició en el debat que so
bre aquest tema es va fer al ple
municipal.

Oposició no ho aprova

El portaveu del Partit dels
Socialistes (PSC), Josep Clo-
fent, va apuntar que l'incre
ment dels impostos era exces
siu, especialment en un mo
ment de contenció econòmica.
De la mateixa manera es va
manifestar el portaveu del Par

tit Popular (PP), Martí Riu. Riu
va qualificar l'increment de
desmesurat i desencertat. Con
cepció Sala, portaveu d'Inici
ativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV), va demanar, sense
èxit, que s'ajornés l'aprovació
de les ordenances fins que no
es portés a ple la proposta de
pressupostos del 1997. Sala
també va insistir que s'expli

qués a la població què té pre
vist fer el govern amb els in
gressos pro vinents de la puja
da dels impostos.

Els impostos que pagaran
els vilatans d'Argentona repre
senten 300 milions dins el ca
pítol d'ingressos del pressu
post del 1997, sobre els 800
milions totals.

consta a l'informe anual que
elabora la Diputació de Bar
celona sobre la situació finan
cera dels ajuntaments. En
aquest informe, els ajunta
ments queden agrupats per
nombre de població. Dins la
comarca, Argentona és compa
rat amb Alella, Montgat, Pre
mià de Dalt i Vilassar de Dalt.
Pel que fa referència a 1TBI,

la mitjana de pressió fiscal dels
ajuntaments del grup on es tro
ba Argentona era 1' any 1994 de
77,3 ptes./habitant, mentre que

Potència i tipus vehicleQuota pessetes
Tractors

De menys de 16 cv fiscals .,... .4.41O-
De 16 a 25 cv fiscals6.930-
De més de 25 cv fiscals20.790-

Remolcs i semiremolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica

De menys de 1.000 kg càrrega útil .4.410-
De 1.000 a 2.999 kg càrrega útil . .6.930-
De més de 2.999 kg càrrega útil  .20.790-

Altres vehicles
Ciclomotors .1.103-
Motocicletes fins a 125 ce .......1.103-
Motocicletes de més de 125

B fins a 250 ce1.890-
Motocicletes de més de 250

5 fins a 500 ce.3.780-
~ Motocicletes de més de 500
't fins a 1.000 ce 7.560-

Motocicletes de més de 1 .(XX) ce . 15.120-

TRACCIÓ ^E^ÀNICA

quantitats situades entre les
3.150 i les 22.365 pessetes.

Pel que fa a altres impos
tos, la taxa de retirada de vehi
cles ha quedat fixada en 8.000
pessetes, el preu públic per ce
lebrar noces a la sala d'actes
de l'Ajuntament serà d'unes
13.000 pessetes i les llicències
de les parades de venda fixes
de la plaça de Vendre costaran
entre les 6.000 i les 8.000 pes
setes al mes, depenent de la ca
tegoria. La taxa d'escombrari
es no patirà cap modificació.

Pressió fiscal més baixa

Tot i l'increment dels im
postos, Argentona és una de les
poblacions de la província de
Barcelona on la pressió fiscal
se situa en la banda baixa. Així
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legislatura. Sabem que en tots els
grups municipals poden haver-hi els
seus alts i baixos. Som humans i ens
podem equivocar alguna vegada,
però quan posem els temes sobre la
taula sempre hi ha un acord unàni
me per tirar endavant totes les qües
tions.

Un dels punts urbanístics
conflictius d'Argentona és tam
bé el del Torrent de Vera. Fins ara
s'ha precintat una nau industrial
que hi ha en aquesta zona. És pre
vist que es facin noves actua
cions?

Sí. La nau blava del Torrent de
Vera ja està precintada i n'hi ha d'al
tres que el Departament d'Urbanis
me de Barcelona ha de donar ordre
de precintar. Si no estic equivocat,
en els propers mesos es produiran
algunes d'aquestes accions per part
d'Urbanisme i seran els Mossos
d'Esquadra els que duran a terme
les pertinents actuacions. Algunes
persones es plantegen fer un Pla
parcial, però això encara no està
prou definit. Això ho haurà de defi
nir el nou Pla d'Urbanisme d'Ar
gentona que solucionarà els conflic
tes de Sant Jaume de Traià i el del
Torrent de Vera, ja que considero
que tots dos casos haurien d'anar
conjuntament.

Aquest és un tema que quan es
tomi a debatre els grups municipals
s'hauran de definir sobre quina és
l'Argentona que volem. Haurem de
decidir si volem que creixi espon
tàniament o com una taca d'oli.

L'Ajuntament i la companyia
d'autobusos Barba van manifes
tar el seu interès per establir una
línia entre el nucli urbà d'Argen
tona i el veïnat del Cros. En prin
cipi aquesta línia havia d'entrar
en servei al setembre, però el cert
és que encara no ha començat a
funcionar. Per quan es preveu
que s'iniciï el servei?

Si encara no ha entrat en servei
aquesta línia d'autobusos és perquè
encara no s'han acabat de concre
tar els horaris. A principis d'any po
dria entrar en servei aquesta línia
que beneficiarà als argentonins.

ca. El PP però ha reconegut que
no només per aquesta urbanitza
ció arribaria a una entesa. Com
ho veu el seu partit ?

Crec que el PP, com tot partit
polític, pot intentar apropar-se al go
vern municipal i crear un malestar
entre els dos grups que formen el
govern. Després de tots els comen
taris que hi ha hagut, sobretot al car
rer, i que jo em reservo, penso i es
tic segur que cap partit de l'oposi
ció trencarà aquest pacte.

Vostè va dir fa temps que el
seu grup no havia descartat am
pliar l'actual govern. Encara ho
continua pensant? De quin grup
es podria tractar?

No diré el nom del partit, però
nosaltres hem fet algunes propos
tes a un grup polític de l'oposició.
De moment aquest grup és poc in
clinat a formar part del govern mu
nicipal perquè creu i ens ho ha dit
que la política que fa CiU i ERC
funciona. (Casabella somriu). No
saltres no desestimem que pugui
ampliar-se el pacte de govern amb
l'entrada d'altres partits polítics. De
totes maneres, sembla que aquests
grups municipals prefereixen estar
a l'oposició que no al govern.

Fa més d'un any que CiU va
signar el pacte de govern amb
ERC. Quina valoració en fa?

Crec que el pacte que hi ha ac
tualment és positiu. En el moment
de signar-lo va quedar ben clar que
aquest era un pacte per quatre anys,
o sigui que durarà fins al final de la

d'anys, quan s'hagi aprovat el pla
general d'Urbanisme d'Argentona.

En qualsevol cas, vostè va
parlar d'aquest tema amb Jordi
Pinart després de les declaracions
que va fer a l'emissora?

Després de les declaracions que
Pinart va fer a l'emissora penso que
no s'ha de parlar d'un trencament
de pacte de govern i creiem que
quan surti la sentència sobre Sant
Jaume de Traià podrem determinar
quina serà la postura de CiU amb
Esquerra Republicana.

Fins fa poc hi ha hagut con
sens polític sobre el conflicte de
Sant Jaume de Traià però abans
de l'estiu aquest consens s'ha
trencat Per què?

Nosaltres l'acord de ple el rea
firmem. Si aquesta urbanització ens
ve imposada, llavors ens haurem de
replantejar si hem de sortir al car
rer o si hem de negociar, perquè si
decidim sortir al carrer el municipi
no cobrarà cap tribut i la urbanitza
ció es farà, sense cap mena de dub
te. En canvi, si nosaltres negociem
amb els promotors i aconseguim
que facin una urbanització adequa
da i que no produeixi un impacte
negatiu sobre la natura, es pot arri
bar a negociar. Abans de prendre
qualsevol decisió hem d'esperar
que el Tribunal Suprem emeti la
seva resolució.

Alguns partits, entre ells el
seu soci de govern, han afirmat
que el PP vol pactar amb CiU
aprofitant la polèmica urbanísti

Després de setmanes de con
flicte amb el tema del menjador i
del transport escolar, s'ha arribat
a una solució. Quina és la seva
valoració?

L'Ajuntament va arribar a un
acord amb el Consell Comarcal del
Maresme i els pares afectats perquè
el curs que ve, depenent del que de
termini Ensenyament, portarem a
terme un altre pla d'actuació.
Aquesta polèmica l'hem hagut
d'afrontar d'aquesta manera perquè
creiem que el Departament d'En
senyament s'hauria de definir una
mica més. El consistori donarà
aquest milió de pessetes sempre i
quan la Generalitat doni una part de
subvenció per desplaçaments.

Aquest acord ha provocat
que alguns pares que viuen al casc
urbà s'hagin sentit discriminats
perquè s'ha privilegiat les famíli
es que viuen a les urbanitzacions.

No s'han de sentir discriminats.
Sabem que és un problema que
existeix i potser ens haurem de re
plantejar si ha d'haver-hi transport
interurbà per connectar les urbanit
zacions amb el centre del poble.
Aquest tema va ser acordat per tots
els grups municipals del Consell
Comarcal. Si el curs que ve Ense
nyament no dóna suport i tot això
es trenca, llavors haurem de fer un
altre plantejament.

Aquests dies s'ha parlat molt
del conflicte urbanístic de Sant
Jaume de Traià. Precisament, el
seu soci de govern, Jordi Pinart
d'ERC, va anunciar a Ràdio
Argentona que si CiU dóna su
port a aquest projecte ells es re
plantejaran el pacte de govern.
Vostès han parlat ja d'això?

Aquest tema ja ha estat tractat
entre CiU i ERC i en fem un segui
ment. Després del ple del mes de
novembre van haver-hi unes mani
festacions per la ràdio i pensem que
la situació és la mateixa. El pacte
és per quatre anys. Al'últim ple que
es va tractar aquest tema nosaltres
vam votar en contra de la urbanit
zació. Tot i que CiU es reserva la
decisió fins d'aquí a un parell

Joaquim Casabella. Alcalde d'Argentona (CiU)

El pacte amb ERC és positiu i durarà
fins al final de la legislatura
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gun altre membre de l'oposició és
molt més fàcil d'arribar a una ente
sa de diàleg que amb altres.

Quina solució plantejaria per
aturar el conflicte urbanístic de
Sant Jaume de Traià? La darre
ra proposició no de llei que va
presentar IC-EV al Parlament no
va prosperar.

No, és una llàstima. Crec que
la unanimitat era un cavall per als
argentonins i que era guanyador per
nosaltres, això sabíem que es tren
caria al Parlament de Catalunya. El
problema és que la gent de CiU a
Barcelona no pensa igual que la de
CiU a Argentona, però aquests no
tenen el poder per canviar la deci
sió que han pres els seus. Això tam
bé ha passat amb el Partit Popular
que sorprenentment després de
reunir-se amb els propietaris de la
urbanització van canviar d'opinió.

Això és un risc que tots conei
xíem i hem d'assumir. Esperem
poder corregir a Barcelona la posi
ció que pensem que és la correcta.
Hem de mantenir-nos tots units per
què no s'urbanitzi Sant Jaume de
Traià, si cal sortirem al carrer a
manifestar-nos. Puc parlar com a
membre de l'equip de govern que
si es fa serà de forma unitària, ja
que més d'una vegada Convergèn
cia m'ha manifestat que es posaran
al capdavant de les màquines.

El seu grup ha manifestat que
el PP està constantment intentant
erosionar el pacte de govern per
entrar a formar-hi part.

El que fa el Partit Popular és
plantejar-se la seva política d'opo
sició de manera similar a la que han
adoptat al Parlament de Catalunya
i a molts altres indrets. Han adoptat
un paper de submissió i d'intentar
acostar postures amb Convergència,
ja que veuen que poden haver dife
rències entre Convergència i Es
querra. L'exemple més clar és Sant
Jaume de Traià. El Partit Popular
intenta minar el pacte i ocupar el
nostre lloc al govern. És legítim
però, personalment, penso que te
nen interessos llunyans als que ne
cessita la nostra vila.

Iniciarem la remo-
delació de la plaça de
Vendre, la creació del
nou Mercat Municipal,
el pàrquing de la
Velcro, la zona de via
nants dels carrers co
mercials d'Argentona i
el nou Cementiri Mu
nicipal.

Esperem l'any vi
nent que la Velcro sigui
una realitat i que co
mencin a ubicar-s'hi
serveis i un local per a
la joventut i les entitats.

*"Això serà fruit d'una
racionalització de la utilització dels
espais públics que permetrà una mi
llor utilització dels mateixos. No
puc afirmar que s'acabi l'Àrea Bà
sica de Salut, però suposo que a fi
nals d'any estarà enllestit o a punt
de finalitzar.

Com veu la possibilitat que a
l'equip de govern hi formi part
un altre grup polític? Al principi
de la legislatura es va parlar de
la possibilitat que IC formés coa
lició amb ERC i CiU.

Nosaltres amb el pacte que vam
signar es va plantejar la possibilitat
que hi hagués col·laboració amb
altres forces polítiques. Tant ERC
com CiU sempre hem volgut un
Ajuntament el més consensuat pos
sible.

L'inici d'aquesta legislatura va
ser una mica crispat. Va haver-hi
plens especialment durs i es va po
der veure un endarreriment de la
vida política. Jo vaig manifestar en
el seu moment que els partits polí
tics de l'oposició feien alguns una
crítica constructiva i d'altres des
tructiva i es va proposar establir un
diàleg amb l'equip de govern. Això
no es va tirar endavant, però mai
s'ha tancat la porta perquè al futur
hi hagi una incorporació d'una nova
formació política.

Amb quin grup polític seria
més fàcil arribar a un acord?

Crec que IC-EV seria la força
que més fàcilment es podria dialo
gar. Encara que crec que amb al

govern els convida poc a partici
par en els projectes importants
que es volen dur a terme. Corro
bora aquesta afirmació?

Crec que s'està incorrent en un
error. Almenys a les meves regido
ries, tot el que es fa s'intenta apro
var per unanimitat i gairebé tot s' ha
fet d'aquesta manera amb totes les
forces polítiques. Un exemple clar
són les adjudicacions de serveis o
l'habitatge social, on hi ha un dià
leg intens amb tots els grups polí
tics i crec que mai s'havia aconse
guit un consens tan alt amb tots els
partits. No hem d'oblidar el paper
dels consells que s'han creat i que
permeten la intervenció de tothom,
o els nous estatuts del patronat del
canvi que possibiliten l'entrada de
representants dels grup polítics.
Quan ERC estava a l'oposició a la
passada legislatura hauria elogiat
una manera de fer similar, però qui
ostentava el poder no tenia volun
tat.

Quines inversions té pensat
tirar endavant l'Ajuntament pel
pròxim any?

Pel que fa a les meves regido
ries s'enllestirà el projecte de reno
vació de l'enllumenat i s'iniciaran
una sèrie d'obres a la vila que afec
taran la xarxa viària. Començarem
a aplicar el pla de vivenda social que
hem elaborat perquè la gent jove i
les persones amb una renda baixa
puguin obtenir habitatges a preus
reduïts.

Ara que finalitza l'any 1996,
quina valoració fa d'un any i mig
de pacte amb CiU?

La valoració que fem des
d'ERC és positiva. La legislatura
passada hi van haver cinc equips de
govern, això va provocar una para
lització total de l'Ajuntament. Crec
que aquest any i mig d'estabilitat
que va propiciar l'acord marc que
van signar CiU i ERC es defineix
el projecte polític que s'està fent, i
creiem que el proper any es veuran
els resultats d'aquest inici poc pro
blemàtic per Argentona.

Una de les imatges que s'està
imprimint en els darrers plens
són les acusacions que fa l'oposi
ció a l'equip de govern de no te
nir cap projecte polític. Quina
opinió en té vostè?

L'oposició, com és lògic, ha de
complir la seva tasca que és la de
fer oposició, la que jo he pregat
sempre que es faci, una oposició
constructiva i no sense raonament.
Si es fa una anàlisi per regidories,
crec que en moltes ja es veuen uns
fruits. Es veu en alguns casos la tas
ca realitzada durant aquest gairebé
any i mig de govern. Hi ha alguna
regidoria que no ha començat a apli
car el seu pla o el seu programa i
encara no ha aconseguit els resul
tats esperats. Crec que aquesta man
ca de projecte que se'ns acusa és
fals. ERC quan va pactar amb CiU
ja va recalcar que volia fer un acord
marc, un acord escrit que tenen to
tes les forces polítiques. Jo recoma
no als grups de l'oposició que mi
rin el que s'ha projectat i veuran que
s'està seguint tot el que es va pac
tar en un principi. Abans quan les
forces polítiques feien un pacte de
govern era tan general el que se sig
nava que donava peu a no saber cap
a on aniria el projecte polític. En
canvi, CiU i ERC hem signat uns
acords on tothom sap els resultats
que es volen obtenir. A més, l'acord
marca totes les inversions que es
volen fer a la vila durant aquests
quatre anys.

L'oposició ha manifestat en
reiterades ocasions que l'equip de

Jordi Pinart. Portaveu d'ERC i segon tinent d'alcalde
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fins ara, estarà a favor que allò s'ur
banitzi. Cada vegada han optat
mantenir una ambigüitat més clari
ficadora sobre el problema. Sant
Jaume de Traià no és la urbanitza
ció de Sant Jaume de Traià. Sant
Jaume de Traià, es digui com es di
gui, és un model de poble que ur
banitzarà a banda i banda de la rie
ra. Argentona ha de ser un poble que
es vegi travessat pel seu nucli urbà
principal per la riera i l'autopista?
Això és Sant Jaume de Traià. No és
una urbanització és consolidar una
urbanització o algú es pensa que a
l'altra banda només s'urbanitzaria
Sant Jaume de Traià. Els drets que
tenen els propietaris d'edificar els
tenen tots els propietaris d'aquella
zona. Per nosaltres el nostre model
no passa per tenir un poble que el
seu nucli urbà quedi partit per la ri
era i l'autopista. Nosaltres no estem
contra Sant Jaume de Traià sinó
contra una urbanització, sigui la que
sigui, a l'altra banda de la riera i
l'autopista. El dia que ens propo
sem, i podem fer-ho, urbanitzar l'al
tra banda, algú s'haurà de plantejar
cobrir tota la riera i fer ponts. Men
tre hi hagi riera i autopista a l'altra
banda no s'ha de construir.

D'altra banda en el pacte ge
neral que hi ha entre el PP i CiU a
Argentona l'excusa podria ser Sant
Jaume de Traià. Jo crec que l'alcal
de se sentiria molt còmode.

En alguna ocasió s'han sen
tit comentaris que vostè li agra
daria viure a la urbanització de
Sant Jaume. És cert ?

No m'agradaria gens viure-hi.
El que passa és que des d'una pers
pectiva de paisatge i d'orientació és
una zona excel·lent, aïllada del con
junt. Hi ha moltes zones que tenen
molt d'interès de qualitat de vida,
però pel conjunt de la gent no és el
que s'hauria de permetre ni cons
truir res. Que no s'intenti confon
dre el dir que aquesta zona és maca,
a dir aquest maco és d'ús privat. És
maco però no pot ser d'ús privat
sinó col·lectiu. Precisament perquè
és tan maco jo entenc que aquesta
zona ha de ser agrícola i forestal.

cil és entendre que en un ajuntament
convé que tots els seus regidors tin
guin responsabilitats i possibilitats?
Si algun dia el poble m'hagués do
nat la confiança d'encapçalar-lo, un
dels objectius que hagués proposat
seria intentar obtenir un govern amb
la participació de tots. I si algú no
hi fos és perquè no hi volia ser. Jo
com alcalde d'Argentona proposa
ria fer un govern amb tots els regi
dors perquè entenc que en pobles
de la nostra dimensió i la nostra ca
pacitat no ens hi sobra ningú. No
entenc aquest egoisme i aquest par
tidisme de Convergència. Només és
capaç de govern amb qui necessita
la col·laboració i no tenen cap mena
d'escrúpol a menysprear a qui si
gui i quan sigui. Amb Jordi Pinart
són molt amics però el dia que no
el necessitin el tractaran tan mala
ment com a mi. Per a mi Conver
gència és el govern de la majoria.
No és el govern d'Argentona. L'al
calde no ha entès encara el que és
ser alcalde d'un poble. Ell és l'al
calde de Convergència.

Sobre Sant Jaume de Traià
s'ha tornat a obrir un nou debat
polític de si s'ha de construir o no
i ERC ha anunciat que si CiU
dóna suport els republicans tren
caran el pacte. Quina opinió té
sobre aquest conflicte?

Jo li diria que no cal que espe
rin que CiU clarifiqui o es vegi en
el compromís públic de fer publi
ques les seves opinions. Ja poden
trencar el pacte. CiU, com ho ha fet

i iniciatives del govern. Només te
nim un govern que respon eficaç
ment a interessos urbanístics, legí
tims, però privats. Aquests no són
els interessos de la majoria.

Veig l'equip de govern amb un
conformisme i amb el fatalisme de
dir "no hi ha res a fer". Crec que sí
que hi ha molt a fer. Crec que està
en les mans de cadascú de nosal
tres que aquesta política acabi d'una
vegada. Cadascú quan li toqui anar
a votar té a les seves mans la possi
bilitat de votar un govern que res
pongui a les necessitats que Ar
gentona necessita.

Creu que la solució seria un
govern d'esquerres?

No per ser només d'esquerres.
L'esquerra, per sí sola, no és sinò
nim de gestió ben feta, com la dreta
no és, per sí sola, gestió mal feta.
Crec que Argentona estaria molt
més ben governada des dels inte
ressos que representem l'esquerra.
Si alguna cosa distingeix al poble
la dreta i l'esquerra és que a l'es
querra no hi ha interessos particu
lars i a la dreta no hi ha res més que
interessos populars.

El seu grup ha manifestat que
l'equip de govern mai ha contes
tat als oferiments que ha fet el
PSC per treballar en alguns pro
jectes. Quina lectura fa d'aquest
rebuig?

Crec que hi ha gelosia i vergo
nya. Són incapaços de reconèixer
que altres els poden ajudar. Crec que
hi ha un orgull mal entès. Tan difí

Vostè en reiterades vegades
ha estat molt crític amb la políti
ca que està duent a terme el go
vern municipal (CiU-ERC). Com
es basa per afirmar aquestes de
claracions?

La poca activitat i la pobra ac
tivitat del govern. Portem un any i
mig i estem en alguns casos pitjor
que a l'inici de la legislatura. Co
mençava el període municipal amb
el repte de tenir el compromís que
es col·locava l'Institut a Argentona
encara que fos, provisionalment, en
barracons. El tema està pitjor. No
en sabem res dels terrenys, de la
nova construcció, ni per quan està
previst construir l'Institut. Un altre
gran tema pendent que va quedar a
l'inici de legislatura és la posada en
marxa del Casal de Joves a la
Velcro, no s'ha fet res. Una altra
cosa, que estava compromesa per
la Generalitat, era l'inici de les obres
de l'Àrea de Salut, no han comen
çat les obres, no en sabem res. És
un govern que ha pujat d'una ma
nera històrica i el prioritari que s'ha
via de fer no s'ha fet. Per tant per a
mi és un govern de perfil molt baix.
Jo el suspendria.

És un govern que va al darrera
dels esdeveniments, no al costat,
fent propostes i governant.

Pel PSC, quin seria el model
que ha de tenir l'Argentona del
2000?

L'Argentona que ens espera al
2000 amb l'actual govern és una
Argentona molt grisa. Saben els vi
latans d'Argentona que la Genera
litat, periòdicament, treu a través
d'una disposició l'inici d'un perío
de on els ajuntaments poden sol·li
citar ajudes per tirar endavant les
reformes que necessita la població.
No és que no ens toqui, perquè es
tem a la llista d'espera, sinó que
Argentona no hi és. El que hauríem
de començar a veure l'any 2000 són
coses que en aquests moments
s'haurien d'estar fent. Com argen-
toní, veig un 2000 molt gris. Veig
un poble més pobre, més fals de
realitats. Argentona està a la baixa
per la falta d'iniciativa de capacitat

Argentona està a la baixa per falta
d'iniciatives del Govern

Josep Clofent. Portaveu i regidor a l'oposició (PSC)
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caldria passar al davant i l'Ajunta
ment hauria d'assumir-ho per con
trolar el tipus d'urbanització que
s'hi faci.

Què defensarà el PP dins els
treballs de revisió del Pla Gene
ral?

Defensarem un creixement or
denat i racional. No volem mas-
sificar el poble, però cal disposar
de més sòl urbanitzable perquè així
es podrà abaratir el preu de les
vivendes. Argentona és un poble
car. A banda d'això, caldrà fer les
previsions convenients per suplir les
mancances de serveis i d'equipa
ments que té la vila. I, sobretot,
s'han d'habilitat moltes zones ver
des.

Des del PP no tenen una vi
sió molt optimista del poble.

Això no és cert, però cal tenir
en compte que Argentona pràctica
ment no ha canviat en els darrers
vint anys. Ens hem d'adaptar als
nous temps i per això calen serveis
i equipaments. No podrem afrontar
el fiïtur amb optimisme si no hi ha
política industrial, ni política comer
cial, ni política social. Argentona té
un gran futur perquè en els últims
anys no s'ha fet res. No és proble
ma de falta de diners; és falta de
capacitat política i d'iniciativa.

Recentment s'ha començat
un debat sobre el projecte de pro
moció econòmica del poble.

Sí, però això ha estat una pri
mera reunió, res més. Veurem ara
en què es concretarà. De moment,
l'únic cert és que a Mataró i a la
Roca obriran dues grans superfíci
es comercials, i això representarà
una competència brutal. El govern
ha estat incapaç de posar les eines
perquè els comerciants es pogues
sin modernitzar.

Què demana el PP per Ar
gentona de cara al nou any?

Que hi hagi consens en temes
com el del Pla General, el de la re
cuperació de la Font Picant, el Pla
de promoció econòmica i d'infra
estructures comercials. Que el go
vern defineixi el projecte de poble i
que deixi col·laborar les entitats.

Què diu CiU d'això? Si abans
deien que estaven contra la urba
nització, ara diuen que ja s'ho pen
saran. Això és un canvi d'opinió.
CiU vota al Parlament el mateix que
vota el PP.

Sant Jaume de Traià s'acabarà
urbanitzant i abans que això passi

jectes que facin falta si nosaltres ve
iem que són viables i útils. Si ve
iem que els projectes són bons no
saltres hi votarem a favor. El PP ja
ha fet arribar a l'alcalde que estem
disposats a col·laborar políticament
amb ell i donar-li suport.

Això es podria interpretar

com un intent del PP per acos
tar-se a CiU en cas que es pro
duís un trencament del pacte amb
ERC, especialment ara que Es
querra Republicana ha anunciat
que si CiU canvia d'opinió res
pecte a la urbanització de Sant
Jaume de Traià hi haurà un tren
cament?

No, aquesta no és la nostra lec
tura. Pel que fa a Sant Jaume, no
saltres creiem que la urbanització
d'aquesta zona no és una bestiesa.
Cert que tenim una mala experièn
cia amb la resta d'urbanitzacions.
Però cal tenir en compte que va ser
l'exconseller d'Obres Públiques
Josep Maria Cullell qui va aprovar
que Sant Jaume fos urbanitzable. El
projecte d'urbanització no s'ha
aprovat perquè no complia uns re
quisits mínims urbanístics, però no
per altra cosa. Amb tota aquesta
polèmica el que ha passat és que el
PP hem estat els primers a dir el que
realment pensem; som els únics que
ho diem en públic però hi ha altres
partits que, entre passadissos, estan
d'acord amb nosaltres.

aquests projectes. Ara que els pro
jectes ja estan aprovats la culpa no
es pot atribuir a terceres persones;
la culpa és del mateix govern per
no haver estat capaç de fer el segui
ment d'aquests temes. Si les altres
administracions tenen dificultats,
l'Ajuntament té l'obligació de de
fensar els interessos de la vila.

La realització d'un Pla Estra
tègic per definir el futur de la vila
en tots els àmbits seria un projec
te a fer?

Podria ser, però marcar les lí
nies estratègiques de futur per
Argentona serà un fracàs sinó som
capaços d'aglutinar totes les forces
polítiques i socials del poble. Tot el
que sigui sumar esforços és posi
tiu. Un equip de govern per si sol
no serveix per res. El govern hau
ria de fer una crida per aglutinar
totes aquestes forces i fer projectes
conjunts.

El PP estaria disposat a arri
bar a aquest consens amb el go
vern?

Sí. El PP ha ofert a CiU el nos
tre suport per tirar endavant els pro-

Aquest primer any i mig de
govern municipal es pot qualifi
car de positiu?

Des del punt de vista del Partit
Popular, entenem que la tasca que
ha fet el govern municipal no és su
ficient perquè les previsions que van
fer amb els pressupostos del 1996
no s'han complert. Per exemple, el
dipòsit d'aigua ni s'ha començat, el
projecte de la plaça de Vendre ni
s'ha consensuat. Hi ha moltes man
cances. Des d'un punt de vista
estrictament polític, creiem que és
evident que l'equip de govern no té
projecte de poble i per tant no de
senvolupa un projecte unitari, sinó
que era improvisant i fent coses de
forma desordenada. Durant aquest
any no s'ha posat en marxa cap pro
jecte específic important. Per exem
ple, les infraestructures comercials;
no s'ha fet res. El cementiri també
és un projecte que s'ha quedat pen
jat. El govern té moltes insegure
tats. No hi ha projecte dinamitza-
dor de poble; cada regidoria fa la
seva politiqueta, però no hi ha un
projecte conjunt global. Ara el go
vern només es dedica a obrir la fi
nestreta cada dia, però és incapaç
d'explicar cap a on va Argentona
l'any 2000.

Un dels temes que ens preocu
pen és el de la revisió del Pla Gene
ral d'Ordenació Urbana, que s'ha
via de fer al 1996 i que finalment
sembla que es farà al 1997. Això ha
de determinar la política urbanísti
ca d'Argentona els pròxims deu o
quinze anys i aquest és un repte
important.

Es podria atribuir a altres ad
ministracions el fet que projectes
com el nou Institut o el nou Cen
tre d'Assistència Primària (CAP)
no hagin tirat endavant?

Això no és més que una excu
sa. L'equip de govern ha de defen
sar els interessos del poble abans
que els interessos del partit o de les
administracions corresponents.
Argentona té dret a uns equipa
ments i les dificultats financeres de
la Generalitat o de l'Estat no han
de servir d'excusa per endarrerir

Martí Riu. Portaveu del Partit Popular (PP)

Argentona té un gran futur perquè en
els últims 20 anys no s'ha fet res

Un anv i mig de política municipal
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bé caldria resoldre urbanísticament
la zona del cementiri i delimitar i
fer unes previsions de futur per les
zones esportives i d'ensenyament.

Quines propostes fareu per
trobar utilitat a la fàbrica Velcro?

Nosaltres hem proposat
ubicar-hi una biblioteca, algunes
dependències municipals i el Ser
vei Municipal de Policia. La Poli
cia s'hauria de traslladar d'on és ara
perquè està en unes condicions in
frahumanes. Un altre equipament
possible seria un Casal de Joves i si
hi hagués espai també s'hi podrien
construir alguns habitatges socials.
De totes formes haurem d'esperar
a l'estudi tècnic que ha encarregat
l'Ajuntament per determinar quins
són els serveis més adequats per
instal·lar a la Velcro.

L'oposició sovint critica que
l'equip de govern li costa arren
car projectes i portar endavant
els projectes ?

Sí. Tradicionalment els equips
de govern de CiU que hi ha hagut a
Argentona els darrers anys han anat
sempre al ralentí. Han fet molt poca
activitat, com si les necessitats
d'Argentona no fossin urgents. És
una llàstima perquè a conseqüèn
cia d'això pràcticament tot està per
fer a la vila. Estan canviant coses i
s'està democratitzant a poc a poc la
institució. Tots plegats hem après
de la pràctica política. Per exemple
des de l'oposició es té tendència a
fer demagògia. Nosaltres hi estem
en contra; no es pot demanar coses
que no es puguin fer, no es poden
crear falses expectatives en els ciu
tadans.

Què li demanaria al nou any
per la vila?

Que el govern es replantegés el
model de desenvolupament
d'Argentona i que veiessin que si
seguim amb l'actual, Argentona
creixerà de forma desordenada. El
creixement actual només ens porta
més cases, no creixement econò
mic. Ens agradaria que es fes un bon
debat amb tots els sectors
socioeconòmics per comprometre'ls
amb un projecte racional i lògic.

Sant Jaume de Traià, però ha afe
git que aquest no, no és rotund i
definitiu. El no d'IC a urbanitzar
Sant Jaume és definitiu?

Si resulta que tots els grups
municipals es van despenjant del
consens inicial contra la urbanitza
ció d'aquesta zona de la vila, Inici
ativa poc podrà fer. Es va perdent
la possibilitat de defensar aquest
espai. La unió de totes les forces era
l'única manera de salvaguardar Sant
Jaume. De totes maneres, nosaltres
ens mantindrem ferms en la nostra
postura. Hem de fer tot el que es
pugui fer democràticament possi
ble, fins i tot amb mobilitzacions al
carrer, perquè Sant Jaume de Traià
es preservi com a espai verd.

L'any 1997 serà l'any de la
revisió del Pla General d'Orde
nació Urbana d'Argentona que
marcarà el desenvolupament ur
banístic de la vila pels pròxims
deu anys. Com creu IC que hau
ria de ser aquest pla i quines líni
es defensareu?

Per nosaltres les grans línies del
Pla General haurien de contemplar
la preservació del marge esquerra
de la riera, la consolidació d'una
zona agrícola a la vila, el desenvo
lupament de zones industrials i la
creació d'una zona de serveis a l'en
torn de la carretera del Cros. Tam

es replantegés el tema de Sant
Jaume de Traià, creiem que això pot
trencar el govern, cosa que provo
caria noves aliances. Nosaltres cre
iem que la més probable seria entre
CiU i el Partit Popular. Això seria
molt negatiu pel concepte que el PP
té de la vila i de desenvolupament.
Seria una de les opcions pitjors que
es podrien produir a la vila.

IC acceptaria entrar a for
mar part del govern amb CiU en
cas que es produís una ruptura
de l'actual pacte?

De cap manera perquè nosal
tres mai ens posaríem d'acord per
acceptar la urbanització de Sant
Jaume de Traià i per tant el mateix
motiu que trencaria el pacte entre
CiU i ERC seria el que no ens per
metria a nosaltres pactar amb CiU.
Nosaltres pensem que vam perdre
el tren abans de les eleccions muni
cipals quan Iniciativa va fer una
proposta al Partit dels Socialistes i
a Esquerra Republicana per formar
un govern progressista i no va ser
acceptada.

Amb CiU tenim serioses dis
crepàncies de concepte, de criteri,
de política, d'urbanisme i de tota
mena. Això fa que sigui molt difí
cil arribar a un pacte de govern amb
ells.

El regidor socialista Mateu

Pinol ha afirmat que el PSC diu
ara que no a la urbanització de

pèn de l'estabilitat del govern que
tenim ara. Si Convergència i Unió

Quina valoració fa des
d'IC-EV d'aquest primer any i
mig de la nova legislatura muni
cipal?

S'ha de valorar la voluntat i
l'esforç que el govern ha fet, supo
so que en part per la presència d'Es
querra Republicana en el govern per
obrir la vida municipal a la partici
pació dels grups de l'oposició. En
aquest aspecte hi hem guanyat, l'ac
tivitat municipal i el nombre de re
unions i contactes periòdics per
discutir temes ha augmentat molt.
Ara bé, una cosa és la participació
formal i l'altra són els resultats
d'aquesta participació, que de mo
ment deixen bastant que desitjar.

D'altra banda, sobre els grans
temes que afecten la vila estem en
un compàs d'espera. Caldrà pren
dre decisions importants sobre te
mes com la revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana, la reforma de
la plaça de Vendre i el Mercat Mu
nicipal. Encara que es presenti al
guna proposta sobre les instal·la
cions de l'antiga fàbrica Velcro i
l'ensenyament a la vila està força
abandonat. Un altre punt a abordar,
que suposo que es tirarà endavant
amb la creació de l'Associació de
Veïns del Cros, és el desenvolupa
ment i millora d'aquest barri.

Pel que fa a urbanisme, hi ha
dos temes que el govern sembla no
atrevir-se a tocar; un és Sant Jaume
de Traià. Hi ha una indefinició to
tal per part del govern, cosa que és
bastant greu. El segon tema seria el
del Torrent de Vera, decisiu pel fu
tur urbanístic de la vila. També que
den les propostes per impulsar el
futur econòmic d'Argentona. El
creixement econòmic, la potencia
ció de nous sectors o la remodelació
de la zona industrial del Cros per
atraure noves indústries, són qües
tions que estan molt abandonades i
que són claus pel futur d'Argentona
i per evitar que la vila es convertei
xi en una mena de ciutat dormitori.

Aquests projectes tiraran en
davant o hi ha perill que alguns
quedin estancats?

Depèn de com s'enfoquin i de

Un any i mig de política municipal

CiU sempre ha anat a ralentí
i, a Argentona, tot està per fer

Concepció Sala. Portaveu del Grup Municipal (IC-EV)
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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 93Soni Miquel, 10 • Tel. 797 03 03 • 08310 ARGENTONA
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Una vegada hi havia un grup social de més de
8.000 habitants que volia tenir un poble acollidor, maco
i amb vida.

Vida cultural, amb inquietuds socials i també co
mercials.

Semblava que la majoria coincidia. Volien un po
ble on la gent de la comarca també anés a visitar-lo, a
comprar i a gaudir de les coses pròpies.

Quins bons desitjós!
Però els desitjós i la realitat no acabaven de

confluir. Se suposava que el poble tenia mitjans i possibi
litats de ser un poble força ric. Ric amb el comerç, l'art,
la cultura, però... La vida, la dinàmica, l'acció s'havia
d'anar creant, dia a dia.A aquest dia a dia li mancava ima
ginació, llum, color...

Us imagineu un poble on volen vida, acció, que
el comerç funcioni, i que quan pots passejar tranquil·la
ment, que això succeeix els caps de setmana, aquest
poble estigui adormit? És com la vida sense sol.

Suposo que tots hem reconegut que aquest és el
nostre poble. Qui de vosaltres tot passejant, pot veure
vida, acció, llum, imaginació, els dissabtes a la tarda i els
diumenges?

Quants de nosaltres quan volem gaudir, passejar i
contemplar botigues i aparadors hem de marxar als po
bles veïns?

I si dic tot això és perquè m'agradaria veure un
poble més viu, més lluït... i una cosa porta a l'altra. La
dinàmica cultural, social i comercial canviaria i insistei
xo tant perquè sembla que als comerços els hi manca
imaginació. Normalment sento queixes que provenen
d'alguns comerciants, que la gent se'n va a comprar a
fora, que sembla que costi poder aguantar un cert dina
misme comercial. Però s'han plantejat quins al·licients
podem trobar els futurs compradors? No us sembla que
potser caldria una mica més d'il·lusió i imaginació?

Un conte sobre

el meu poble

M. Rosa Masó

Coses d'aquí.r:r

de l'any que ve en un solar que
té l'Ajuntament al polígon in
dustrial Nord i tindrà un cost de
prop de 14 milions de pessetes,
que aportarà en majoria l'Ajun
tament d'Argentona, tret de 3
milions que destinarà el Consell
Comarcal del Maresme.

El consistori demanarà al
CCM que aporti la meitat del
pressupost. Així ho va dir el re
gidor de Medi Ambient, Antoni
Julià, que va matisar que farem
el possible per aconseguir-ho.
Julià va presentar el projecte el
passat novembre i va ser apro
vat per unanimitat. Segons Ju
lià, els costos de la instal·lació
inclouen també el funcionament,
el personal i la vigilància.

Qui va mostrar-se més satis
feta va ser la portaveu d'IC-EV,
C. Sala, que va dir que una
deixalleria és necessària per po
der aplicar una bona política de
residus, però amb l'entrada en
funcionament de l'equipament
caldrà una bona campanya infor
mativa perquè els argentonins
coneguin com funciona i perquè
serveix.

La nostra vila disposarà d'un
centre de recollida i emmagat
zematge selectiu de residus mu-
nicipals, també anomenat
deixalleria. L'equipament muni
cipal serà un dels primers, per
les seves característiques, que es
posarà en funcionament a la co
marca del Maresme.

La deixalleria estarà prepa
rada per recollir diversos tipus
de residus. A) Residus especials:
fluorescents i llums de vapor de
mercuri, pneumàtics, bateries,
dissolvents, pintures i vernissos,
piles, frigorífics i electrodomès
tics amb CFC i olis minerals
usats per particulars. B) Residus
assimilables: paper i cartró, vi
dre, plàstics, ferralla i metalls,
fustes, tèxtils i altres electrodo
mèstics. C) Altres residus: runes
i restes de construcció d'obres
menors, residus vegetals i resi
dus voluminosos.

La deixalleria tindrà una su
perfície de 625 m2 i serà del ti
pus A (municipis entre 5.000 i
10.000 hab.).

L'equipament municipal co
mençarà a construir-se a partir

L'equipament costarà prop de 14 milions

Construiran
una deixalleria
municipal
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ARGENTONA. Prop església: fantàstic pis nou
de 2 anys, 92 m., 4 hab., saló-menjador, cuina,
molt lluminós, armaris encastats, calefacció, 2
trasters, bany i lavabo, ascensor, precioses vis
tes, pàrking opcional. 18.750.000.- Ref. 231

ARGENTONA. Carrer Gran: casa de poble molt
senyorial, 200 m. edificats, gran pati interior, 3
habs.+estudi de 60 m. Gran saló-menjador i
cuina office, acabats de qualitat. 33.500.000.-
Ref. 232

ARGENTONA. Pis de 95 m, 4 hab., bones vis
tes, calefacció en el centre. 11.000.000.- Ref. 235

ARGENTONA. Centre: casa aparellada de nova
construcció, ascensor, 2 plantes i garatge, cale
facció, 5 habitacions, 2 banys i lavabo, saló
menjador de 30 m. 36.000.000.- Ref. 236

ARGENTONA. Centre: pis molt ben conservat, 3
habitacions, menjador ampli, calefacció. Bon
preu. 11.500.000.- Ref. 237

ARGENTONA. Centre: casa de poble a prop de
l'Ajuntament, 160 m. edificats i pati de 70 m.,
necessita reformes. Gran ocasió. 14.500.000.-
No s'ho perdi. Ref. 239

ARGENTONA. Fantàstic pis nou de 3 anys, 3
habitacions, bany i lavabo, ampli menjador i
bones vistes. 13.500.000.- Ref. 242

ARGENTONA. Pis cèntric amb ascensor, 4 habi
tacions, bany i lavabo. Calefacció, molt bona
distribució. 15.000.000.- Ref. 243

ARGENTONA. Casc urbà: sensacional torre de
200 m. edific. i 1.100 m. de terreny, nova de
pocs anys, consta de 4 hab., 2 banys i lavabo,
terrasses, ampli saló, garatge per a 2 cotxes,
bodega i gran piscina. Precioses vistes.
49.500.000.- Ref. 192

ARGENTONA. Les Ginesteres: Torre de 200 m.
edificats 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. Casc urbà: Preciós terreny de
750 m. molt assolellat i pla. 16.700.000.- Ref.
211

ARGENTONA. Centre: Casa aparellada de 150
m. i garatge per a 3 cotxes, 3 habitacions
dobles i una individual, saló-menjador, cuina
office, armaris encastats, calefacció, terrassa.
Per entrar-hi a viure, urgeix vendre.
25.000.000.- Ref. 227

demanen habitatges a la zona d'Argentona,
seu pis, torre o casa vingui a Gil Parés.

Els nostres clients ens
Si vol vendre el

ARGENTONA, Centre: Gran casa de poble sen-
yorial amb jardí de 60 m. Dues plantes + golfes.
Assolellada, moltes possibilitats. Menjador,
cuina, sala, 4 habitacions, 2 banys i lavabo.
Traster. Preu d'ocasió 23.700.000.- Ref. 142

ARGENTONA. En la millor zona: gran casa sen
yoria I 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, Les 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. Afores: Gran torre de només 4
anys amb 400 m. edif. i 900 m. de terreny, 5
habitacions, 2 banys amb hidromassatge i lava
bo. Gran saló-menjador, cuina office, bodega i
sala de jocs, garatge per a 5 cotxes. Molt asso
lellada, precioses vistes. Urgeix vendre per
canvi. 42.000.000.- Ref. 175

ARGENTONA. Centre: Torre d'estil colonial amb
300 m. edif. i 600 m. de jardí, 5 habitacions,
bany i lavabo, gran saló menjador molt ampli,
grans terrasses, garatge per a 2 cotxes. Situació
immillorable. 55.000.000.- Ref. 185

Tingueu cura dels vostres animals de companyia, procureu que
no embrutin els jardins i els carrers de la vila; recolliu i dipositeu
al contenidor de les defecacions.

ARGENTONA LA FEM NETA ENTRE TOTS

Ell no pot
fer-ho,

tu sí!

animal que no duu identificació,
el recolliran i si en un temps
prudencial l'animal no és recla
mat es portarà en una gossera on
allà serà sacrificat.

compleixi, l'Ajuntament ha
posat en funcionament un servei
de policia que vetllarà pels
compliments d'aquestes norma
tives. Si la policia veu algun

identificació pertinent de
l'animal.

Una segona norma prohi
beix que els animals dipositin les
seves necessitats en llocs pú
blics, com poden ser jardins,
parcs infantils 0 la mateixa via
pública i s'obliga a les bèsties a
utilitzar els diversos pipi-cans
que hi ha instal·lats a la població.
Segons el ban, els propietaris
dels animals seran els encar
regats de treure les deposicions
dels seus gossos. L'incompli
ment d'aquestes mesures es po
den castigar amb multes que po
den arribar ales 5.000 pessetes.

Perquè aquesta mesura es

Els propietaris de gossos
hauran de tenir a partir d'ara
especial cura dels seus animals.
L'alcaldia d'Argentona ha fet
públic un ban amb una sèrie de
normatives per tal de garantir la
seguretat i la convivència ciu
tadana. El ban s'emmarca en les
disposicions de l'ordenança
municipal que regula la tinença
d'animals domèstics i marca una
sèrie de normes per als propie
taris de gossos.

La primera d'aquestes nor
mes és que els gossos hauran de
dur corretja 0 cadena al coll quan
vagin per la via pública. À la

corretja haurà de constar la

Multaran els propietaris dels gossos
que embrutin els carrers de la vila
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EXPOSICIONS:
c/ Mare de Déu de la Cisa, 69 - Tel. 798 10 80 MATARÓ
d del Torrent, 18 - Tel. 799 52 39 MATARÓ

FÀBRICA I OFICINES:
d Montserrat Roig, 20 - Pol. Ind. Turó Sant Sebastià
Tel. 756 13 22  Fax. 756 13 38  08310 ARGENTONA

ALUMINIS
PENALBA, s.L.

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA
TALLER PROPI

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

30 anys d'ofici!

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

tir escollits.

Cap fuga cap al PI

La formació del nou Partit

per la Independència (PI) en
capçalat per Àngel Colom i
l'escissió d'aquest i alguns
militants va suposar una crisi
dins el sí d'ERC. La fuga d'al
guns militants amb l'exse
cretari del partit no es va origi
nar a Argentona i al conjunt de
la comarca la incidència va ser
mínima. La secció local d'ERC
va emetre un comunicat de re
pulsa contra l'acció de Colom
i alguns militants. Josep Arias,
president d'ERC a Argentona,
va confirmar que l'escissió no
havia afectat i que per tant no
s'havia produït cap baixa dins
del partit. El partit local con
firmava a través del comunicat
que davant els esdeveniments
que s'havien produït ERC no
celebraria aquest any a Ar
gentona la tradicional Boti-
farrada contra la Hispanitat.

veu del grup municipal d'Inicia
tiva per Catalunya-Els Verds a
Argentona, Concepció Sala, va
participar en la quarta assemblea
que el partit va celebrar en les
cotxeres de Sants a Barcelona.
Aquest va ser un congrés de for
ça debat intern i va servir per re
elegir de nou Rafael Ribó com a
líder del partit.

Finalment, Esquerra Repu
blicana també va fer el seu con
grés a finals de novembre a
Vilafranca del Penedès. Un con
grés marcat per l'escissió prota
gonitzada per l'exsecretari gene
ral Àngel Colom, la diputada

Pilar Rahola i altres militants de
la cúpula d'ERC. Els militants
van tancar files entorn la nova
executiva i van escollir Josep
Lluís Carod Rovira com a nou
secretari general per una majo
ria aclaparadora.

Pel que fa a Argentona, hi
van assistir sis militants. Dos
d'ells, Xavier Peguera i Esther
Merino, eren candidats a conse
llers nacionals però no van sor

Precisament, en el congrés socialista, el portaveu
d'aquest partit a l'Ajuntament d'Argentona, Josep Clofent,
va ser nomenat secretari de Comerç i Consum dins l'apa

rell intern d'aquest grup polític.

guns polítics de la vila com Jordi
Pinart, d'ERC, 0 Concepció
Sala, d'IC, que van dir que
Clofent hauria de plantejar-se
deixar el càrrec de regidor a la
població.

El congrés dels socialistes va
finalitzar amb l'elecció de Nar
cís Serra com a secretari gene
ral en substitució de Raimon
Obiols.

Convergència Democràtica
de Catalunya també va celebrar
el seu congrés al qual van assis
tir en representació d'Argentona
el regidor d'Hisenda, Josep
Maria Esteve, el president de la
secció local de CDC, Joan Noè,
i l'exregidor Joan Camps. El
nacionalisme català al segle
XXI, l'organització interna del
partit i el futur de l'Estat del
Benestar van ser algunes de les
ponències que els convergents
van discutir. Els militants
d'Argentona van donar total su
port al secretari general del par
tit, Pere Esteve.

Per la seva banda, la porta-

La secretaria de Comerç i
Consum del Partit dels Socialis
tes es va crear en el decurs del
congrés que el partit va celebrar
a l'Hospitalet de Llobregat i el
regidor argentem Josep Clofent
va ser escollit per ocupar aquest
càrrec. Clofent ja era membre de
la comissió de Comerç i Con
sum del Parlament de Catalunya.
Amb el nou càrrec l'argentem
s'incorpora oficialment a la nova
executiva que ha sortit del con
grés socialista.

Clofent va assegurar que el
càrrec de secretari de Comerç i
Consum del PSC no li portarà
massa problemes ja que ell ja
coneix aquest àmbit. El polític
socialista destacava que la co
marca del Maresme ha guanyat
pes específic dins l'executiva del
partit amb la seva incorporació i
va apuntar que la nova feina serà
perfectament compatible amb
les seves tasques com a regidor
a Argentona i diputat al Parla
ment. Clofent sortia així al pas
de les crítiques que van fer al

El Partit dels Socialistes, Convergència Democràtica,
Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana han cele
brat aquesta tardor els seus respectius congressos a nivell

de Catalunya.

CDC, IC-EV i ERC també han celebrat els seus congressos aquesta tardor.

El congrés del PSC elegeix Josep Clofent
secretari de Comerç i Consum del partit

Cap de Creus - desembre 1996  23



Bernat de Riudemeia, 6 - Tel. 797 02 69
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RESTAURANT
Dirección: Hnos. Lara

El Celler
d'Argentona

C/ Nou, 2 Tel. 756 10 97 -   08310 Argentona

PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA

Diagnòstic Assessorament Tractament

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

PELUQUERIA

Carrer Gran, 7 - Tel. 756 12 94 - ARGENTONA

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

FOTO ARXIU PEP PADRÓS

LA FONT DEL FERRO O DE DALT
Gairebé cent anys separen aquestes dues fotografies. Més de cent trenta-cinc anys després de la troballa del seu

naixement encara brolla aigua, si bé d'una manera tranquil·la.
La primera construcció data dels volts de l'any 1900 i l'altra fou aixecada uns quaranta anys després. Restaura

da amb molta cura i netejat el seu entorn durant els anys 1994,95 i 96 pels amics del GRUP DE FONTS, amb el vist-

i-plau dels propietaris i el suport de l'Ajuntament.
Aquesta Font, envoltada, encara avui, per una vegetació exuberant i acompanyada pels ocells que amb els seus

cants fan més màgic aquest paratge, és constantment visitada per vilatans i forasters que vénen a provar l'aigua i a

fruir de l'indret, tot recordant la seva dilatada història.

ElrPAS DEtTTEMP
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els Amics dels Balls Tradicionals d'Argentona. L'exposició,
que es va centrar en aquesta especialitat, també va acollir
brodats, ganxet, mig punt i altres treballs. L'entitat va valorar
molt positivament la iniciativa que es va fer a la Casa de
Cultura. Segons Encarna Giménez, portaveu de l'associa
ció d'Amics dels Balls Tradicionals, l'èxit de la mostra ens
ha animat a tornar-la a organitzar. Giménez va afegir que la
falta d'espai de la sala on es va lluir els treballs manuals va
condicionar l'exposició, ja que es va quedar petita no no
més pel nombre de visitants sinó també per la quantitat de
treballs exposats.

Tot sovint ens diem que encara som molt lluny
d'aconseguir que la pau i la germanor entre els homes
sigui un fet universal, però quan la Ciència ens recorda
l'antiguitat del nostre Planeta i la Història ens diu que no
fa ni dos mil anys que el món cristià posseeix unes nor
mes que si les poséssim en pràctica ho aconseguiríem,
ens sentim esperançats. Dos mil anys és massa poc temps.
Esperem que algun dia siguem capaços d'entendre i de
practicar l'autèntica essència del Nadal!

FELIÇ DE TU

Feliç de tu si ets prou intel·ligent
i fuges dels plaers que et fan esclau;
si el goig dels teus veïns et fa content
i pena et fa aquest món mancat de pau.

Feliç de tu si estimes la Natura
-és l'únic que tenim aquí i enllà-
si el bes d'un nen t'és dolç com confitura
i el seny d'un vell t'ajuda a madurar.

Feliç de tu si encara vas a peu
enllà els camins on l'aire és cristal·lí;
si saps que cada cosa té el seu preu
i saps també que tot no es pot tenir.

Feliç de tu si internament ets lliure
sabent que no existeix la llibertat;
si en cap moment no et toca de conviure
amb l'odi, el fanatisme o l'atemptat.

Feliç de tu si amb poc saps ésser ric;
si et guardes com del foc de ser envejós;
si al llarg dels anys et queda un sol amic
fidel, honrat i noble com un gos.

Feliç de tu si poc o molt prens part
en fondre una despòtica actitud;
si d'un cop d'ull destries el que és Art
del que no és Art sinó un negoci brut.

Feliç de tu si al nostre món neuròtic
discretament pots fer d'espectador
del carnaval, extravagant i eròtic,
on fan passar per or el que és llautó.

Feliç de tu si ets tu mateix en viure
colgat, com tots, dins el dolor i l'engany,
i pots mirar-te el món amb un somriure
de bona voluntat, un cop a l'any!

Bones Festes i feliç Any Nou a tots!

Lina Casanovas

En vers o en prosa-r

representativa de la nostra població, el Casal d'Avis, va or
ganitzar una exposició dels treballs que van fer durant tot
l'any bona part dels seus avis.

Puntes de boixet, roba pintada a mà, peces de ganxet,
vestits de nines, eines de camp i embarcacions en miniatura
van ser, entre d'altres, els treballs més admirats. La mostra
inaugurada pel director General d'Acció Cívica de la Gene
ralitat, Josep Lluís Cleries, va tenir molta rebuda durant els
dies que va estar oberta.

D'altra part, més de tres-centes persones van visitar la
mostra de punt de creu que van organitzar, per primer cop,

Inauguració de l'exposició del Casal dels Avis.

Cada cop hi ha
més persones que
volen conèixer el
món de les manuali-
tats artístiques amb
roba. Això és el que

es va comprovar en
dues mostres que
van organitzar pa
ral·lelament el Casal
d'Avis i els Amics
dels Balls Tradicio
nals, el passat mes
de novembre. D'una
banda, l'entitat més

Clouen amb èxit de públic les
mostres del Casal d'Avis i els
Amics dels Balls Tradicionals

L'Ajuntament demanarà a
l'Estat més diners del Fons
Nacional de Cooperació

L'Ajuntament d'Argentona adreçarà una carta al govern
central per demanar que s'incrementin les partides que des
tina anualment l'Estat als ajuntaments dins el Fons Nacional
de Cooperació. A més, el consistori també va fer un prec al
govern espanyol perquè els ajuntaments siguin declarats
exempts del pagament de l'IVA. El regidor d'Hisenda, Josep
Maria Esteve, va explicar que actualment les aportacions
econòmiques de l'Estat a l'Ajuntament representen una ter
cera part dels ingressos totals de l'administració local, però
va destacar que aquesta quantitat és insuficient per cobrir
el cost de tots els serveis que ha d'oferir el consistori.

L'any 1995 l'Ajuntament d'Argentona va rebre de l'Estat
una aportació de 133 milions de pessetes del programa del
Fons de Cooperació, mentre que al 1996 aquesta quantitat
es va reduir als 130.

Dies més tard, el Fons de Cooperació local de Catalunya
va entregar gairebé set milions de pessetes a les arques
municipals, després de ser aprovat pel consell executiu de
la Generalitat. En total, els ajuntaments de la comarca re
bran la mateixa quantitat que l'any passat, uns 195 milions
de pessetes, xifra que ha estat considerada insuficient.

Coses de ca Vila^
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El Club Bàsquet Argentona
demana millores al poliesportiu

L'entitat esportiva Club Bàsquet Argentona va recollir
més de 1.200 signatures per demanar a la Regidoria d'Es
ports solucions als greus problemes que pateixen les ins
tal·lacions del poliesportiu. La Junta del club, indignada
per la situació de l'equipament, va presentar les signatu
res per pressionar molt més al consistori. El CBA va recla
mar entre les millores: calefacció als vestuaris, noves cis
telles, barreres de seguretat a les graderies, proteccions a
les bigues que sostenen l'estructura del poliesportiu i re
formes a la teulada. L'entitat va manifestar que les mobilit
zacions que s'han fet no són només per al club, sinó que
també beneficiaran altres entitats esportives que utilitzen
el poliesportiu.

El club, a banda de les reformes, ha demanat també
que la Regidoria d'Esports faci el possible perquè es cons
trueixi un nou poliesportiu a la població. Pel CBA, l'equi
pament està saturat de clubs i no hi ha-lloc per a tots.

La demanda de l'entitat esportiva va tenir de seguida
la resposta del regidor d'Esports, Felip Castells. El titular
va admetre que les condicions de l'equipament no són les
més adequades, però va considerar que la seva situació
no és insostenible. El regidor va afegir que s'anirà fent de
mica en mica les necessitats del poliesportiu.

Per Castells, l'equip de govern vol millorar globalment
tota la zona esportiva i per això es treballa amb els altres
grups municipals de la vila.

Dies més tard de tota aquesta polèmica, el Partit Popu
lar va plantejar la possibilitat de construir el nou poliesportiu
a les antigues instal·lacions de la Velcro. Aquesta possibi
litat, però, sembla del tot descartable per l'Ajuntament.

Exposen 150 cartells sobre la
Guerra Civil Espanyola

La Casa de Cultura va ser escenari de l'exposició sobre
la Guerra Civil Espanyola que va organitzar l'argentoní Tario
Rubio. La mostra estava formada per 150 cartells que es
van editar durant els anys trenta i feien referència a la pro
paganda que van fer els republicans durant la guerra con
tra l'aixecament militar encapçalat pel general Franco. Se
gons Tario Rubio, propietari dels cartells, la mostra vol fer
recordar la història recent del nostre país i a la vegada que
es puguin admirar aquests cartells, la majoria dels quals
tenen una gran qualitat artística i pictòrica. L'exposició,
que es va presentar públicament a Argentona, viatjarà a

altres municipis.
La mostra que es va poder visitar fins al 9 de desembre

va ser organitzada per l'Associació Catalana d'Expresos
Polítics i comptà amb la col·laboració de l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament d'Argentona, la secció local Calvet i Mora
d'ERC i el Departament de Benestar Social de la Generali
tat.

Hi ha moments, cada cop més, que em semblen de més en
més períodes llargs de temps, anys o segles, hi ha moments o el que
sigui, com deia, que m'avergonyeixo de pertànyer a aquest col·lectiu
anomenat "la humanitat". No sempre és així, és cert, però darrera
ment... L'evidència és massa punyent. I encara, els mecanismes que
porten a tanta mort -que del negoci de la mort vull parlar- segueixen
tranquil·lament el seu curs, estenent la seva teranyina, apunten a nous
objectius, es desenvolupen amb el consentiment tàcit o explícit dels
governs. Novament la tragèdia de molts per al benefici d'uns pocs.

Al davant nostre la guerra recent de Iugoslàvia, Ruanda,
Burundi, i aquests dies el drama lacerant, multitudinari, a El Zaire.

Primer, la venda d'armes, possiblement de segona mà, de les
que ja s'han fet servir per carregar-se uns quants, però encara són
útils per liquidar-ne uns quants més, de les que només es poden ven
dre al tercer món, a sobre, i que possiblement no maten a la primera,
per acabar-ho d'adobar, sinó que precisen d'uns quants trets per ro
bar l'ànima d'uns cossos massa famèlics, gairebé transparents, rellis
cosos potser per les bales.

Primer, la venda d'armes, perdoneu que em repeteixi, a po
bles on els nois arriben a ser algú només perquè porten un fusell
tronat, i potser així els donen de menjar i tot, nois que evidentment
no han anat mai a l'escola i que no han tingut temps ni de ser nois.

Primer, la venda d'armes, insisteixo, que esplèndids benefi
cis dóna, i ah, és cert, també dóna llocs de treball, ho oblidava. Les
forasenyades despeses en "defensa" no permeten ni un aturat més,
s'han de comprar més armes, aquesta vegada de primera mà, "s'il vous
plait", armes brillants, lluents, verges, sense pecat previ, ni tan sols
l'original. I així, poder tancar el cercle.

Primer, la venda d'armes, torno a insistir, coneguda, accep
tada i promoguda pels governs occidentals,els nostres, el nostre... I si
no m'agrada qui ha guanyat, embargament econòmic! És a dir, ni jo ni
els meus amics et vendrem res més, ni teca, ni xarops, ni sabó... ni
més armes, naturalment.

Però després, cal dir-ho tot i parlar amb justícia, després es
despleguen lloables esforços per aconseguir un 0,7% (progressius, no
de sobte, podria desequilibrar els pressupostos) un 0,7% que podrà
servir per comprar mercromina i tiretes per alguna esgarrapada de
guerra. Som així d'hipòcrites, de cínics, de còmodes, som així els
posseïdors de la veritat, els demòcrates occidentals, els bons de la
pel·lícula, en definitiva.

De tot això tothom n'està prou assabentat. Però redéu, la
producció i venda d'armes continua implacable, rigorosament en es
calada des dels països rics cap als països pobres, segon colonialisme
larvat, espoliació gloriosa, continua amb el beneplàcit de polítics,
pares, gurus, la santa economia del lliure mercat, intocable, i homes i
dones del carrer, sords i muts. En fi, negoci rodó. Perquè a més, de
passada, minva el problema de la superpoblació mundial sense pecar
contra el sisè: no utilitzaràs anticonceptius en va (hi ha altres mèto
des).

I permeteu-me exposar un dubte, abans d'acabar. Mai he
arribat a comprendre, us semblarà una fotesa, com es poden destinar
tants esforços a la investigació de malalties com el càncer i la sida, per
exemple, per tal de pal·liar-ne els estralls, tanta energia en campanyes
preventives i tanta meticulositat terapèutica, i d'altra banda no es pro
hibeixi la guerra (així de pueril, així de simple), primera causa de
mortalitat al món i que ni tan sols figura com a tal en els llibres de
medicina. No serà que això també va de "a veure qui treu primer el
producte al mercat, i així pot prémer amb els preus"? Serveixi d'exem
ple la vacuna antimalàrica d'en Patarroyo, que per voler-la barata, s'ha
de sentir, mentre se la disputen uns i altres, que no és eficaç perquè
"només" protegeix un 30% d'una milionada de gent contra la malaltia.
Bah!, no, no pot ser, girem full, deu ser que avui estic pessimista. I a
més, em desvio del tema.

Penso (però no faig) que hauríem de cridar per tot arreu,
fins a l'afonia, fins a la follia, hauríem d'omplir diaris i hauríem d'em
brutar parets com si no estigués tot perdut, com si fóssim joves, amb
la nostra protesta entossudida: n'estem farts del cinisme institucional,
ni regulacions ni punyetes, NO a la venda d'armes, que ja n'hi ha prou
d'hipocresia, de cara de sorpresa i condolença televisada davant dels
horrors previstos (per no dir provocats).

Un negoci rendible

Anna Cabot

Dèries^* • ^ Coses de ca Vila
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Ràdio Argentona!

Un estudi examinarà
si és viable situar l'Arxiu
Municipal a l'antic Ajuntament

L'Arxiu Municipal d'Argentona podria canviar la seva
actual destinació si prospera un estudi que encarregarà
l'Ajuntament per la seva possible instal·lació a la
remodelada casa noble de l'antic consistori. Aquesta pro
posta va sorgir arran d'una moció que va proposar la re
gidora d'IC-EV, Concepció Sala, el passat ple de novem
bre i que va ser aprovada per unanimitat. Sala va afirmar
que quan es va parlar tots els grups van pensar que era
la millor solució. Entre els espais que disposa l'edifici hi
ha l'última planta, sota teulada, que actualment no s'hi
desenvolupa cap activitat. Altres propostes que es van
exposar va ser la possibilitat d'instal·lar l'arxiu en un dels
despatxos que hi ha a la primera planta de l'antic edifici.

D'altra banda, el tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Oriol
Calvo, va mostrar-se contrari a la proposta de l'equip de
govern dient que no és el lloc més adequat. Segons Calvo,

l'antic Ajuntament no reuneix les condicions necessàries
per a la conservació dels documents que aquesta entitat
posseeix i l'arxiu hauria de tenir unes condicions climà
tiques i tèrmiques mínimes.

La proposta de col·locar l'arxiu a l'última planta també
és inviable pel tècnic del consistori.

Les obres del Centre
d'Assistència Primària s'inicien
amb mig any de retard

Finalment van començar el passat octubre les obres del
Centre d'Assistència Primària, CAP, que anirà ubicat a la
zona de Sant Sebastià. Les feines consisteixen actualment
a preparar i allisar el terreny on posteriorment anirà el cen
tre sanitari. Les obres van començar amb un retard de 6
mesos degut a la demora del nomenament del tècnic que
havia de dirigir la construcció del CAP, segons va informar
el cap d'obres de la Divisió de Recursos Físics, Béns i Ser
veis de la Generalitat, Francesc Mula. La construcció del
CAP, que té un pressupost de 149 milions de pessetes que
pagarà la Generalitat, va ser adjudicada a l'empresa Teyco
S.L, amb un termini d'execució de 15 mesos, el que signifi
ca que per finals de 1997 0 principis de 1998 el centre po
dria començar a funcionar.

El CAP tindrà una superfície de 1.052 m2, dividits en
tres seccions: medicina general, odontologia i pediatria. A
més en el centre sanitari hi treballaran prop de vint perso
nes que es dividiran entre especialistes, personal d'infer
meria i auxiliars, assistents socials i administratius.

L'equipament cobrirà les necessitats sanitàries de la
nostra vila i de les poblacions d'Òrrius i Dosrius-Canyamars,

el que es tradueix en més d'onze mil persones.

OSES DE^^A VIL
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EL MAMUT nu PREUS a ARGENTONA
Promovins

els Felicita el Nadal i l'Any Nou 1997

Vermut casolà Espigalet  595 ptes.

Vermut negre i blanc380 ptes.

Cava Alexandra Brut Nature i Semisec680 ptes.

Cava Rocaberdi570 ptes.

Cava Duc de Foix Brut Nature850 ptes.

Champagne Nicolas Feuillate Brut3.495 ptes.

Champagne Joseph Perrier Brut  . . .3.455 ptes.

Pere Guardiola Negre/Rosat335 ptes.

Pere Guardiola Criança '91535 ptes.

Chateau de la Chaize (Medalla d'Or)980 ptes.

Chateau Turcaud Burdeos (Medalla de Plata)  ,950 ptes.

Formatge "Oro Antico" gran reserva Toscana 100% Ovella

curat i envellit en oli verge d'oliva2.060 ptes./kg.

Formatge "Re-Nero" Toscano semicurat 100% Ovella1.650 ptes./kg.

Formatge "Pecorino" Toscano semicurat 100% Ovella . .1.550 ptes./kg.

Pernil d'aglà Pota Negra "El Chato", peça de 7 kg. aproximadament26.900 ptes.

Pernil Ibèric de Bodega "Jaseto", peça de 7 kg. aproximadament9.950 ptes.

9 Per la seva compra de més de 1.000 ptes. rebrà 2 gots de regal

• Fem lots a la mida de la seva butxaca

Promovins


