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

V                                                         J

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

Enginyer                   Josep M. Borrell
Aparellador                 Vicenç Ciscar
Arquitecte                Francesc Xavier Alemany   Divendres d'l 1 a 2/4 de 2 del migdia.

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

Hores convingudes.

Dimarts i dijous de 12 a 2 del migdia.

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

Hores convingudes.

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

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

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

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

Fax:756 0612

CAP DE
CREUS

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.

SERVEIS SOCIALS
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
TREBALLADORA SOCIAL:
Demanar dia i hora de 9 a 13 h.
c/ Dr. Samsó, 48, baixos. Tel. 797 04 86
Argentona: (c/ Dr. Samsó, 48, baixos)
Dilluns de 9 a 13 h. Dijous de 15 a 18 h.
Çros: (antigues escoles) Dimarts de 9 a 13 h.
Orrius: (Ajuntament) Dijous de 9 a 11 h.
Dosrius: (Ajuntament) Dijous d'l 1 a 14 h.
PSICÒLEG:
Cal demanar dia i hora de 9 a 13 h.
cl Dr. Samsó, 48, baixos. Tel. 797 04 86
CENTRE OBERT DEL CROS:
Av. Mediterrània, s/n. Tel. 757 00 86

Dilluns:
9 a 9.30 h-,

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

SERVEI D'ATENCIÓ
A LA DONA

RECOLLIDA MOBLES VELLS

797 02 52

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'l 1 a 12 h.

ARGENTONA
c/ 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)

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS

MUNICIPALS

EPTEMIARTH
HMÉI"! ff"1"

Despatx al públic
Dilluns - Dimarts
Dimecres - Divendres
de 2/4 d'11 a 2/4 de 2

Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge

Dilluns de 8 a 9 del vespre
Telèfon 797 17 03

Àrea de Joventut - Clips 756 12 01
797 1? 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

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
797 14 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
796 10 80
797 13 53
797 13 13

RÈ9^
"\

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

^'ELÈFONS·e'lNTE
L
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Es continua negociant el tema de la
recuperació de la font Picant. En la darrera
entrevista amb el Sr. Jover s'acordà que es
presentaria una proposta per l'edificació
d'alguns xalets a l'entorn de la font, amb una
quota més baixa per tal que el consistori en
faci una valoració i es prengui un acord al
respecte. Esperem que les negociacions
puguin tenir el final desitjat per a tots els
argentonins.

Un altre tema pendent és la Sala d'Argentona,
tema problemàtic que podria arribar al seu
tancament si no hi ha un acord urgent amb la
Cooperativa d'Argentona. El consistori, des de
la darrera reunió, està esperant una proposta
que fins la data no ha arribat. Després de la
inspecció de les instal·lacions demanada pel
PP, ens podríem trobar que ens precintessin la
Sala, però hi hauria la possibilitat de demanar
una pròrroga i poder arreglar el quadre
elèctric en primera instància.

Podríem parlar de molts temes i un d'ells molt
important és el fomentar el turisme a la nostra
vila, turisme de segona línia de mar. Després
d'assistir a unes jornades per potenciar el
turisme a la comarca del Maresme, i segons les
ponències dels representants que les ofereixen
a diversos països europeus i que potencien el
turisme a la costa mediterrània, caldria tenir en
compte, segons les valoracions, que en la
revisió del Pla Urbanístic d'Argentona es
pogués contemplar una zona per poder
construir un complexe hoteler que acomplís la
normativa de la Comunitat Europea, per tal de
recaptar turisme cap aquesta zona, a la vora de
la platja, de Barcelona, ben comunicada,
oferint rutes de muntanya, natura i
tranquil·litat... condicionants que busca el
turista i que cal pensar en el futur.

Joaquim Casabella i Castells

Col·laboradors: Grups Municipals de
CiU, ERC, PSC, PP i IC-EV.

Rúbriques: A. Cabot, S. Cabré,
L. Casanovas, F. Catà, M. Colomer,
R. Masó, L.S. Morgan i R. Vila.

Fotografies: David Carmona
i Pep Padrós.

Fotocomposició i impressió a càrrec
de: La Impremta d'Argentona, SL

d Dr. Samsó, 39

Dipòsit Legal: B-44.775-91

Portada: Panoràmica aèria de Sant
Jaume de Traià.
Foto: Ajuntament d'Argentona

Consell de redacció:
S. Calafell, R. Masó i J. Mateu
Tots els grups amb representació al
Ple poden participar en el Consell de
redacció.

Direcció, redacció, administració,
publicitat i distribució:
Plaça de l'Església, núm. 9. Argentona.
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Director: David Carmona.
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Malgrat les conseqüències que comporta
pel medi natural una faraònica
construcció com és una autopista, d'una
cosa en podem estar satisfets: el munt de
ferralla i ciment ens ha aturat, de
moment, el projecte d'urbanització de
Sant Jaume de Traià i, possiblement, altres
projectes que es puguin fer al marge
esquerre de la riera.

Argentona està d'enhorabona, i els
argentonins encara més, després d'haver
rebut la notificació del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya que ha posat punt
i final al conflicte, manifestant en la
sentència que el paratge de Sant Jaume de
Traià és zona no urbanitzable, forestal,
agrícola i d'interès paisatgístic. Aquesta és
la postura que defensaven els grups
polítics municipals de CiU, ERC, PSC i IC, menys el del PP.
Creiem que s'ha fet justícia ja que sempre s'ha defensat que el
marge dret de la riera no fos urbanitzable.

Hem de ser conscients que els promotors de la urbanització
poden presentar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem,
tot i considerant que tenen poques possibilitats
d'aconseguir-ho, ja que generalment el Suprem sempre es
ratifica amb les sentències dels Tribunals Superiors de les
Comunitats Autònomes, —^;;;

Caldria també que la Unió de Pagesos i la Coordinadora
Argentonina Contra les Agressions Urbanístiques (CACAU),
després de saber la sentència de Sant Jaume de Traià, es

manifestessin sobre el torrent de Vera.

S'ha fet justíciaGràcies al munt de ferralla
i ciment
Volem obrir aquesta editorial felicitant-nos per la

sentència que ha emès el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), declarant Sant Jaume de Traià el que
sempre ha estat, zona agrícola i forestal. La decisió del
TSJC ha sorprès a tothom, gairebé ningú s'ho esperava, i
ha donat la raó a l'Ajuntament d'Argentona. La sentència,
molt dura per cert, reconeix al consistori la seva
autonomia municipal i recrimina a la conselleria d'envair
les competències municipals.

D'aquesta manera s'ha anul·lat l'acord que va aprovar en
el seu dia, d'una manera no gaire clara, l'exconseller de
Política Territorial i Obres Públiques, Josep Maria Cullell,
que autoritzava als promotors de la urbanització a
construir-hi més de 320 cases d'alt standing.

Hem de reconèixer la pinya que hi hagut per part dels
grups polítics de la vila. Aquesta unanimitat es va trencar
després d'un gir radical per part del Partit Popular. Ara
aquest atreviment ha tingut un fort revés,
deixant amb pocs arguments els
populars.Tot i això, els promotors han
presentat un recurs i ara l'inesperat, a
vegades,Tribunal Suprem s'haurà de
definir. Però una de les reflexions que
volem fer, des d'una òptica amb una certa
utopia, és que la decisió final per part del
TSJC de no deixar construir la
urbanització té un nom: B-40. La
construcció d'aquesta via ràpida va
significar un important revés per alguns
ecologistes. Però la construcció de
l'autopista pel marge esquerre de la
població va trencar també un possible
esquema de poble. La B-40 ha fet de
cuirassa entre la nostra vila i Mataró. El
munt de ferralla i ciment ha provocat que
el model de creixement del poble no
tingui cap sentit al costat d'una autopista
i per tant continuarem conservant
l'entorn natural que pocs municipis de la
comarca avui dia poden gaudir. No ens
imaginem la vila partida per la B-40 i una
riera.

Carta de ^'alcalde**Editoria^*
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ASSEGURANCES EN GENERAL

Av. Puig i Cadafalch, 26 • Tel. 756 03 06 • 08310 ARGENTONA

TOT TIPUS D'IMMOBLES

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

RAMON REIXACH I MONER

QüSiAC
AUTO-ESCOLA • ASSEGURANCES

Telèfon 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 ARGENTONA

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

TAPISSERS

c/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

SERRA-PINEDA

Les cartes dels lectors es poden entregar a Ràdio Argentonafins al 15 de juliol i han de tenir
una extensió màxima d'un foli a doble espai La redacció es veu amb el dret de nopublicar·
les, cas que l'extensió sigui superior.
Nota: El Consell de redacció ha decidit que les cartes dels lectors amb contingut polític
hauran d'anar signades.

2.- Està constituïda per per
sones que lliurament assistim,
opinem i actuem sense cap vin
culació institucional 0 política.

3.- Partim de la idea inicial de
l'antiga Associació de Veïns, nas
cuda els anys 70, per ajudar a tro
bar solucions als problemes que
anaven sorgint a la nostra vida.

4.- Desitgem fer extensiva la
invitació a participar en aquesta
associació a tots els ciutadans i
ciutadanes que vulguin treballar
per la millora del poble.

Les reunions són quinzenals
al local de l'Associació de Veïns
d'Argentona, carrer Gran, 28, lr
pis.

Signada per la comissió gestora:
Joan Abril, Jaume Buera,

Gonçal Calvo, Pep Masferrer,
Rosa Masó i Jaume Nicolau

Argentona, maig de 1997

seta que ens vas oferir, la posa
rem delicadament sobre les nos
tres mans i... sabrem.

Nosaltres també t'estimem

sempre.
No oblidem. No podem. No

volem.
Sempre, sempre, sempre...

Nosaltres

Nota informativa
de l'Associació de
Veïns

L'Associació de Veïns d'Ar
gentona davant dels darrers comu
nicats apareguts a la premsa vol
fer el següent aclariment:

1.- Som una associació cívi
ca apolítica, l'objectiu de la qual
és vetllar per la millora de la qua
litat de vida del nostre poble.

La teva vida ens ha fet més
dolços.

Tots tenim en un raconet del
nostre cor una capseta anellada
amb cotó fluix.

Dins hi ha el teu nom, la teva
existència.

Guardem la teva mirada, els
teus rínxols, la rialla, la veu, el si
lenci.

Som els coneguts, la gent que
no ha estat frec a frec amb tu.

Des de la distància. Allà al
fons...

Però hi érem. Hi som. I tu ho
sabies. Ho vas sentir.

Gràcies pel teu acomiada
ment, per l'abraçada que, afectu
osa i sincera, ens vas atorgar.

La necessitàvem. Que poca
cosa som, veritat?

No deixo de pensar amb do
lor i pensar que som afortunats.

El destí ens ha dut cap a tu,
mostrant com s'ha de viure. Com
hem de morir.

Quan notem la punxada del
dolor, la ràbia, l'angoixa, l'aflic
ció i la de la por, buscarem la capsat.

La teva mort ens ha trasbal

Carta a la
Gemma

Teresa Serra

Agraïment
Vull fer aquest curt escrit per

agrair a l'equip de professors de
l'Institut d'Argentona la seva aten
ció, solidaritat i ajuda arran de la
desaparició de la meva filla.

L'equip docent em va donar
recolzament, em va acompanyar
a buscar-la i va fer tot el que va
estar a les seves mans per ajudar-

me.
L'endemà següent vaig trobar

la meva filla sana i estàlvia, cosa
per la qual vull compartir amb
aquest formidable equip humà la
meva satisfacció i agraïment.

Endavant amb la vostra mag
nífica tasca.

Us ho agraeix sincerament,

^Cartes dels lectors
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QUEVIURES
CANSALADERIA

EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIA

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DES DEL 1892

Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA
Passatge Molí, 20

Tel. 797 23 21
ARGENTONA

Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05
MATARÓ

LLUÏS SERRA

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS
CALEFACCIÓ

forestal. Amb la sentència
aquest acord no té validesa, ja
que la zona es contempla com
a tal en el Pla General d'Urba
nisme del 1987.

Satisfacció general

Les reaccions no es van fer
esperar i l'equip de govern va
mostrar la seva satisfacció per

Vi'^ííi general de Sant Jaume de Traià.

Els empresaris de la inicia
tiva urbanística, encapçalats
per Olegari Soldevila, van re
bre amb sorpresa la notícia i
van anunciar que presentarien
un recurs de cassació davant el
Tribunal Suprem.

Ara l'Ajuntament proposa
rà retirar l'acord de ple que va
acordar requalificar Sant Jaume
de Traià com a zona agrícola i

municipals. D'aquesta manera
el Tribunal Superior defensa
l'autonomia municipal que té
l'Ajuntament d'Argentona, en
matèria urbanística.

Així doncs, Sant Jaume de
Traià continuarà sent zona ver
da i no tirarà endavant el pro
jecte de construcció de 320
habitatges d'alt estanding, que
els promotors tenien previst fer.

anul·la un acord que va aprovar la Conselleria de Política

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, portada pel
conseller Josep Maria Cullell, que permetia urbanitzar-hi.

La notícia va agafar per sorpresa a tots els partits polítics
que van mostrar-se molt satisfets, tret del PP.

La sentència feta pública
ara anul·la un acord del novem
bre del 93 de la Conselleria de

Política Territorial, que dirigia
llavors Josep Maria Cullell, en
el què estimava un recurs que
van presentar els promotors de
la urbanització de Sant Jaume
de Traià. Aquests van apel·lar
a la conselleria contra la deci
sió de l'Ajuntament d'Argen
tona que va qualificar Sant
Jaume de Traià com a zona
agrícola i forestal en el Pla Ge
neral d'Urbanisme.

Tot plegat ha estat un llarg
procés de deu anys de recursos
i contrarecursos que ha tancat
la sentència del Tribunal Supe
rior de Justícia. El TSJC ha ba
sat la seva decisió després de
considerar que l'Ajuntament va
actuar legítimament i correcta
ment qualificant els terrenys
com a zona agrícola. Un segon
criteri que ha valorat el Tribu
nal ha estat el fet que la conse
lleria envaís les competències

La zona de Sant Jaume de Traià continuarà sent un es

pai agrícola i forestal i no s'urbanitzarà. Així ho ha decidit
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) des
prés de la sentència que es va fer pública a finals de maig.
La sentència dóna la raó a l'Ajuntament d'Argentona i

Els partits polítics es feliciten per la sentència, tret del PP que demana prudència

El TSJC sorprèn a tothom i declara
St. Jaume de Traià zona agrícola i forestal
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nicipals del consistori, els va dir
que el seu departament no apro
varia definitivament la requali
ficació de Sant Jaume com a
zona agrícola fins que no sortís
la sentència.

El delegat d'Unió de Page
sos (UP) a Argentona també es
va voler sumar a les felicitacions
per la resolució de Sant Jaume
de Traià. Grau va afirmar que la
sentència havia fet justícia i va
destacar la sensibilitat del jutge
a l'hora de dictar veredicte. El
delegat d'UP va recordar que els
pagesos de la vila estaven molt
satisfets perquè Sant Jaume de
Traià és l'últim espai agrari que
queda al poble. Per Grau la sen
tència reconeix l'autonomia de
l'Ajuntament en matèria urba
nística.

Festa del CACAU

El col·lectiu CACAU d'Ar
gentona va organitzar una festa
per celebrar la resolució del Tri
bunal Superior de Justícia de
Catalunya. Els organitzadors
van voler fer conèixer la notícia
a tots els ciutadans. Prop d'un
centenar de persones van assis
tir a l'acte on hi havia diversos
sectors polítics i socials d'Ar
gentona. Els regidors d'ERC i

va manifestar que el PP acatava
la sentència però va advertir que
el Tribunal Superior de Justícia
deixava la porta oberta perquè
els promotors presentessin un re
curs davant el Tribunal Suprem.
El popular va explicar que el seu
grup estava a favor d'urbanitzar
perquè amb la resolució de
l'exconseller Cullell el Pla Par
cial per urbanitzar Sant Jaume
estava inclòs dins el Pla Gene
ral. Martí Riu va afirmar que, ara
que la sentència havia anul·lat
aquesta resolució, el PP no de
fensaria el Pla Parcial.

Un dels grups que amb més
entusiasme va acollir la notícia
de la no urbanització de Sant
Jaume fou Iniciativa per Cata
lunya. La seva portaveu, Con
cepció Sala, va afirmar estar
molt satisfeta i va destacar que
la sentència respectava l'autono
mia urbanística de l'Ajuntament.
Sala va afegir que l'Ajuntament
i el poble havien guanyat una
batalla. Concepció Sala va recor
dar que ara el Departament de

Política Territorial i Obres Pú
bliques de la Generalitat ja po
dria tramitar la requalificació de
la zona de Sant Jaume que va fer
en el seu moment l'Ajuntament.
El conseller Artur Mas, en una
reunió recent amb els grups mu

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

NIF B-59980706

ió, S.L.Turó St.

PROMOCIONS

apuntar que la sentència era una
garrotada per l'exconseller de
Política Territorial, Josep Maria
Cullell, i evidenciava que
l'Ajuntament d'Argentona va
fer un Pla General Urbanístic
correcte i raonable. El polític so
cialista va afegir que el Tribunal
havia posat fi a un llarg procés
en el qual la vila d'Argentona
havia estat sotmesa a la pressió
d'interessos particulars. Clofent
va afegir que la sentència impe
diria al Partit Popular intentar
desestabilitzar el govern muni

cipal amb la qüestió de Sant
Jaume de Traià.

Aquesta opinió no va ser
compartida pel màxim dirigent
del PP a la vila, Martí Riu. Riu

important del patrimoni històric-arqueològic
argentoní. En aquest sentit, quedarien inclo
ses algunes masies com la de can Cabanyes,
can Comalada, can Castells o can Marfà. A
més, segons ha assegurat Natura, es millora
ria el paisatge de l'entorn dels nuclis urbans
de la vila, en especial del seu casc antic a tra
vés de la consolidació de les masses forestals
i les activitats agrícoles existents. Natura as
segura que aquesta protecció no limitaria el
creixement present i futur del nucli urbà
d'Argentona.

Segons apunta aquesta entitat, la inclusió
d'aquests espais al PEIN hauria de contem
plar-se en la revisió del Pla General d'Urba
nisme d'Argentona que està a punt d'ende-
gar-se. A més, l'ampliació del Pla Especial cap
a la zona de la Conreria i Sant Mateu Céllecs
facilitarà la permanència de la població de l'es
pai protegit i la seva viabilitat econòmica.

Proposen Traià al PEIN
L'entitat ecologista Natura d'Argentona

també es va mostrar satisfeta davant la sen
tència del TSJC però va tornar a proposar a
l'Ajuntament que inclogui la zona de Traià,
un total de 720 hectàrees, dins el Pla d'Espais

d'Interès Natural (PEIN) que ja contempla
unes 750 hectàrees més de terreny. En concret
seria el marge esquerre de la riera. És a dir,

des del turó de les Rovires, que limita amb
Dosrius, passant pel turó de Can Cabanyes i
Sant Jaume de Traià, fins al terme municipal
de Mataró.

De fet l'entitat ecològica ja s'ha reunit amb
el consistori per parlar de la proposta. Altres
sectors que també s'inclourien dins el Pla Par
cial serien els de Can Garí, una part del Pujo-
lar, Sant Pere de Clara i el Rocar d'en Serra.
Un dels arguments que dóna l'entitat Natura
per fer aquesta proposta és que la nova pro
tecció de l'entorn englobaria una part molt

la sentència que va fer pública
el Tribunal Superior. L'alcalde
va manifestar que s'ha fet jus
tícia al poble i que la no urba
nització de Sant Jaume bene
ficiarà al sector agrari i millo
rarà l'entorn d'Argentona.
Casabella va afegir que encara
que els promotors presentin un
recurs serà molt difícil que s'ur
banitzi Sant Jaume de Traià.

El soci de govern de CiU i
regidor d'Urbanisme de l'Ajun
tament d'Argentona, Jordi
Pinart, també es va mostrar molt
satisfet per la sentència. Per
Pinart la resolució del Tribunal
Superior beneficia els interessos
dels argentonins i no dels espe
culadors que volen urbanitzar
Sant Jaume de Traià.

El regidor republicà va re
conèixer que la sentència favo
rable a no urbanitzar Sant Jaume
de Traià havia estat una sorpre
sa. Pinart va tenir paraules per
l'exconseller de Política Territo
rial de la Generalitat, Josep
Maria Cullell, a qui va acusar de
moure's per interessos particu
lars.

El titular d'Urbanisme tam
bé va finalitzar dient que a par
tir d'ara el Partit Popular d'Ar
gentona, que s'havia mostrat a
favor d'urbanitzar Sant Jaume
de Traià, s'hauria de replantejar
moltes coses.

Pel que fa a l'oposició, el
portaveu del PSC, Josep Clofent,
va manifestar que la sentència
era una molt bona notícia i que
evitava que tirés endavant una
barbaritat urbanística al marge
esquerre de la riera. Clofent va
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C/ Nou, 2 Tel. 756 10 97 -   08310 Argentona

PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA

Diagnòstic Assessorament Tractament

Amics, podem estar satisfets. No farts, és

evident, però sí satisfets. Hem salvat un trosset

de bosc.

Per una vegada, els esforços tan sovint qua-
lificables de suïcides, què hi farem, els esforços

dels que "sempre protesten" contra aquells que
"no els cal protestar mai, ja els està tot bé, quines

ganes, total per a què, etc." han estat proíïtosos.

Per una vegada, la lluita tantes vegades qua

lificada d'inútil i fora de joc (quin joc?), a contra

corrent (tots sabem de quin corrent es tracta), la

lluita tenyida massa sovint de desesperança i pin
tada d'utopia i gairebé de desequilibri emocio

nal, doncs ja veus, vet aquí que ha estat recom

pensada.

Per una vegada, la llei s'ha decantat cap a

la defensa de la voluntat d'un poble que volia

seguir essent un poble. I pobre d'aquell que con
fongui poble amb manca de progrés. Res a veu

re, senyor/a!
Sant Jaume de Traià, de moment, cal dir-

ho tot, segueix pertanyent al poble d'Argentona.
Demà ja veurem què hem de fer, toquem ferro,

estiguem ben alertes, perquè això continuï així.

Que el món serà el mateix.

Argentona, 12-6-1997

Sant Jaume
de Traià pertany
al poble

Anna Cabot

DÈRIES^*

Amb els mètodes més moderns que existeixen a
l'actualitat, amb la professionalitat i atencions que el
seu calçat mereix. Lee reparacions es fan amb materials
de primera qualitat, nacionals i d'importació.

També fem NETEJA de calçat.

cl Barcelona, 24 - ARGENTONA
Fae Sota Estudi, s/n (PI. Es^lésia) - Riera del Pare Fita, 63

ARENYS DE MAR

REPARACIÓ RÀPIDA DE CALÇAT

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

L'ermita de Sant Jaume de Traià, un dels monuments històrics de la zona.

A banda de la festa, el CA
CAU ha encarregat a T arquitecte
i dissenyador mataroní Agàpit
Borràs una campanya que, sota
el lema Argentona 2000. Hem
de ser amb el futur, pretén do
nar a conèixer el model urbanís
tic que aquesta entitat vol per la
vila. Un model que bàsicament
es caracteritza per preservar el
marge esquerre de la riera com
a zona agrícola i forestal.
Famades no va descartar la pos
sibilitat que el col·lectiu CA
CAU demani alguna subvenció
a l'Ajuntament per finançar

aquesta campanya.

d'Iniciativa, Jordi Pinart i Con
cepció Sala, respectivament, i el
delegat d'Unió de Pagesos a
Argentona, Joan Grau, van fer
parlaments durant Tacte.

Qui també va ser-hi present
però no va voler intervenir-hi va
ser el portaveu del PSC, Josep
Clofent. Un dels organitzadors,
Pep Famades, es va mostrar molt
satisfet pel fet que el jutge ha
gués donat la raó a l'Ajuntament
i als ciutadans contraris a la ur
banització de Sant Jaume i va
destacar que això demostrava
que els ciutadans han de protes
tar i no callar.
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ta no portaven a res. Per la seva
banda, l'alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, va mani
festar que Clofent no va come
tre cap irregularitat en la tra
mitació de la urbanització de
Plana Sita.

Durant el ple corresponent
al mes de juny, els afores de la
sala de plens va ser custodiada
per efectius de la policia i la
guàrdia civil per controlar que
no es produís cap incident. Al
final les forces de l'ordre no
van haver d'intervenir.

Nova clausura
de la nau blava

El Torrent de Vera no no
més ha estat notícia per les ne
gociacions entre veïns i consis
tori. El passat mes de maig,
l'Ajuntament va tomar a clau
surar la nau blava. Tècnics
municipals, operaris de l'Ajun
tament i efectius de la policia
local i la guàrdia civil van pre
cintar per segona vegada l'em
presa, que es troba en una si
tuació il·legal i en procés d'en
derrocament. Aquest cop els
operaris de l'Ajuntament van
soldar les portes d'accés a
l'empresa. Abans però es va
necessitar l'ajuda d'un veteri
nari per controlar els gossos
que hi havia dins del recinte.
El precinte va durar poc, se
gons fonts municipals, ja que
al cap d'unes hores algú el va
tomar a trencar i l'activitat a
l'interior de la nau va tomar a
funcionar.

Els grups de l'oposició presenten l'expedient del

Torrent de la Pastanaga a Medi Ambient

El Partit Socialista, el Partit Popular i Iniciativa per
Catalunya a Argentona han presentat tot l'expedient del
Torrent de la Pastanaga a la fiscalia de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya. Així ho va anunciar el por
taveu del PP, Martí Riu.

D'aquesta manera els grups de l'oposició volen que

sigui la fiscalia de Medi Ambient la que determini si hi
ha hagut delicte ecològic en els abocaments al Torrent
de la Pastanaga. Segons Riu esperarem que la fiscalia
es pronunciï definitivament abans de donar el tema per
tancat. Per l'oposició l'informe de la Junta d'Aigües
sobre les obres del Torrent no és suficient ja que aquest
organisme no té competència sobre temes ambientals.

congruent el fet que Clofent
votés a favor d'aquesta cons
trucció i en canvi estigués en
contra de la urbanització del
Torrent de Vera.

Josep Clofent va negar
aquestes acusacions i va expli
car que la urbanització reunia
tots els requisits legals, cosa
que no passava al Torrent de
Vera, on la majoria de propie
taris es trobaven en una situa
ció il·legal. Els ànims es van
anar escalfant i la intervenció
dels veïns va derivar cap a
atacs personals. Va ser en
aquest moment quan l'alcalde,
Joaquim Casabella, va dema
nar als veïns que abandones
sin la sala.

Dies després, tant l'alcal
de com el regidor d'Urbanis
me, Jordi Pinart, van sortir en
defensa de Clofent. Pinart va
demanar tranquil·litat als veïns
del Torrent de Vera i els va re
cordar que actituds com aques-

la situació general del Torrent
de Vera es farà un estudi per
conèixer les possibles sortides
a les il·legalitats urbanístiques
de la zona. L'estudi costarà a
l'Ajuntament d'Argentona
prop d'un milió de pessetes.

Incidents al ple

Els veïns del Torrent de
Vera, i concretament el seu pre
sident Toni Calafell, van alte
rar el ple corresponent al mes
de maig. Calafell va prendre la
paraula pocs minuts abans del
final de la sessió i va increpar
el portaveu socialista Josep
Clofent a qui va acusar d'ha
ver permès il·legalitats urbanís
tiques quan era membre de
l'equip de govern. Calafell va
assegurar que disposava de do
cumentació que provava que
l'any 95 Clofent va votar a fa
vor de la urbanització de Plana
Sita. Calafell va qualificar d'in

Estem al principi del final
del reordenament urbanístic de
la zona del Torrent de Vera.
Així ho va assegurar el regidor
d'Urbanisme, Jordi Pinart, des
prés d'haver-se reunit amb ve
ïns de la zona. Pinart els va ex
plicar que l'Ajuntament havia
encarregat un estudi a l'empre
sa ECO ESTUDI que serviria
per a analitzar la solució urba
nística del Torrent de Vera.
Pinart va destacar que aquesta
reunió, com altres que havia
mantingut amb els veïns del
Torrent de Vera, havia sigut
molt positiva perquè s'havien
acostat posicions. Segons el re
gidor d'ERC, els veïns del Tor
rent de Vera s'han adonat que
la solució al problema urbanís
tic passa per la col·laboració
amb l'Ajuntament. Pinart dis
crepava així d'unes afirmaci
ons que va fer el president de
l'Associació de Veïns del Tor
rent de Vera, Toni Calafell, que
va dir que l'actitud del regidor
d'Urbanisme havia estat molt
més sensible i dialogant. Se
gons Jordi Pinart, ha tingut des

del principi capacitat de diàleg
i sensibilització. Pel regidor,

el que ha variat ha estat l'ac
titud dels membres de l'Asso
ciació que des d'un principi els
ha espantat qualsevol iniciati

va.
L'estudi que farà l'empre

sa ECO ESTUDIO sobre la si
tuació de la zona i les possibles
solucions consistirà en un tre
ball de camp, fent estadístiques
casa per casa. Un cop s'avaluï

Precisament, els veïns del Torrent de Vera van protago

nitzar en el ple del mes de maig un lamentable incident quan
van acusar el regidor socialista Josep Clofent d'haver per
mès una construcció al marge esquerre durant la passada
legislatura, quan era membre de l'equip de govern. La resta
de regidors van sortir en defensa de Clofent.

El regidor d'Urbanisme, Jordi Pinart, ha posat fil a l'agulla
per solucionar totes les il·legalitats urbanístiques que hi ha al
Torrent de Vera. El regidor ja ha mantingut reunions amb
els veïns, amb els quals ha acostat posicions, i ha encarregat
un estudi que determinarà les diverses alternatives que pot
tenir el consistori per solucionar les irregularitats.

El regidor d'Urbanisme s'ha reunit amb veïns de la zona per acostar posicions

Un informe determinarà les actuacions
urbanístiques del Torrent de Vera
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Rosa Ribas va explicar que
la propera tardor es presenta
rien els pressupostos per tirar
endavant les obres dels centres
escolars amb prioritat 1. Pas
sada aquesta fase, el Depar
tament d'Ensenyament tiraria
endavant els centres amb prio
ritat 2, entre els quals hi havia
l'Institut de Secundària d'Ar

gentona.
La delegada d'Ensenya

ment va apuntar que el depar
tament encara no ha decidit
quin ordre de prioritat tindrà
dins del seu grup. Rosa Ribas
va dir que la situació de l'ins
titut és preocupant però va afe
gir que encara s'ha de determi
nar si és més urgent que altres
centres similars d'altres pobla
cions. Pel que fa a les actuals
instal·lacions del centre, Ribas
va confirmar que pel proper
curs s'instal·laran dos mòduls
més; un destinat a aules i l'al
tre a menjador.

Reaccions dels afectats

Les paraules de la delega
da territorial d'Ensenyament no
van agradar als partits polítics
ni a les associacions de pares
de la vila. El regidor d'Ense
nyament, Francesc Espadero,
va assegurar que l'equip de go
vern no escatimaria esforços
per agilitar al màxim la cons
trucció de l'institut. Espadero
ha explicat que la seva tasca
s'ha concentrat en aconseguir
que el Ministeri d'Hisenda ce
deixi a la Generalitat els ter
renys on s'ha de construir l'ins
titut. La prudència amb la qual
l'equip de govern va afrontar
les paraules de Rosa Ribas va
contrastar amb la indignació de
l'oposició i de l'Associació de
Pares de l'Institut. Un dels que
va reaccionar de manera més
crítica va ser el portaveu del PP,
Martí Riu. Riu va qualificar la
notícia de catastròfica i va ma
nifestar que el govern munici
pal no havia fet prou per acon
seguir la inclusió de l'institut
en els pressupostos de la pro
pera tardor.

El portaveu del Partit dels
Socialistes, Josep Clofent, va
apuntar també la necessitat de
fer un seguiment exhaustiu del
procés perquè la construcció de
l'institut estava molt verda. So
bre l'anunci de la delegada
d'Ensenyament, Clofent va
manifestar que no el va sor
prendre i va afegir que el que
el va sorprendre va ser l'afir-

pugui destinar una partida pressupostària i pugui comen
çar les obres.

La notícia de la carta del conseller va arribar pocs dies
després que la delegada d'Ensenyament, Rosa Ribas, pro

voqués la intranquil·litat dels afectats dient que les obres
no començarien fins al 99.

Carreras Candi, 22 - Tel 756 00 54 - Argentona

Informàtica
Tots els programes d'ofimàtica

Esplai
R partir de 3 angs
fl les tardes

Reforç escolar

Primària, ESO, Batxillerat i COU
Rnglès

Conuersa, comprensió lectora,
de uiatges, preparació d'exàmens

aquest estiu

L'AcadÓmia
D'ARGV^NTONA

escolar s'han desencallat i han
enfilat la recta final. Aquesta
notícia va arribar dies després
que la delegada territorial
d'Ensenyament, Rosa Ribas,
afirmés que l'institut no s'in
clouria dins el programa d'in
versions del Departament
d'Ensenyament per aquesta
propera tardor, tal i com pre
veia l'Ajuntament.

Els terrenys estan a punt de ser cedits a la Generalitat.

El conseller d'Ensenya
ment de la Generalitat, Fran
cesc Xavier Hernàndez, ha
adreçat una carta a la Direcció
General del Patrimoni, depe
nent del govern central, per
demanar la cessió dels terrenys
on s'ha de construir l'Institut de
Secundària (IES) d'Argentona.
Aquest és l'últim pas impres
cindible perquè el Departament
d'Ensenyament pugui incloure
aquest centre en el programa
d'inversions i destinar-li un
pressupost. Un cop fet això es
podrà redactar el projecte i co
mençar les obres. La passada
tardor, el govern autonòmic no
va destinar una partida a l'ins
titut perquè encara no tenia la
titularitat dels terrenys. La data
d'inici de les obres podria ser a

finals del 98 0 a principis del
99.

La carta del conseller su
posa que els tràmits per iniciar
les obres d'aquest equipament

El futur de l'Institut de Secundària (IES) d'Argentona
sembla que s'ha aclarit després de saber que el conseller
d'Ensenyament, Francesc Xavier Hernàndez, ha adreçat
una carta al govern central demanant la cessió dels terrenys
on s'ha de construir aquest equipament escolar. Aquest és

l'últim pas necessari perquè la Generalitat de Catalunya

Aquest és l'últim tràmit perquè la Generalitat pugui començar les obres

El conseller d'Ensenyament demana
a Madrid els terrenys de TIES
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amb la de les escoles Francesc
Burniol i Sant Miquel del Cros,
on encara hi ha places lliures.
A la Francesc Burniol s'han
presentat 35 sol·licituds per les
50 places disponibles; per tant
encara hi ha quinze places lliu
res. La dada més significativa
és, però, la del centre de Sant
Miquel del Cros on destaca el
baix nombre de preinscripcions
registrades. De les 25 places
que hi ha només s'han presen
tat 4 sol·licituds.

El Departament d'Ense
nyament farà públiques el mes

de juny les llistes definitives
d'admesos. Els estudiants que
no hagin entrat a l'escola tria
da seran enviats a altres centres
de la vila.

D'altra banda, la Generali
tat ja ha anunciat les dates de
l'inici del proper curs escolar.
Les escoles públiques i priva
des de primària començaran les
classes el dia 15 de setembre,
mentre que els centres de se
cundària ho faran el 17 de se
tembre. Les escoles que dispo
sin d'un permís especial per
obres i els alumnes de batxille
rat, COU i Formació Professio
nal començaran el curs el dia 22.

Beques pel menjador

Qui també prepara el pro
per curs escolar és el Consell
Comarcal del Maresme, que ha
obert el període de sol·licituds
dels ajuts individuals de men
jador de cara al proper curs. Fa
mílies d'Argentona amb una
renda baixa -inferior a les
412.000 pessetes per persona-,
amb una situació social desfa
vorable 0 que tinguin el seu
domicili lluny de l'escola es
podran beneficiar de les sub
vencions de l'ens comarcal. Els
interessats ja poden adreçar-se
a les tres escoles d'Argentona.

Aquests ajuts contemplen
que el Consell Comarcal pagui
350 pessetes diàries pel servei
de menjador durant tot el curs.
Això significa que l'ens comar
cal subvencionarà gairebé la
meitat d'aquest servei.

Aquesta Regidoria vol posar en coneixement dels ciutadans
els darrers tràmits que s'estan duent a terme per aconseguir la ces
sió del terreny, propietat de l'Administració de l'Estat, per a la cons
trucció de l'Institut d'Ensenyament Secundari a Argentona.

Gairebé som a la recta final d'un llarg procés, parlem d'anys,
tota vegada que l'Administració Central ha hagut de començar per
fer la inscripció de la titularitat del terreny, posteriorment es va pro
cedir a la desafectació del solar, per resolució del Ministeri d'Obres
Públiques,Transports i Medi Ambient, en data 17 de gener de 1995,
essent per tant un bé patrimonial. El 2 de febrer de 1997, l'Ajunta
ment aprovà la modificació del Pla General Urbanístic d'Argentona
de la zona, d'equipament educatiu, amb informes favorables de la
Comissió d'Urbanisme de Barcelona i del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.

Seguint les actuacions de l'expedient, en data 18 de febrer
de 1997 el Departament d'Ensenyament va trametre al Departament
d'Economia i Finances proposta d'acord del Govern per tal que sol·li
cités al Ministeri d'Economia i Hisenda la cessió del solar, i en el qual
hi figurava la disponibilitat econòmica de l'obra a executar.

El secretari general d'Ensenyament informa aquesta Regido
ria de les actuacions sobre l'assumpte i el 20 de febrer el secretari
general d'Economia i Finances sol·licita informe a la Direcció Gene
ral de Patrimoni de la Generalitat, la qual en data 11 de març de
1997 comunica que l'òrgan que ha de sol·licitar la cessió ha de ser el
Departament d'Ensenyament, alhora demana informe al Servei d'As
sessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances.

El 12 de maig de 1997, té entrada al Departament d'Ense
nyament l'informe dels serveis jurídics d'Economia, assenyalant que
l'òrgan competent per sol·licitar la cessió del solar és la Direcció
General del Patrimoni, depenent del Departament d'Economia i Fi
nances. Així el 15 de maig es fa tramesa de l'expedient de cessió del
Departament d'Ensenyament a la Direcció General de Patrimoni.

Una vegada que s'ha fet la petició del conseller d'Ensenya
ment de la cessió del terreny, indicant el destí previst, requisit que
necessitava la Subdirecció General de Patrimoni de l'Estat i tota ve
gada que el dia 5 de juny el mateix subdirector ens assegurava que la
documentació el divendres 6 de juny es tramitava la petició a la De
legació d'Hisenda de Barcelona al Departament de Patrimoni de l'Es
tat per a resoldre l'expedient de cessió.

Encara caldrà esperar l'informe del Patrimoni de l'Estat de
la cessió en forma, esperem poder-los mantenir informats del tema
en el proper Cap de Creus amb notícies favorables.

Francesc Espadero i Roda
Regidor d'Ensenyament

Regidoria d'Ensenyament

ELS DARRERS TRÀMITS
PER ACONSEGUIR LA CESSIÓ

DELS TERRENYS DE TIES

l'escola Bernat de Riudemeia
han superat el nombre de pla
ces disponibles del centre. Con
cretament, s'han presentat 33
sol·licituds per les 25 places
disponibles. L'Institut de Se
cundària d'Argentona també ha
tingut molta demanda. En el
curs de primer d'ESO s'han
presentat 92 preinscripcions
quan només es preveuen 90
places, mentre que a tercer
d'ESO els preinscrits són 82
per 90 places existents.

L'àmplia demanda d'a
quests dos centres contrasta

preinscripcions per al curs es
colar 97-98 tant de l'institut
com de les tres escoles de pri
mària que hi ha a la vila demos
tren que els argentonins conti
nuen confiant en l'ensenya
ment públic del poble, malgrat
les mancances que té algun
centre com el de l'institut.
L'institut i l'escola de primària
Bernat de Riudemeia han rebut
més preinscripcions que places
disponibles. En canvi, a les es
coles Francesc Burniol i Sant
Miquel del Cros encara queden
places. Les preinscripcions de

mació del regidor d'Ensenya
ment quan va dir que les obres
del centre començarien l'any
98.

Per la seva banda, la porta
veu d'Iniciativa per Catalunya,
Concepció Sala, va manifestar
que el retard en la cessió dels
terrenys de l'institut era l'ex
cusa que estava utilitzant el
govern autonòmic per endarre
rir les obres.

Finalment, el portaveu de
l'Associació de Pares de l'Ins
titut, Josep Maria Fàbregas, va
manifestar que el fet que aquest
centre escolar no rebi un pres
supost aquesta tardor era una
burla, tant als pares i mestres
com a l'Ajuntament.

Arran d'aquest fet, i abans
que es fes pública la carta del
conseller, els partits polítics van
començar a fer gestions i les
associacions de pares de tots els
centres escolars d'Argentona i
de l'escola Francesc Macià
d'Òrrius van iniciar una cam

panya de recollida de signatu
res entre entitats i partits polí
tics per demanar a l'Ajunta
ment i al Departament d'Ense
nyament de la Generalitat que
agilitin els tràmits perquè el go
vern central cedeixi els terrenys
on s'ha de construir el nou ins
titut.

Les associacions de pares
volien fer pressió perquè la ces
sió dels terrenys per part del
Ministeri a la Generalitat es fes
abans d'aquest estiu, de mane
ra que el govern català pogués
incloure les obres de l'institut
en el Pla d'Inversions per al 98,
que està previst que es doni a
conèixer la propera tardor.

Altres peticions, que es fa
ran tant al govern català com
al govern local, és la dotació
d'espais i infraestructures ade
quades per als barracons i la
construcció de mòduls per si
tuar un menjador, la biblioteca
i els laboratoris.

Suport a l'escola pública

Tot i els problemes i les ten
sions que genera l'institut, les
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vern per instal·lar-lo a la Casa
de Cultura. Pel que fa als ser
veis que hi ha en aquest últim
edifici, com són Ràdio Argen
tona, Joventut 0 les seus de les
entitats, aniran a les instal·la
cions de l'antiga fàbrica Vel-

cro.

Traslladaran el Museu

En el ple corresponent al
mes de juny, l'equip de govern
va aprovar el trasllat del mu
seu a la Casa de Cultura. El re
gidor de Cultura i d'Urbanis
me, Jordi Pinart, va explicar
que això s'intentaria fer en el
mínim temps possible i va
apuntar que el Museu del Càn
tir seguiria acollint l'oficina i
l'administració, a més de l'Ar
xiu Municipal.

Els serveis que actualment
hi ha a la Casa de Cultura pas

saran a la Velcro. Tant Pinart
com el primer tinent d'alcalde
i regidor d'Hisenda, Josep
Maria Esteve, han afirmat que
el govern preveu que el proper
mes de juliol el Casal de Joves
i les oficines de Benestar So
cial ja estiguin en funciona
ment a la Velcro. Per més en
davant quedaria el trasllat de
l'emissora municipal Ràdio
Argentona. Jordi Pinart va
apuntar que aquesta primera
fase de l'ocupació de la nau
industrial tindrà un cost d'uns
cinc milions de pessetes.

No agrada a l'oposició

Les previsions de l'equip
de govern no han estat massa
ben acollides per l'oposició
que les considera precipitades
i improvisades. Socialistes, po
pulars i Iniciativa per Cata
lunya van criticar en el passat
ple municipal que l'equip de
govern no els hagués presen
tat encara el Pla d'Usos de la
Velcro ni els detalls dels tras
llats: els costos econòmics, els
terminis i la manera de dur-los
a la pràctica. L'oposició va as
segurar que la Velcro no està
preparada per acollir cap ser
vei. Aquesta versió ha estat re
butjada per Jordi Pinart, que ha
assegurat que la Velcro està
perfectament adequada.

L'equip de govern ha deci
dit deixar per més endavant la
segona fase de rehabilitació i
ocupació de la Velcro, que tin
drà un cost d'uns 350 milions
de pessetes.

museu estan traslladant a la planta superior les 500 peces

que estaven exposades al públic. Aquest equipament podria
estar tancat fins que estigui totalment adequada la Casa de
Cultura, per la qual cosa encara no hi ha un termini fixat

ran a la Casa de Cultura, no
aniran a la Casa de Cultura per
què no hi ha prou espai, perquè
no està acondicionada i perquè
no hi ha la suficient seguretat
com per garantir que les peces
no es faran malbé.

El Museu del Càntir esta
rà, doncs, tancat una bona tem
porada perquè el seu trasllat a
la Casa de Cultura requerirà un
temps. El gerent del museu ha
apuntat que en un principi es
va pensar fer una petita expo
sició a la Casa de Cultura per
la Festa Major. Aquesta opció
ha estat totalment descartada.

Serà una Festa Major una
mica rara sense el museu, però
no hi ha altra solució, ha ma
nifestat el responsable de Cul
tura de l'Ajuntament.

La detecció d'aluminosi al
Museu del Càntir accelerarà els
plans que tenia l'equip de go

El museu no obrirà les portes aquest estiu.

Els tècnics de l'Ajuntament
van detectar, la primera setma
na de juny, que les bigues del
Museu del Càntir estaven afec
tades per aluminosi i immedia
tament van recomanar de tan
car-lo. Dimarts 10 de juny va
ser el primer dia en què es va
fer efectiu el tancament. Ara,
els tècnics estan fent un estudi
per determinar l'abast de la pa
tologia i les obres que serà ne
cessari fer-hi. El tècnic de Cul
tura, Oriol Calvo, ha manifes
tat que encara és aviat per sa
ber si l'estructura de l'edifici
està molt afectada, però ha
apuntat que tot fa pensar que
serà així ja que són nombroses
les bigues malmeses. La pre
sència de bigues aluminoses a
la casa gòtica de Can Rectoret
es deu a les obres de restaura
ció que es van fer a principis
dels anys 70, amb motiu de la
inauguració del museu, l'any
1975. En aquella època s'uti
litzava en la construcció el ma
terial que ara s'ha demostrat
que té relació amb l'alumino
si.

Els responsables del museu
han traslladat les 500 peces que
estaven exposades al públic a
la planta de dalt, a l'espera
d'esdeveniments. Les 1.500

peces restants, que composen
el fons del museu, estan en un
magatzem que està al límit de
la seva capacitat. És per això

que les 500 peces han anat a
parar a la planta superior ja que
no hi ha cap més lloc per em-
magatzemar-les. Oriol Calvo
ha assegurat que no s'instal·la-

L'emblemàtic Museu del Càntir d'Argentona ha tancat
per problemes d'aluminosi en les bigues. Un equip tècnic està
estudiant l'abast d'aquesta patologia per determinar quines
són les obres que cal fer. Mentrestant, els responsables del

Un estudi determinarà l'abast de la patologia i les obres que cal fer a la casa gòtica

El Museu del Càntir
tanca les portes per aluminosi

Cap de Creus - juny 1997  11



no descarta la possibilitat d'una
expropiació per part del seu grup
si surten imprevistos en les ne
gociacions.

Mentre l'equip de govern
analitza quina de les dues opci
ons és més viable, si la permuta,
la urbanització 0 fins i tot l'ex
propiació, el portaveu del Partit
Popular, Martí Riu, s'ha mani
festat disposat a donar suport a
Convergència i Unió si opta per
permetre la urbanització de cinc
0 sis xalets. El seu portaveu,
Martí Riu, va instar al govern
que la recuperació de l'espai
natural no passi ni per la via de
l'expropiació ni tampoc a canvi
de cedir terrenys municipals.

D'altra banda, en el ple cor
responent al mes d'abril, l'equip
de govern va rebutjar una mo
ció del PP en què es demanava
la creació d'una comissió per
analitzar si era viable recuperar
el trajecte del tramvia d'Argen
tona entre el centre del poble i
la font Picant. L'alcalde va jus
tificar el rebuig de la moció
apuntant que era d'hora per par
lar d'aquest tema ja que encara
no s'havia arribat a un acord amb
el propietari de la font.

Les negociacions entre l'al
calde, Joaquim Casabella, i el
propietari dels terrenys de la font
Picant, Leandre Juvé, han donat
aquestes últimes setmanes un
pas més. Ara la qüestió és veure
si l'equip de govern accepta l'úl
tima proposta de Juvé. Aquesta
consisteix a cedir la font a canvi
de poder urbanitzar uns cinc 0
sis xalets. Aquesta proposta su
posa una considerable reducció
respecte al plantejament inicial,
en el que es preveia urbanitzar
el 25% de la zona.

L'alcalde ha valorat positi
vament aquesta proposta i ha dit
que no és gens descabellada i
que pot ser una bona solució,
però ha apuntat que l'equip de
govern l'ha d'estudiar amb cal

ma.
La proposta de Leandre Ju

vé arriba després que l'Ajunta
ment plantegés una permuta de
terrenys, de manera que Argen
tona recuperaria la font Picant i
a canvi Juvé obtindria uns ter
renys municipals a Can Barrau.

L'opció de la permuta és la
que defensa el soci de govern,
el regidor d'Esquerra Republi
cana, Jordi Pinart. El republicà

El propietari ara vol edificar sis cases

Continuen
les negociacions
per recuperar
la font Picant

Després direm que els joves d'avui no s'asso
cien, que són més individualistes... Que
n'anem d'equivocats, de vegades, la gent gran!

Fa pocs dies comentava que l'any vinent farà trenta anys de
la revolta d'estudiants a París i examinava les influències d'aquell fet
en la societat actual. Hi ha qui creu que, a la joventut d'avui, només li
interessa el futbol i sortir de nit. Aquesta gent hauria d'haver estat
avui a Argentona a la inauguració de l'exposició d'obres de joves
d'aquest poble.

Hi havia exposades un bon nombre d'obres realitzades amb
tècniques diferents: disseny, còmic, fotografia, pintura, collage i d'al
tres. S'hi copsava l'esperit creatiu i l'entusiasme d'exposar-lo. Nois i
noies ens han delectat, no només amb les seves obres plàstiques, sinó
també amb música, representacions de mímica i amb un recital de
poemes de Martí Pol i de Pablo Neruda. Ha estat una inauguració fora
dels cànons habituals; ens han conduït per la ruta de la imaginació i
de la fantasia i ens han fet partícips de la seva pròpia dinàmica.

Aquesta iniciativa ha sortit d'un col·lectiu de joves anome
nat "Altaveu", amb el suport de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament
d'Argentona. Aquesta organització va néixer l'estiu passat i ha editat
dos números de la seva revista "CLEKA", que és vehicle de les seves
activitats i propòsits. Es declaren independents i aspiren a col·laborar
amb totes les associacions de joves del poble a fi de trobar un consens
que els permeti la creació d'una plataforma permanent per fer front a
tots els seus problemes.

Em ve a la memòria que durant l'any he anat a veure obres
de teatre i concerts organitzats per entitats del poble, però protago
nitzades per joves. Els joves sempre han estat el motor de la societat,
el que passa és que no sempre s'expressen de manera col·lectiva ni
de manera permanent. És com tots els fenòmens de la societat: tenen
els seus moments àlgids i altres que no ho són tant; tot depèn de les
circumstàncies.

El maig de 1968, a França es produí la revolta estudiantil de
major magnitud fins llavors coneguda. Els estudiants van aixecar-se
contra una societat jerarquitzada i competitiva. Van cridar la classe
treballadora per tal de crear una nova esquerra que mantingués viu
l'esperit revolucionari.

Aquesta protesta, però, neix als EUA. Es va iniciar per mani
festar el rebuig del paper que aquella nació feia a la guerra del Vietnam
i va connectar ràpidament amb els moviments contraculturals que
s'estaven desenvolupant a tot el país. La revolta va trasbalsar tots els
costums establerts (música beat, cabells llargs, nous hàbits d'indu
mentària, relacions de parella, l'amor lliure, etc). En definitiva, criti
cava els pilars de la societat de consum i sobretot l'autoritarisme om
nipresent. Van posar en qüestió l'Estat, la família, l'escola i la societat
capitalista. Com a contrapartida, oferien organitzacions fonamenta
des en el sistema assembleari.Va ser un dels últims actes sublims de
l'anarquisme.

L'efervescència del 68 es va anar esvaint a poc a poc però es
va obrir una època nova dins els moviments socials i polítics. El
protagonisme dels joves es va fer patent a la societat i va encoratjar
molts altres moviments. L'herència d'aquest moviment és la nova es
querra política, que ha sabut aglutinar en el seu ideari la lluita dels
moviments pacifistes, els ecologistes, les organitzacions feministes,
els col·lectius gais i altres que tots plegats van transformant la societat
en un espai més just.

Recordo alguns eslògans del maig del 68: "La imaginació al
poder","Siguem realistes i demanem l'impossible","No m'allibereu,
puc fer-ho tot sol","Aixequeu les llambordes i a sota hi trobareu el
mar".

Els joves d'avui també ens demostren que no han perdut les
regnes de la creativitat i ens ho fan saber a partir de les seves obres de
teatre, dels concerts, de les exposicions i de les seves pròpies organit
zacions.

Tampoc no han perdut l'actitud de protesta. Recordo que
davant el conflicte en el Golf Pèrsic, l'any 1990-91, els que van sortir
al carrer demanant la pau també van ser els nostres estudiants.

La Mostra d'Art Jove a Argentona ha estat un bon motiu per
a gaudir de la seva creativitat, però també ha estat per a mi un bon
motiu de reflexió sobre la joventut, els estudiants i el seu gran
protagonisme en el progrés de la nostra societat.

Els jocs d'avui dia

Margarida Colomer

De més verdes en maduren
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va manifestar que la idea d'en
derrocar la Sala no li agrada
gens. Clofent va apuntar que és
necessari reformar la Sala i va
destacar que el poble no va so
brat d'equipaments com per ara
enderrocar aquest edifici. El re
gidor socialista va afirmar que
els 100 milions de pessetes que
costaria la rehabilitació no són
tants. Per Clofent, abans de l'en
derroc cal esgotar altres possi
bilitats perquè, va dir, la desa
parició de la Sala, després d'anys
de negociacions, seria un fracàs
col·lectiu.

El portaveu del Partit Popu
lar (PP), Martí Riu, no va ser ta
xatiu. Per Riu, Pinart parla d'en
derroc quan la Sala no és encara
propietat municipal. El regidor
del PP va considerar que abans
de prendre cap decisió el govern
hauria d'explicar què pensa fer
un cop hagi enderrocat l'edifici.

Finalment, la portaveu d'Ini
ciativa per Catalunya (IC), Con
cepció Sala, va afirmar que d'en-

trada el seu grup és contrari a
l'enderroc però va afegir que si
això garanteix la continuïtat d'un
nou equipament cultural i el pro
jecte és econòmicament viable,
Iniciativa podria considerar l'op
ció.

Per Sala, és prematur parlar
de referèndums perquè ni l'opo
sició ni els vilatans tenen sufi
cients dades per analitzar el tema
i prendre una decisió.

Els problemes elèctrics
posen en perill la Sala

Una inspecció feta el passat
mes de maig per tècnics de la
Generalitat ha posat en evidèn
cia que el sistema elèctric de la
Sala Argentona no reuneix les
condicions mínimes de segure
tat exigibles. La Generalitat ha
amenaçat que si no s'arreglen
aquestes deficiències, la Sala
s'haurà de tancar. Legalment, les
reparacions les haurien de fer els
actuals propietaris, la Coopera
tiva Agropecuària.

La notícia dels problemes
elèctrics de la Sala no va provo
car massa intranquil·litat a l'al
caldia. Joaquim Casabella ha
admès que el govern havia que
dat sorprès de l'estat en què es
troba el quadre elèctric, però ha
apuntat que si la reparació és
molt cara l'Ajuntament no assu
mirà aquesta despesa i deixarà
que la Generalitat decideixi què
fer, encara que això inclogui el
seu tancament. El consistori no
vol invertir-hi diners fins que en
sigui el propietari legal.

decidir si l'Ajuntament havia de rehabilitar la Sala 0 bé
enderrocar-la. L'alcalde, Joaquim Casabella, va replicar
dient que primer caldria fer un referèndum per saber si el
poble vol que l'Ajuntament pagui per recuperar la Sala.

magatzem a Can Negoci. Aquest
acord s'està redactant i prope
rament se signarà un conveni
entre ambdues parts.

El comentari de l'alcalde
preguntant-se si el poble veuria
bé que l'Ajuntament pagués per
recuperar la Sala ha estat com
partit pel regidor socialista Ma
teu Pinol.

Respecte al referèndum
plantejat per Pinart, l'alcalde no
va voler posicionar-se sobre qui
na solució preferiria per la Sala,
però va apuntar que l'enderroc
permetria ampliar la zona verda
de la plaça Nova.

Escepticisme de l'oposició

La tranquil·litat amb la qual
l'alcalde va valorar la notícia del
referèndum contrasta amb l'ac
titud dels partits de l'oposició,
que van reaccionar amb escep
ticisme.

El portaveu del Partit dels
Socialistes (PSC), Josep Clofent,

La proposta de Pinart no agrada a l'oposició.

El regidor d'Urbanisme de
l'Ajuntament d'Argentona,
Jordi Pinart, ha manifestat la in
tenció de proposar a l'equip de
govern que convoqui un referèn
dum popular per decidir si s'en
derroca 0 es rehabilita la Sala.
En aquest sentit, Pinart té pre
vist demanar un estudi per ana
litzar les despeses que suposa
ria cada una de les opcions. Un
cop fet aquest estudi econòmic,
el regidor té previst plantejar la
convocatòria d'un referèndum
per tal que siguin els argentonins
els qui triïn la millor opció.
Pinart és partidari de l'enderroc
ja que la rehabilitació costaria
més de 100 milions de pessetes.
El regidor argentoní ha volgut
deixar clar que el tema del refe
rèndum és una proposta perso
nal que encara ha de discutir
l'equip de govern.

Tot i que encara no hi ha res
decidit, l'alcalde, Joaquim Ca-
sabella, va manifestar respecte
a la proposta del seu soci de go
vern que el referèndum només
serà necessari si les forces polí
tiques no arriben a cap acord.
Casabella va apuntar, però, que
abans de decidir si s'enderroca
0 es rehabilita la Sala, el que
hauria de fer l'Ajuntament és
plantejar una consulta popular
per veure si el poble vol pagar
per tenir la Sala. L'alcalde feia
referència a l'acord al qual el
consistori ha arribat amb la Co
operativa Agropecuària, propi
etària de la Sala. Aquesta entitat
proposa cedir la Sala a canvi que
l'Ajuntament els construeixi un

El futur de la Sala Argentona ha estat objecte de
discussió arran de la proposta feta a títol personal pel
regidor d'Urbanisme i soci de govern, Jordi Pinart. Pinart
va suggerir que es podria convocar un referèndum per

Per l'alcalde, primer s'hauria de preguntar si s'ha de pagar per la Sala

Jordi Pinart (ERC) proposa un
referèndum per decidir el futur de la Sala
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Activitats esportives i lúdiques

•Pistes i escola de tennis
•Poliesportiu
•Piscina i escola de natació
•Colònies d'estiu
•Activitats socials...
i un excel·lent servei de bar restaurant

Feste'n soci!!!

Casino d'Argentona
Per informació:

De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
al Telèfon 797 12 06

vertir de la decisió que havia
adoptat el Departament de Sa
nitat de la Generalitat. Final
ment, els actuals concessiona
ris van negociar amb la Gene
ralitat i van aconseguir homo
logar l'escorxador, posant 17
milions de pessetes.

Riu surt al pas

En mig d'aquesta polèmi
ca, l'actual portaveu del PP,
Martí Riu, va assegurar a Rà
dio Argentona que els propie
taris de la concessió van donar
a conèixer aquesta informació
als mitjans de comunicació per
atacar-lo. Riu, que es va mos
trar disgustat pel tema, va afir
mar que em volen fer mal a
nivell personal, familiar i po
lític. El regidor va afegir que
l'estaven pressionant perquè
no digués res sobre aquest
tema i es va reservar el dret
d'emprendre qualsevol acció
legal.

Respecte a la venda de la
concessió que Riu va fer a
Andreu Pujols i Jaume Faja, el
portaveu del PP va assegurar
que ells es dediquen des de fa
anys a aquest sector i que po
dien conèixer sobradament
com estava la situació.

fer una mala gestió. Segons el
rotatiu, l'origen del conflicte es
remunta al 1987 quan l'Ajun
tament d'Argentona va signar
un contracte amb la societat
Escorxador de Serveis perquè
gestionés les instal·lacions du
rant 20 anys. Aleshores, com a
responsable d'aquesta societat
hi havia l'actual portaveu del
PP a Argentona, Martí Riu.
Quatre anys més tard, és a dir
al 1991, Escorxador de Serveis
es converteix en industrial i
s'amplia la concessió trenta
anys més del que s'havia pre
vist inicialment i, per tant, la
concessió va quedar en 50
anys, el que alguns grups mu
nicipals van qualificar d'exa
gerat. Però tres anys més tard
les instal·lacions encara no
s'havien homologat i una ins
pecció posà de manifest que
haurien de tancar si no es po
saven al dia.

Ara fa més de dos anys
Martí Riu va vendre els drets
d'explotació a Andreu Pujols,
soci de l'actual apoderat. Dues
setmanes més tard va arribar
una ordre de Sanitat que els
obligava a tancar les ins
tal·lacions. En aquest sentit,
l'apoderat de l'escorxador va
declarar que Riu no els va ad

d'Argentona, Joaquim Casabe-
lla, ha vist amb bons ulls la

possibilitat de modificar el
contracte. Per Casabella és ne
gociable reduir de 50 a 10 anys
el temps de la concessió mu
nicipal, ja que seria beneficiós
per l'Ajuntament. Tot i això,
l'alcalde ha tornat a reiterar la
postura de l'Ajuntament a co
brar el prop d'un milió de pes
setes que deuen els arrendata
ris abans d'acordar amb Tem
presa concessionària cap nou

contracte.
Si la proposta de reduir la

concessió d'explotació del
centre prosperés, seria ben re
buda per alguns partits de
l'oposició, especialment per la
regidora d'Iniciativa per Cata
lunya, Concepció Sala, que va
ser molt crítica per la longevi
tat de la concessió.

Una proposta
problemàtica

D'altra banda, l'apoderat
de l'Escorxador de Serveis,
Jaume Faja, va declarar fa uns

dies al diari El Punt que si es
tira endavant el canvi de con
cessió portarà problemes, per
què l'anterior explotador, el re
gidor del PP, Martí Riu, en va

L'Ajuntament d'Argentona
ha donat l'últim avís als arren
dataris de la concessió muni
cipal Escorxador de Serveis
que si no paguen els lloguers
que tenen pendents de l'explo
tació els tancarà l'activitat. El
consistori, que ha fet un seriós
avís als explotadors del servei,
també ha demanat diversos do
cuments que no disposen com
són el permís d'obertura i el
dipòsit de fiança. Els arrenda
taris de l'Escorxador de Ser
veis, des de fa temps, tenen un
deute amb el consistori de prop
d'un milió de pessetes. Els pro
pietaris han afirmat que estan
disposats a fer efectiu el deu
te. Tot i això han recordat que
l'Ajuntament demana papers
que no existeixen ja que al con
tracte es constitueix una fian
ça però no s'especifica ni la
quantitat a pagar ni el termini.

Abans de pagar els arren
daments, els llogaters volen fer
un nou contracte per iniciar
una nova societat i liquidar així
l'actual. Una de les condicions
incloses en aquest hipotètic
nou contracte seria la reducció
del temps d'explotació de l'es
corxador a 10 anys, ja que ac
tualment és de 50.

En aquest sentit l'alcalde

L'Ajuntament tancarà l'escorxador
si els arrendataris no paguen el lloguer
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IQUES
RIALS

ACIÓ,
TOS...

Passen mesos i mesos i no sentim parlar en quina situ
ació es troba la SALA.Tot d'una ens assabentem que l'Ajunta
ment vol fer un referèndum sobre si cal o no enderrocar-la. El
regidor d'Urbanisme és partidari de l'enderroc, perquè reha
bilitar-la és massa car. La Generalitat podria precintar l'edifici
teatral perquè no reuneix prou mesures de seguretat en la
part elèctrica (això no és nou, fa anys que hi ha un informe a
l'Ajuntament fet per un tècnic municipal en aquest sentit).

Els pagesos amos de l'immoble (això tampoc és del
tot cert, perquè propietaris de l'immoble hi ha més gent, no
solament els pagesos) estan negociant el traspàs a l'Ajunta
ment.

M'ha semblat entendre que la majoria dels pagesos
diuen que s'ha de cedir la Sala al Poble sense que l'Ajunta
ment hagi de donar res a canvi, però sí que reclamen un local
nou al polígon de Can Negoci.

Realment creieu que això és una cessió gratuïta al Po
ble?

Crec que s'imposa una reflexió, convindria aclarir que
cessió gratuïta és aquella que es fa desinteressadament i en
conseqüència sense cap tipus de contrapartida.

És evident que la Sala és del Poble, i així ho havien
reconegut persones que ara de manera sorprenent estan de
fensant contraprestacions a canvi d'aquesta cessió.

Veig molt difícil poder arribar a un acord quan les
opinions de les persones manquen de la fermesa i convenci
ment que són eines fonamentals per no dir ara blanc, a on
sempre havien dit negre.

Cessió gratuïta SÍ! Que la Sala és del Poble és evident.
Contraprestacions? Penso que no n'hi ha d'haver cap, però
posats a preguntar al poble, la pregunta correcta crec jo, se
ria: estem d'acord a entregar un local com a contraprestació
de la cessió de la Sala? Convindria abans aclarir que contra
prestació és el mateix que despesa econòmica. En qualsevol
cas el Poble haurà de decidir-ho i TOTS acceptar aquesta vo
luntat.

Aquesta és la meva manera d'entendre aquest embo
lic.

Un altre cop,

parlem de la Sala

M. Rosa Masó

Coses d'aquí..-r

L'Associació de Veïns d'Argentona informa
1.El dia 24 d'abril de 1997 es va decidir en una assemblea reactivar

l'Associació de Veïns, que es defineix com una associació cívica apolíti
ca que vetllarà per la millora de la qualitat de vida del nostre poble.

2.La primera activitat que ha dut a terme l'associació ha estat fer
una reunió amb representants de l'IES d'Argentona, pares de l'AMPA,
serveis socials de l'Ajuntament i altres persones interessades, per recollir
informació sobre la problemàtica actual dels joves a Argentona. Un cop
analitzada, ens hem adreçat a les regidories de Joventut, Benestar Social
i Educació per preparar un acte públic on s'expliqui què s'està fent des de
l'Ajuntament per resoldre el problema.

3.Convoquem a tots els ciutadans i ciutadanes del nostre poble a
participar de les nostres reunions que es fan cada dijous al vespre a les
deu, al primer pis del Casal.

rebutjades contundentment per
una de les vocals de l'entitat,
Rosa Masó, que va manifestar
que Joan Noè no ha entès que
els integrants d'aquest col·lectiu
hi són a títol personal i no en re
presentació de cap partit. Masó
va dir que sembla que Noè vul
gui posar traves a l'associació.

Rosa Masó va explicar que
els assistents a l'última reunió de
l'entitat van quedar molt sorpre
sos per la intervenció de Joan
Noè, que va fer una apologia de
Convergència Democràtica i va
oferir els serveis de l'estructura
del partit convergent.

La portaveu veïnal va des
tacar que l'associació no vol el
suport de l'estructura de cap par
tit i va afegir que l'entitat està
oberta a la participació de tots
els ciutadans.

L'Associació de Veïns d'Ar
gentona té com a principal ob
jectiu cridar l'atenció del govern
municipal de les mancances que
té el poble i de les coses que no
s'estan fent correctament.

La Plataforma Cívica d'Ar
gentona, que aplega els mem
bres de la desapareguda Associ
ació de Veïns, s'ha transformat
en Associació de Veïns i ha ini
ciat la seva singladura envolta
da de polèmica arran de les de
claracions del president local de
Convergència Democràtica
(CDC),JoanNoè.

Noè, que va assistir a la pre
sentació de la nova entitat, va
manifestar que veu amb preocu
pació que una de les portaveus
de l'associació sigui Rosa Masó,
dona del regidor socialista Ma
teu Pinol. Segons Noè, això fa
sospitar que darrera d'aquest
col·lectiu hi ha una manipulació
sense escrúpols per part del Par
tit dels Socialistes. Tot i aques
tes dures crítiques, el president
local de CDC assegura que el
seu partit dóna suport a aquesta
iniciativa ciutadana, tot i que
apunta que caldrà esperar per
veure si l'entitat és realment in
dependent.

Les crítiques de Noè van ser

L'entitat assegura que és independent i plural

Denuncien que
el PSC manipula
l'Associació
de Veïns
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encara mai han explicat, decidien
donar suport a la urbanització de
Sant Jaume de Traià.

I, perquè el mal no fos sol, CiU
es declarava en contra però a favor
d'urbanitzar, és a dir: no, però ens
reservem el dret a canviar. Fins i tot
podem assegurar que el senyor
Casabella, alcalde de la vila, hauria
rebut pressions per part de l'actual
conseller senyor Mas, per tal que el
seu grup donés suport a aquesta ur
banització. Per sort, el pacte amb
ERC ho va impedir, almenys de
moment. Ara ja és aigua passada.
Ara, després de la sentència, el PP
accepta democràticament la decisió,
faltaria més! i CiU respira tranquil
davant el fet que no haurà de dir la
seva.

Les úniques forces clarament
contràries a aquesta urbanització van
ser les d'esquerres. IC i ERC s'han
oposat, i des del PSC estem tips de
dir que no i el que és més important,
argumentant la nostra negativa.

Volien imposar una determina
da manera de fer urbanisme. I ens la
volien imposar perquè pesaven més
els interessos particulars que els pú
blics. I per aquest "encàrrec" van
disposar de la persona ideal: el se
nyor Cullell. Persona que amb la
seva manera de fer gens ni mica
dialogant i totalment autoritària vo
lia imposar aquesta urbanització con
tra la voluntat de més de 8.000 argen-
tonins. Davant d'aquesta postura, el
seu fracàs estava cantat i així ha sigut.
En un apartat de la sentència del Tri
bunal Superior de Justícia de Catalu
nya, concretament dins l'apartat Fun-
damentos de hecho, punt Sexto,
diu textualment: Existe otro motivo
que invalida ese acuerdo: la invasión
de la Conselleria en las competencias
propias de los entès municipales en
matèria urbanística, es decir, en
haberse incurrido en un exceso del
procedente control autonómico,....
És doncs molt clar: el senyor Cullell
va envair les competències munici
pals en el que fa a urbanisme, incor
rent en un excés de control autonò
mic. És a dir: es va passar en tot.

Sant Jaume de Traià no s'urba
nitzarà. Així ho ha decidit el Tribu
nal Superior de Justícia de Catalunya
en la seva sentència de data 8 d'abril
de 1997.1 això és una bona notícia.
Per aquesta raó, ens felicitem i felici
tem a tot el poble d'Argentona.

Grup Municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya

(PSC)

Hi ha persones que, pel fet d'ha
ver estat elegides pel poble, es pen
sen que tenen dret a dictar segons les
seves normes i interessos deixant de
banda tot el demés. Pensen, lamenta
ble error, que el poble els ha escollit
i que a partir d'aquest moment el
poble ha de callar i acatar submisa
ment les seves decisions, siguin qui
nes siguin. I, el que és més trist si cap,
pensen que l'haver estat votades per
part dels ciutadans els atorga la re
presentació del total de l'electorat.
Lògicament, la persona elegida per
manar té l'encàrrec de fer-ho però ha
d'anar escoltant el poble perquè ha
de partir de la base que no ha estat
elegida per tothom sinó per una ma
joria d'aquest "tothom". L'haver es
tat elegit vol dir que ha estat escollit
per servir al poble; sí, exactament
per això: per SERVIR al POBLE,
cosa que algú d'ells pensa que la seva
elecció ha estat per SERVIR-SE'N
del POBLE. Compte amb els pro
noms febles que de vegades poden
trair fins al punt de canviar totalment
el sentit de les coses.

Afortunadament, la raó acostu
ma a imposar-se sempre i les postu
res autoritàries acaben xocant fron
talment amb les postures dialogants
i democràtiques i, per sort, porten la
pitjor part.

Parlem del senyor Cullell i de la
seva manera de fer, programar, dis
posar i imposar sobre Sant Jaume de
Traià. Ell, durant el seu primer man
dat, va decidir el que s'havia de fer.
Després aquesta postura va retornar
a l'origen del qual no hauria d'haver
sortit mai, és a dir: no urbanitzar Sant
Jaume de Traià. Així es va decidir i
d'aquesta manera va quedar fins que
el senyor Cullell va retornar. Va ser
llavors quan de manera unilateral,
antidemocràtica i totalment autorità
ria, va decidir novament tirar enda
vant Sant Jaume de Traià. I va acon
seguir quelcom important: unir tots
els partits polítics contra aquesta
decisió, unitat per altra banda que va
demanar i exigir el poble d'Argentona
fins al punt de la interposició d'un
recurs contenciós administratiu per
part de l'Ajuntament d'Argentona
contra el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat, llavors encapçalat per
l'anomenat senyor Cullell, i l'acord
d'urbanitzar Sant Jaume de Traià.

Però, coses de la vida, aquesta
unanimitat va trencar-se de manera
sorprenent quan el PP va desmarcar-
se de tots els altres i, amb unes raons
que no dubtem que tindran però que

Ofereix tot tipus de serveis per a l'automòbil, tant en venda
com en postvenda, incloent reparació de carrosseria en
general.
Les reparacions realitzades en vehicles RENAULT
les garantim per un any. El nostre màxim interès és atendre
els clients amb l'experiència i la qualitat que es mereixen.

GRANADOS AUTOMÒBILS, S.L.
Sant Jaume, 59 • 08310 Argentona • Tels. (93) 797 19 61 - 756 07 93

RENAULT D ARGENTONA

Cansaladeria - Xarcuteria
Elaboració artesana d'embotits

c/ Gran, 39 - ARGENTONA

wcwi Va^L·

Decadència de les postures
autoritàries

(CDC)
Democràtica de Catalunya

de Convergència
President Local

Joan Noè

dora per a tothom.
d'una manera més entene
el ROM i l'estructuressin
lítics es miressin seriosament
*    Ja seria hora que els po
seva vila en directe.
viure el moment polític de la
gògic per al ciutadà que vol
hauria d'ésser un acte peda
el ple en un sofriment que
sessions, que converteixen
que fa a la durada de les
direcció i en el desacord pel

brollen dels vilatans en la
Sovintegen les veus que

acte democràtic.
ents que estan viciant aquest
dels components 0 ingredi
poble, al ciutadà, sense molts
un mitjà que ha d'arribar al
ment de projectes. El ple és
ments polítics i pel segui- !
de poder veure posiciona-
referència del vilatà per tal
institucional, són punt de
banda de la pròpia funció ^
plenaris de l'ajuntament, a
clusions per millorar-lo. Els
ens ha permès de treure con
sat una primera etapa que
bona eina de treball, ha pas
Municipal (ROM) és una

El Reglament Orgànic

Orgànic Municipal
El Reglament

Grups municipals
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08310 ARGENTONA

CRISTALLERIES
ARGENTONA
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Miralls sales de bany i decoratius
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Grup Municipal
del Partit Popular

(PP)

transparent, sense obscuran
tismes ni secrets ni jocs bruts.

-Per un joc democràtic en la
vida política al poble, accep
tant la crítica real i construc
tiva, sense desqualificacions
personals.

-Informar amb la màxima re
alitat dels afers del poble. Si
guin amargs o dolços.

-El Partit Popular accepta les
crítiques constructives i les
aportacions de la resta de par
tits, persones i associacions
(reconeixem que no estem
en possessió de la veritat).

-Som humils i humans, accep
tem els errors i d'això apre
nem, i molt.

-El nostre compromís amb el
poble va més enllà de les pa
raules, són fets i moltes ga
nes de treballar.

-Entre tots ho aconseguirem.

Al servei dels argentonins
Cada dijous al despatx del

grup municipal de l'Ajunta
ment Vell, de nou a deu del ves
pre. Apartat de correus núm.
16.

Participa en la millora del
teu poble, posa't en contacte
amb el grup Popular.

Treballant
per al poble

BALANÇ
DEL PARTIT POPULAR

Intervencions als plens:
-Més de la meitat de les inter

vencions han estat nostres.
-Ha sigut un marcatge que

controla de prop l'acció de
govern. Continuarem fent
una oposició acurada, res
ponsable i documentada per
tal d'informar al poble el mà
xim possible.

Fites del Partit Popular:
-Recuperació de la font Picant

i el seu entorn.
-Marge esquerre de la riera

zona lúdico-esportiva i urba
nitzable.

-Zona comercial i zona de vi
anants per reactivar el co
merç de la vila.

-Casal d'Avis i Joves.
-Activitats per als joves.
-Aconseguir que Argentona

sigui una atracció cultural i
lúdica del Maresme.

El Partit Popular i els seus
compromisos:
-Defensar els interessos de

tots.
-Lluitar per una Argentona

capdavantera a la comarca.
-Per una comunicació i col·la

boració total amb totes les en
titats del poble.

-Per una gestió neta, clara,

L'únic recurs que els queda
als promotors és l'apel·lació
al Tribunal Suprem. Encara
que sembli poc probable que
aquest recurs prosperi, cre
iem que l'Ajuntament d'Ar
gentona ha de seguir amb els
tràmits actuals de requalifi-
cació dels terrenys, per no
deixar cap escletxa per on els
promotors puguin tornar a re
vifar els seus interessos, i tam
bé per coherència amb la po
sició que l'Ajuntament sem
pre ha mantingut.

No podem caure en l'er
ror de pensar que aquestes
diligències, ara, un cop cone
guda la sentència, ja no tenen
sentit.

En aquest detall creiem
que cal fer un especial es
ment. No hem de perdre de
vista que uns dies abans que
la sentència fos oficial, va
circular un rumor que anun
ciava un resultat de signe con
trari al que en realitat ha aca
bat tenint.

Ens pot quedar el dubte
de si aquest rumor va ser in
tencionat o no; en tot cas,
això ens ha de mantenir aler
ta, i ens ha de fer veure que
cal deixar el clau ben reblat.

Grup Municipal
d'Iniciativa - Els Verds

(IC-EV)

Com el lector ja deu sa
ber, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ha do
nat la raó a l'Ajuntament
d'Argentona en el cas del pro
jecte d'urbanització de Sant
Jaume de Traià.

És una sentència que ha
d'omplir de satisfacció els ar-
gentonins, els que hi han par
ticipat de manera individual,
els grups polítics, les entitats
i les organitzacions que des
d'un primer moment i sense
vacil·lacions han refusat la ur
banització de Sant Jaume.
D'entre totes aquestes enti
tats cal destacar el CACAU
(Coordinadora Argentonina
Contra les Agressions Urba
nístiques), que ha estat la que,
en els últims temps, ha en
capçalat la contestació popu
lar a la urbanització.

La sentència, que no ad
met els arguments de l'em
presa promotora, es recolza
en la qualificació que tenen
els terrenys de Sant Jaume en
el Pla Urbanístic d'Argentona
de 1987. Però per damunt de
tot defensa el concepte d'au
tonomia municipal en aspec
tes tan importants com el de
l'urbanisme, refusant les in
gerències d'organismes supra-
municipals.

Aquesta sentència es pot
considerar gairebé definitiva.

Sant Jaume de Traià
serà un lloc viu per caminar

Grups municipals*^
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Big Mama que anirà acompa
nyat de Víctor Uris. Darrerament
la banda catalana ha participat
en l'últim treball de la Vella
Dixeland, Ragtime.

Pel que fa a dimarts 5
d'agost, el camp de futbol serà
l'escenari del clàssic concert de
rock del grup Els Bars. En
aquesta formació hi té represen
tació el bateria argentoní Lluís
Serra. Conjuntament amb aquest
concert, la Regidoria de Joven
tut està negociant portar un altre
grup que acompanyés als Bars.
Tot i que encara no està confir
mat, el grup en qüestió podria
ser Els Bisontes.

Finalment, dimecres 6
d'agost actuarà l'orquestra Gi-
rasol i hi haurà una sessió caste-
Uera amb les colles els Capgros-
sos de Mataró i els Vailets del

Ripollès.
Aquests són tots els actes

que estan confirmats, però la Re
gidoria de Joventut està acabant
d'enllestir altres activitats del
programa de la Festa Major de
Sant Domingo.
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Els escrits dels grups municipals es poden entregar a Ràdio Argentona fins al 15 de juliol
i han de tenir una extensió màxima d'un foli a doble espai. La redacció es veu amb el dret
de no publicar-les, cas que l'extensió sigui superior.

La Regidoria de Joventut de
l'Ajuntament d'Argentona està
acabant d'enllestir els principals
actes que conformaran la Festa
de Sant Domingo. De moment
ja es coneixen els principals
grups que faran presència durant
els tres dies de festa.

El plat fort de la Nit Boja,
diumenge 3 d'agost després del
correfoc, serà l'orquestra La
Salseta del Poblesec. Dilluns, el
concert i el ball de Festa Major
anirà a càrrec dels Mongrins,
que ja van participar en la festa
de l'any passat amb un gran èxit
de públic. Com a alternativa a
aquest ball, està previst el con
cert de blues amb el grup més
representatiu d'aquest gènere en
el panorama català. Es tracta de

La Salseta,
la Big Mama
i els Bars
plats forts de la
Festa Major d'Estiu

Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya

(ERC)

de l'Aixernador), actualment
està infrautilitzada i la seva
ocupació no ha sigut la més
racional. La majoria d'a
quests arguments els subs
criuen els partits polítics de
la vila, però prefereixen no
votar a favor argumentant
que no s'expliquen sufici
entment la resta de passes a
seguir quant a la proposta,
està clar que el que aprovem
és iniciar tota aquesta sin
gladura. Una feina que es
consensuarà i demanarà la
participació de tothom i que
significarà: passar el Museu
a la Casa de Cultura, el Mu
seu rehabilitar-lo com a seu
administrativa del mateix i
com a seu de l'Arxiu Histò
ric Municipal, traslladar les
dependències de Joventut,
els "books" d'entitats i la
Ràdio Municipal a la Velcro.

L'altre fet va ésser l'apro
vació d'un enderroc. Quan
l'Administració municipal
arriba a una situació tan dràs
tica és de suposar que ha
seguit tota una sèrie de trà
mits que són els legalment
establerts i s'ha realitzat un
estudi exhaustiu de la situa
ció. L'enderroc s'ha d'enten
dre com el punt límit per
poder fer complir la llei i
retornar a la normalitat uns
fets il·legals. És lamentable
que l'oposició, amb diferents
arguments, s'abstingui en un
acte que significa fer com
plir la llei fins les darreres
conseqüències. Demagògia
pura. A les inauguracions
tots a la fotografia, als en
derrocs que s'hi apunti un
altre. Lamentable.

El consens:
una quimera?

En el ple del mes de maig
es van aprovar dues propos
tes de l'equip de govern que,
a priori, semblava haurien
de comptar amb el recolza
ment unànime de tot el con
sistori. No va ésser així i
només els vots favorables
de CiU i ERC van recolzar les
propostes. L'oposició s'abste
nia o votava en contra.

Són decisions lícites i
lògiques dintre del joc go-
vern-oposició d'una admi
nistració municipal, però
estranyes de valorar i d'in
terpretar quan la majoria de
manifestacions d'explicació
i raonament ^,!) del vot in
diquen un posicionament
favorable.?

En el cas del trasllat del
Museu del Càntir a la Casa
de Cultura hi ha una sèrie de
factors que tots coneixem i
que pensem són determi
nants per donar sortida a un
tema que semblava no tenia
solució. El projecte de l'am
pliació havia estat superat
pel creixement del Museu,
essent la superfície resultant
de l'ampliació per Ca l'Amet
lla insuficient. Així mateix
les millores no soluciona
ven alguns problemes com
podien ser la sala didàctica,
els serveis o les barreres ar
quitectòniques. La dificul
tat, el finançament, portant
deu anys amb el projecte re
alitzat, incidia negativament
i essent l'estocada darrera
l'aluminosi detectada a les
bigues del Museu, feien més
clar trobar una solució que
estava a l'altre costat de la
plaça. La Casa de Cultura té
tots els avantatges que la casa
gòtica no té, el seu disseny
va ser inicialment per servir
com a sala d'exposicions (ha
via d'acollir el fons artístic

Joventut està ultimant els detalls
del programa

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

El Celler
df Argentona

Dr. Samsó, 21 - Tel. 797 10 72
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DROGUERIA - PERFUMERIA
PINTURES

VELLVE

Catalunya, va afegir el batlle.

La Fira d'Art deslluïda

Tot i visitar les catifes mol
ta gent, la Fira de l'Art no va
tenir la mateixa sort i l'afluèn

cia de públic a la cinquena edi
ció de la mostra va ser molt

menys expectativa. La pluja,
igual que l'any passat, va
deslluir-la i molts expositors
van haver de desmuntar l'es-
tand abans d'hora, ja que peri
llava que es fessin malbé els
treballs que presentaven.

Un dels responsables de la
mostra, Josep Maria Jubany, va
afirmar que van tenir proble
mes al matí, ja que no sabien
si muntar la fira a causa del mal

temps.
Malgrat tot, els artistes, un

total de 50, provinents de di
versos punts de Catalunya, van
mostrar i vendre durant tot el
dia a la plaça de Vendre les se
ves darreres creacions. Una de
les dades més destacades de la
mostra va ser la millora de qua
litat dels treballs que es van
exposar. Enguany es va apre
ciar l'art africà i el xinès, però
també hi van ser presents una
important representació de tre
balls d'artistes del Maresme,
del Vallès i de Barcelona.

poble confeccionessin les seves catifes. Els Amics de les Tra
dicions d'Argentona, que organitzen aquesta festa des de

l'any 1991, van calcular que durant tot el dia unes sis mil
persones van passar per la vila.

que Argentona necessita festes
i activitats perquè la gent surti
al carrer. Per la seva banda,
l'alcalde Joaquim Casabella va
lamentar que el temps no
acompanyés, però malgrat les
imprevisions climatològiques

Argentona es coneixerà per
les nostres activitats arreu de

Al carrer Sant Julià van retre homenatge al Ché.

La pluja que va caure a pri
mera hora del matí no va im
pedir que nombrosos argento-
nins i visitants recorreguessin
els tretze carrers que van con
feccionar i mostrar les catifes
de flors. Aquest any, igual que
el darrer, a banda dels motius
florals, les catifes tenien dibui
xos diversos. Al carrer Indús
tria van representar un drac, els
càntirs van ser el motiu princi
pal de la catifa del carrer Gran,
i les fonts van ser el tema triat
pels veïns dels carrers Sant
Isidre i Lladó de Dalt. Al car
rer del Molí, la catifa la van fer
els nens i van triar com a di
buix les fruites.

Però una de les més elabo
rades va ser al carrer Sant Ju
lià, amb una imatge floral del
desaparegut Ché Guevara.

Una de les organitzadores
de la festa, Lourdes Colomi-
nes, va valorar la festa positi
vament i va destacar que la
bona participació evidencia

La Festa de les Catifes de Flors, l'antic Corpus, ha estat
un èxit de públic i ha convertit aquesta reivindicació festi
va en una de les més destacades de la comarca i província.

La pluja no va impedir que els veïns de tretze carrers del

L'organització calcula la presència de 6.000 persones pels carrers de la vila

La Festa de la Flor consolida Argentona
capital de comarca de les catifes
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sina, va fer una valoració positi
va de la Mostra ja que la impor
tància dels ponents va donar
molta qualitat al debat.

Projeccions a dojo

La la Mostra de Cinema In
fantil en Català va destacar pel
munt de pel·lícules de diversos
autors i nacionalitats que es van
projectar en només dos dies.

En total es van projectar 13
films que es van alternar amb
l'actuació de grups d'animació.
Entre aquests n'hi havia dos de
catalans: La Revolta dels Ocells
i Peraustrínia 2004. A banda de
la representació de casa també
es van projectar altres pel·lícules
com: La Guerra del bosc 0 El

gat sense cua.
Paral·lelament a la Mostra es

va poder visitar una petita expo
sició retrospectiva sobre el cine
ma i el cinema infantil. La Mos
tra va comptar amb un pressu
post proper als dos milions de
pessetes, finançats en part per
l'Ajuntament i entitats privades.

El cinema actual no s'ocu
pa del públic minoritari, per tant
serà molt difícil que el cinema
infantil en català pugui tirar en
davant ja que no existeix una
política al respecte, ni per part
dels empresaris del sector ni per
part dels representants de les ins
titucions públiques. Aquestes
van ser, a grans trets, les conclu
sions més importants que van
sortir del debat que es va fer a la
sala noble de l'antic Ajuntament
i que formava part del progra
ma d'actes de la Mostra. El de
bat va ser representat per: l'ac
tor Joan Pera; els directors de
cinema Josep Comerón i Rosa
Vergés; la coreògrafa Marta Al
mirall; l'escriptor, traductor i
director de la revista infantil

Cavall Fort; i l'Albert Jané i
l'Anna Solà, membres de Drac
Màgic. El debat també va comp
tar amb la presència del director
general de Política Lingüística
de la Generalitat, Lluís Jou.

Malgrat la poca afluència de
públic, un dels responsables de
Rialles a Argentona, Josep Al

Rialles d'Argentona i Òmnium Cultural

organitzen la trobada

La la Mostra
de Cinema Infantil
en Català atreu
molt de públic

1

Aquesta és la lluita de Déu
No la fa amb la seva omnipotència, perquè ens ha fet a nosal

tres capaços d'assolir el nostre objectiu. El clam dels pobres continua
arribant a les seves oïdes i Ell continua reaccionant al seu favor, des
vetllant en tot el món homes i dones que duguin a terme,
esforçadament, el projecte de pau i de benestar universals. Ell és al
nostre costat i, de la mateixa manera que va treure de l'esclavatge el
poble d'Israel, durant tota la història de la humanitat, empeny els ho
mes a lluitar per fer el món que tots volem. L'alliberament de l'escla
vatge d'Egipte no és, doncs, una anècdota sinó una categoria, és la
gran tasca de tota la nostra vida, acompanyats, impulsats i assegurats
pel mateix Déu-Pare.

Així comença la nostra història
"El Senyor digué a Moisès: -He vist l'opressió que pateix el

meu poble a Egipte i he sentit com clama per culpa dels seus explota
dors. Conec els seus sofriments; per això he baixat a alliberar-lo del
poder dels egipcis i fer-lo pujar des d'Egipte cap a un país bo i espa-
iós, un país que regalima llet i mel. El clam dels israelites ha arribat
fins a mi, i he vist com els egipcis els oprimeixen.Ara, doncs, jo t'en
vio al Faraó; vés-hi i fes sortir d'Egipte els israelites, el meu poble".
(Èxode 3,7-10).

Aquesta història és eterna
La condició humana fa que els homes sentim contínuament

la temptació de dominar els altres i de treure'n tant de profit com
sigui possible.

El poder -de la força bruta, de la intel·ligència, del diner, de
la influència- ens arrossega a buscar avantatges per damunt dels ger
mans, a buscar la seguretat en els béns temporals. Tendim instintiva
ment a acumular riqueses, tant com podem, per assegurar el nostre
futur, el dels nostres fills i el dels nostres néts... Mai no n'hi ha prou.
Els conquistadors d'Amèrica i d'Àfrica han expoliat tant com han po
gut, frenèticament i sense fer cas dels profetes que parlaven a favor
dels oprimits. Hi va haver una llarga època de comerç monstruós
amb la venda d'esclaus que va produir riqueses extraordinàries que
encara cuegen. En els temps de les vaques grasses, alguns industrials
no van voler compartir els beneficis i es van formar també grans capi
tals -fruit de la suor de tots-. El mateix Jesús ens diu concretament:
"Ja sabeu que els qui figuren com a governants de les nacions les
dominen com si en fossin amos, i que els grans personatges les man
tenen sota el seu poder. Però, entre vosaltres, no ha de ser pas així"
(Marc 10,42).

Podríem multiplicar els exemples de grans fortunes acumu
lades pels dirigents de molts pobles miserables.

L'altra cara de la moneda
Si fins ara hem presentat la part vergonyosa de la nostra soci

etat, ara podem presentar tot un seguit d'exemples de persones que
han defensat la fraternitat de tots els homes i que s'han posat al costat
dels pobres. El mateix Déu fa parlar així al profeta Isaïes:"^Us penseu
que jo tinc per dejuni que un home faci súpliques tot el dia, abaixi el
cap com un jonc, es vesteixi de sac negre i s'ajegui a la cendra? ^D'ai-
xò en dieu un dejuni, un dia agradable al Senyor?. El dejuni que jo
aprecio és aquest:Allibera els qui han estat empresonats injustament,
deslliga les corretges del jou, deixa lliures els oprimits i trosseja jous
de tota mena. Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a
casa teva els pobres vagabunds, vesteix el qui va despullat. No els
defugis que són germans teus!" (Isaiès 58,5-7).

I, al llarg de tota la història, han estat milers els homes i
dones, de totes les cultures i de totes les religions, que han defensat
l'autèntica pau que es fonamenta en la justícia i la germanor de tota la
humanitat. Tota la vida de Jesucrist és un clam de justícia i d'amor.
Francesc d'Assís, Bartolomé de las Casas, Teresa de Calcuta, l'Abbé
Pièrre, Gandhi, Martin Luther King, Pere Casaldàliga... I la més gran
part de la humanitat viu aquest anhel i hi col·labora de moltes mane-

L'eterna lluita
a favor de la

nostra llibertat

Salvador Cabré

^Cridats a ser lliures
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després de la secundària i alhora impulsar el
comerç i l'hostaleria com a sectors econòmics
importants.

El regidor de Promoció Econòmica té
la voluntat que aquests tallers siguin els mò
duls de garantia social, previstos en la refor
ma escolar i que estan adreçats a nois i noies
d'entre 16 i 18 anys. D'altra banda, la regido-
ria debatrà amb els botiguers i restauradors del
poble les necessitats que tenen i les actuacions
que es poden dur a terme de manera conjunta.

L'Ajuntament vol crear dues
escoles-taller per als joves

Argentona podria tenir dues
escoles-taller de comerç i hostaleria si pros
pera la iniciativa que està estudiant la Regi-
doria de Promoció Econòmica. El responsa
ble d'aquesta àrea, Francesc Espadero, té pre
vist reunir-se amb representants del comerç i
de l'hostaleria local per proposar-los el pro
jecte de crear una escola-taller per cada sector
econòmic. Aquestes escoles-taller tindrien el

doble objectiu de donar formació a aquells jo
ves que no volen continuar els estudis reglats

És injust. No té raó de ser. Però és legal. Això
demostra que no tot allò legal és just. Per quins set sous
algú pot atribuir-se el dret de cobrar un servei que no
t'ha donat i del que no te n'has servit? Quan tens neces
sitat de traslladar-te amb cotxe a la capital o a qualsevol
ciutat ja saps que t'esquilaran. Si tens la sort de trobar
un lloc per aparcar, sortós de tu, si no al pàrquing. No
vaig contra els pàrquings, estan bé, però parlem-ne .Avui
n'hi ha que et cobren 240 ptes. l'hora o fracció. Supo
sem que encara en trobis de 195 ptes. Són 3,25 ptes.
per minut, exactament. Són 169,57 -1- 25,43 d'IVA =195.
Anem suposant que hi hagis estat 1 hora i 10 minuts, et
cobraran 390, si bé comptant els 70 minuts a 3,25 ptes.
el minut són 227,50 ptes,per tant t'han fotut 162,5 ptes.
Tenint en compte els milers de pàrquings que existeixen
a l'Estat espanyol i a l'ensems els mils i mils de cotxes
que hi entren i surten diàriament, és fàcil deduir els
milions de minuts que es paguen injustament. El frau
diari és esgarrifós i si el multipliqueu pels 365 dies de
l'any encara en serà més. A sant de qui hem de sofrir
aquesta estafa, que ens pot fer suposar, però que no vo
lem creure, que el govern que presumeix de voler pro
tegir el consumidor practica el menfotisme per partici
par d'un grapat de milions més que li pertoquen d'aquest
servei que no ha existit i que li provenen de l'IVA? Les
gasolineres si et posen un raig més et cobren el que val,
no el litre sencer. Per què doncs aquests privilegis? Jo
m'he trobat a l'estranger, concretament a Estrasburg, que
el paper que justifica el pagament és una autèntica asse
gurança per a qualsevol desgavell que et pogués passar,
mentre que aquí et fan responsable de tot i ells no res
ponen de res. Tant de bo aquest escrit trobés ressò i
poguéssim pagar l'entrada per minuts, no per hores ni
fraccions. I tan senzill que seria. I fóra correcte, el just i
el legal.

No tot allò legal
es pot

Ferran Catà

Mirant enrera sense rancúnia

lors del civisme i de la solida
ritat.

Les primeres conclusions
de la primera fase del treball,
la de la recollida de dades, es
taran ja aquest mes de juny i
els integrants de l'empresa
Xou confien que de cara a
aquest estiu ja es podran co
mençar a aplicar algunes actu
acions.

L'empresa Xou, que està
elaborant el Pla d'Educació, és
una cooperativa constituïda
l'any 92 i formada per un peri
odista, un animador sociocul
tural i una sociòloga. L'asso
ciacionisme i la cooperació són
dos dels eixos del treball de
Xou que en els seus cinc anys
de feina han realitzat projectes
per diversos ajuntaments de la
comarca; entre ells els de Ca
lella, el Masnou, Sant Pol i Pi
neda.

Argentona comptarà a par
tir d'aquest any amb un Pla
Educatiu que tindrà com a ob
jectiu principal proposar mesu
res i actuacions per completar
l'educació que els joves
d'Argentona reben als diversos
centres escolars del poble.
L'empresa Projectes i Gestió
Sociocultural Xou ha rebut
l'encàrrec de l'Ajuntament
d'elaborar aquest document i
ja ha entrevistat a responsables
de les escoles i de l'institut, a
presidents d'entitats relaciona
des amb els joves, a agents so
cials i als mateixos joves per
tal de recollir dades sobre la
situació actual de l'educació a
la vila i sobre les necessitats
que hi ha.

El Pla d'Educació pretén
millorar l'educació i els valors
dels joves d'Argentona, al mar
ge dels programes convencio
nals d'ensenyament. En aquest
sentit, el regidor d'Ensenya
ment, Francesc Espadero, ha
destacat que el concepte
d'educació està per sobre de
les escoles i de les universitats.
Hi és també en actes lúdics, en
la cultura, en les associacions
de veïns, en les entitats i en la
família. Tenint en compte
aquest criteri, el Pla té la vo
luntat de buscar la col·labo
ració de les entitats de la vila
perquè participin en una sèrie
d'actuacions que complemen
tin l'educació que els joves ar
gentonins reben a les escoles,
especialment inculcant els va

Un Pla d'Educació
millorarà
els valors
dels joves
argentonins
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un poble on no arribem a 130
establiments, i que només 60 for
mem part de la UBA, això no
més és una manca de solidaritat
de tot el comerç que no es pot
suportar. Pot ser culpa meva.
Això és una cosa que el temps
dirà, però tinc fundades esperan
ces que el comerç del poble rec
tifiqui i sigui suficientment cons
cient, cadascú amb el seu propi

continuar lluitant en contra de la
incomprensió de la gent respon
sable de portar a bon fi els pro
jectes i reivindicacions.

-Quines persones mostren
incomprensió sobre les pro

postes de la UBA?
-En primer lloc l'Ajunta

ment d'Argentona, però també
em queixo de la manca de soli
daritat del comerç del poble. En

m'he vist impossibilitat física
ment, psicològicament i econò
micament. Per exemple, després
de més de cinc anys reivindicant
un nou model comercial ara, a
l'any 1997, l'Ajuntament es fa
seves propostes i reivindicacions
fetes any rere any per la Unió de
Botiguers, i que no havien estat
escoltades. A mi, aquests fets em
cansen. S'ha acabat. No vull

-Quants anys ha estat al

capdavant de la Unió de Boti
guers?

-Han estat sis anys llargs,
viscuts molt intensament, treba
llant pel comerç del poble. Un
treball que potser no s'ha valo
rat prou. Però, per la meva part,
he treballat amb moltíssima il·lu
sió i ganes, fent tot el que he
pogut; i no he fet més perquè

Entrevista a Josep Castané, president de la Unió de Botiguers d'Argentona

Josep Castané: El comerç del poble no està preparat per
afrontar el repte de les grans superfícies comercials

Homenatge i eleccions

El president del Consell Co
marcal del Maresme, Joaquim
Rey, durant la inauguració de la
Fira va obrir els parlaments des
tacant el paper que el president
de la UBA ha tingut en la seva
consolidació.

Qui es va sumar als elogis
per la feina feta va ser l'alcalde,
Joaquim Casabella, que va ma
nifestar que gràcies a ell i a la
seva iniciativa avui també po
dem gaudir d'una Fira Comerci
al i Gastronòmica digne.

Hores abans de finalitzar la
mostra es va fer públic la possi
ble primera candidatura oficial
per substituir Castané. Es tracta
va de Guzman Palaus, responsa
ble de l'empresa Plantes Palaus,
que va confirmar la notícia a
Ràdio Argentona. Un cop tan
cant el termini, ara els afiliats a la
UBA hauran d'escollir si accep
ten o no a Guzman Palaus com a
nou president de l'entitat comer
cial, ja que és l'única candidatura
que s'ha presentat.

ència de gent en els estands gas
tronòmics. El nombre de degus
tacions que es van fer aquest any
va superar amb escreix les de
l'any passat, venent-se prop de
6.000 tiquets.

Les activitats paral·leles a la
Fira es van centrar en la desfila
da de moda de divendres a la nit
com l'acte de més èxit. La Sala
Argentona es va omplir de gom
a gom. Una de les novetats va ser
la presentació dels dissenys que
han elaborat dues joves argento-
nines. Per la UBA aquesta mena
d'activitats serveixen per a po
tenciar els joves de la vila.

No va tenir tanta sort l'es
pectacle musical de Lluís Vila.

El partit del Barca i la Fira de
Mataró van treure-li espectadors
al' artista imitador argentoní que,
tot i així, va omplir mig afora-
ment de la Sala amb un públic
que va seguir entusiasmat la seva
actuació.

L'acte amb menys públic va
ser l'antologia de la Sarsuela que
només va vendre una quarta part
de les butaques.

Menys però qualitat

Menys públic però més inte
ressat i de més qualitat. Aquest
és el comentari general que van
fer les empreses que participants
a la Fira Comercial i Gastronò
mica. Un total de 12.000 perso
nes van passar pel recinte, dues
mil menys que l'any passat.

El president de la Unió de
Botiguers, Josep Castané, va va
lorar molt positivament aquesta
edició. El botiguer va dir que per
primera vegada els visitants es
van mostrar interessats per tot
allò que s'exposava. Segons
Castané aquest era un dels ob
jectius d'aquesta edició: no
massificar la Fira sinó atreure un
públic interessat.

El sector gastronòmic va ser
del tot diferent. D'una banda el
nombre de restauradors va in
crementar respecte l'any passat.
D'altra banda, la devoció de la
gent per menjar al recinte firal.
L'èxit va ser tal que els dos pri
mers dies el recinte firal va tan
car dues hores més tardperl'aflu-

L'Ajuntament d'Argentona
està estudiant una nou emplaça
ment on situar l'any que ve la
Fira Comercial i Gastronòmica.
Durant el transcurs d'aquesta ja
es va plantejar el trasllat davant
les possibles obres de construc
ció d'un aparcament a la plaça
Nova. Entre les opcions hi ha
dues alternatives: el pati de l'es
cola Bernat de Riudemeia i la
zona esportiva. Tot i que no hi ha
res decidit, la primera té més
força a causa de la proximitat
amb la plaça Nova.

L'alcalde d'Argentona, Joa
quim Casabella, va explicar que
si pel maig de l'any que ve la
plaça Nova està en obres obliga
rà a buscar un emplaçament al
ternatiu a la Fira Comercial.
Casabella va apuntar que aquest
trasllat no suposaria cap canvi
en el contingut del certamen, tot
i que comportaria una ampliació
del nombre d'expositors 0 de
l'espai dels estands. Casabella
va apuntar que tot això s'haurà
de discutir amb la nova Junta de
la Unió de Botiguers.

El president de la UBA, Josep Castané, no continua i li fan un homenatge

La Fira Comercial i Gastronòmica
clou pensant en un nou emplaçament

22  Cap de Creus - juny 1997



El PP demana un impuls
contra la xenofòbia i el racisme

Durant el ple ordinari corresponent al mes d'abril, el
Partit Popular d'Argentona va presentar una moció sobre la
celebració de l'any europeu contra el racisme i la xenofòbia,
que va ser aprovada per unanimitat. Amb aquesta moció
l'Ajuntament s'ha mostrat a favor de donar suport a un
programa de mesures i accions encaminades a complir els
objectius marcats en aquest sentit per la Unió Europea.

Coses de la Vila

socioeconòmiques del poble i
entrevistaran els agents econò
mics dels sectors industrial,
agrícola i serveis. A partir d'a
questes dues vies d'informació,
es plantejaran algunes propos
tes d'actuació. L'anàlisi dels
costos d'implantació de noves
empreses a la vila i les necessi
tats de formació i reciclatge
dels treballadors seran dos dels
punts on es concentrarà el Pla.

En la presentació del Pla, el
regidor de Promoció Econòmi
ca va insistir que l'Ajuntament
i els empresaris hauran de tre
ballar conjuntament i que seran
els empresaris els que s'hi hau
ran d'implicar més proposant
actuacions i solucions als seus
problemes. L'Ajuntament s'en
carregarà de posar els mitjans
per desenvolupar aquestes me

sures.
La primera fase del Pla co

mençarà en breu i es podria
allargar uns dos mesos. Els
empresaris argentonins han
acollit el Pla amb una barreja
d'interès i d'escepticisme.

L'Ajuntament d'Argentona
ha començat els treballs d'ela
boració d'un Pla de Promoció
Econòmica adreçat a les empre
ses de la vila, l'objectiu bàsic
del qual és treballar coordina
dament amb els industrials ar-
gentonins per estimular l'eco
nomia local. La primera fase de
l'estudi es posarà en marxa de
manera immediata i consistirà
a entrevistar els empresaris per
conèixer les seves inquietuds i
necessitats. En aquest sentit, el
Pla preveu analitzar la situació
actual de l'economia local, co
nèixer les problemàtiques i les
necessitats de les empreses per,
en una segona fase, proposar
mesures d'actuació. El regidor
de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament, Francesc Espa-
dero, ha destacat que el Pla no
més tindrà èxit si els empresa
ris hi participen activament.

L'empresa que s'encarrega
rà de l'estudi ja té l'experièn
cia d'haver treballat en la re

dacció del Pla Estratègic de
Mataró. En la primera fase del
Pla, els tècnics recolliran dades

Impulsen un
Pla de Promoció
per ajudar
les empreses

-Primer el que hem de mi
rar és si existeix un altre lloc.
Deixem-nos de divagacions i
utopies i mirem si hi ha un altre
lloc per situar la fira, perquè
aquesta sigui realment el que ha
de ser per Argentona. Però la
meva pregunta és: hi ha un lloc
adequat a Argentona per situar
una fira més gran que l'actual?
No hi és. Aquest és el problema
més greu que tenim.

-Així l'any que ve, on ani
rà la fira si es fan obres a la
Plaça Nova pel pàrquing soter
rani?

-Bé, això de les obres ja ho
veurem. De moment és una uto
pia. Mira, et faré una reflexió:
l'Ajuntament d'Argentona havia
d'aprovar un equipament comer
cial (mercat municipal) el mes
de maig i encara no s'ha apro
vat absolutament res. Com és
possible que ens oblidem d'a
quest equipament i que ja esti
guem pensant en construir un
pàrquing a la plaça Nova.

-Ha pensat alguna vega
da a entrar en el món de la po

lítica?
-Mira, la meva vida sempre

ha estat bolcada a servir els al
tres. He estat en diferents juntes
escolars, a la junta de la ràdio,
entre altres col·lectius. M'ha
agradat treballar per l'altra gent.
Entrar en política és un pas molt
important, i primer cal analitzar
quines possibilitats reals tens tu
mateix per aportar millores al
conjunt del poble. Si no ho veus
clar, el millor és quedar-te a casa.

-Així no ho descarta?
-No descarto ni afirmo. Pri

mer he de saber què puc aportar
al poble, perquè pugui conver
tir-me en polític. Aviat faré 50
anys, i m'he de plantejar les co
ses d'una altra manera. Potser sí,

potser no.

negoci, que avui és importan-
tíssim fer una pinya entre tots els
comerciants de la vila. D'aques
ta manera no es pot anar en lloc.
Si el comerç d'Argentona, glo
balment no rectifica, no anirà en
lloc.

-Està preparat el comerç
d'Argentona per afrontar la
propera obertura d'una gran
àrea al nord de Mataró?

-Crec que un gran sector del
comerç del poble no està prepa
rat per afrontar el repte de les
grans superfícies comercials. I
no ho crec per aquesta insoli-
daritat que abans denunciava. I
no estic parlant de cooperatives
i altres fórmules, sinó que s'or
ganitzin activitats pel comerç,
que tothom hi participi.

-Es pot dir que dins la
Unió vostè ha treballat com
pletament sol?

-No. Això no és veritat.
Sempre he tingut l'ajuda de les
diferents juntes. Hi hagut èpo
ques de tot. A vegades s'ha do
nat molt d'esforç en el treball i
d'altres que la gent s'hi ha re
penjat més. Però bàsicament
sempre he estat envoltat de bons
col·laboradors. Lamento, però,
que en aquests anys de presidèn
cia he trobat casos de persones,
gent de la mateixa junta, que han
donat problemes a la Unió.

-Veu la Fira Comercial i
Gastronòmica situada en un
altre indret, que no sigui la pla

ça Nova?
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La primera web interactiva

Una de les últimes innova
cions tecnològiques que ha in
corporat Ràdio Argentona és
una web que permet als nave
gants d'Internet conèixer els
programes de l'emissora i les
notícies que s'emeten cada dia.
També es pot consultar l'estu
di d'audiència que va elaborar
l'emissora, fullejar les pàgines
del Cap de Creus o informar-

se de les tarifes publicitàries de
l'Àrea de Mitjans de Comuni

cació. La web disposa d'una
bústia on els internautes poden
enviar missatges a la ràdio. Una
de les novetats més destacades
és el fet que la web és interac
tiva. Ràdio Argentona és la pri
mera emissora municipal de
l'Estat espanyol que té una web
amb aquestes característiques.
Això suposa que els internautes
poden fer arribar a l'emissora
notícies que coneguin i que
afectin a Argentona. Aquestes

notícies es poden incloure a les
pàgines d'informatius.

Quan s'accedeix a la web
de l'emissora, a l'adreça http../
/argentona.pasifae.com/ràdio,
l'usuari accedeix a les notícies
que emeten els informatius de
la ràdio des del mes de maig.
També es troba una primera
pàgina de presentació i un
menú des del qual es pot acce
dir a les pàgines dels diferents
programes. Cada una d'aques
tes pàgines conté una explica
ció del contingut de cada espai
amb fotografies dels seus res
ponsables.

Ràdio Argentona ha rebut
l'accèssit al millor programa
cultural per La Xarbotada, un
especial elaborat per l'equip
d'aquesta emissora dedicat a la
Festa Major i a la Fira Inter
nacional de Ceràmica i Terris
sa de l'any passat. El premi el
concedeix per segon any con
secutiu la Corporació Catalana

de Ràdio i Televisió. El direc
tor de l'emissora, David Car
mona, va rebre el guardó, con
sistent en un xec de 100.000
pessetes, de mans del director
de Catalunya Ràdio, Jaume
Claveguera. En el moment de
recollir el premi, Carmona va
agrair la tasca de l'equip humà
de Ràdio Argentona i va fer un
petit homenatge a Jaume Cla
vell, desaparegut recentment,
pel seu paper com a impulsor

de la Fira del Càntir i el Mu
seu.

El premi al millor progra
ma cultural és un de tota una
sèrie de guardons que convoca
la Fundació de la Ràdio i la
Televisió Locals de Catalunya.
Ràdio Argentona optava tam
bé a la millor iniciativa tecno
lògica amb la nova web inte
ractiva de l'emissora i al millor
programa per promoure el res
pecte pel medi ambient.

En aquesta segona edició
dels premis hi van participar
178 programes de ràdio i tele
visió.

L'acte va tenir lloc a l'au
ditori cultural de Sant Cugat del
Vallès i va ser presentat pels
periodistes de TV3 Helena
García Melero i Josep Puigbò.

Ràdio Argentona
rep de la CCRTV
l'accèssit al millor
programa cultural

ANNEX DE TARIFES
A) Utilització de la sala d'actes per a noces 13.240 ptes.

Després d'una pausa de dos anys, el Jutjat de Pau torna a estar present al
CAP DE CREUS. La nostra intenció continua sent facilitar als ciutadans totes aquelles
informacions referents a l'àmbit de la Justícia que puguin ser del seu interès.

En primer lloc, voldria comentar-vos que el secretari del Jutjat de Pau de
la nostra vila, en Lluís Vilalta i Urrea, s'ha incorporat a l'equip de redacció del Butlletí
que edita l'Associació Catalana en Pro de la Justícia. Aquesta associació aplega els
Jutges de Pau de Catalunya (uns 900 jutjats).

Sota el títol "La Llei a prop", la secció dirigida i orientada pel Sr. Lluís
Vilalta vol ésser una eina de formació valuosa pels jutges i jutgesses de Pau en les
seves tasques al servei de l'Administració de Justícia.

Esperem que aquests objectius es compleixin.

TAXA FIXADA PER L'AJUNTAMENT PER CELEBRAR CASAMENTSA LA SALA DE L'EDI
FICI NOBLE DE L'AJUNTAMENT

Tal com disposa la Instrucció de 28 de novembre de 1985 de la"Dirección
General de los Registros y del Notariado" estableix que el lloc de celebració dels
matrimonis civils, quan es duguin a terme davant el Jutge de Pau, "habrà de ser el
local donde se halle ubicado el Registro Civil y destinado a tales efectos. Si este local
no fuese suficientemente decoroso y adecuado para tales actos, podrà celebrarse en
otro local del Ayuntamiento especialmente habilitado a estos fines, y que tendra la
consideración de Oficina Registral a los exclusivos efectos de la celebración de
matrimonios. Esta última posibilidad requiere el acuerdo previo entre el Juez y la
Corporación Municipal, que habrà de recaer sobre un local adecuado y único para
todos los casos."

És evident que el Jutjat de Pau és un lloc decorés però no adient per la
celebració de l'acte del matrimoni civil, ja que, per les seves dimensions reduïdes, no
permet l'assistència de familiars i amics a l'acte, cosa que considerem que és un dret
dels contraents, ja que contraure matrimoni és un acte de gran rellevància a la vida de
les persones i endemés públic. Per tal motiu, tal com regula la Instrucció abans es
mentada de la DGRN, es fa necessari disposar d'un altre lloc per la celebració del
matrimoni, el qual ha d'estar cedit per l'Ajuntament.

El Ple de l'Ajuntament va aprovar a finals de l'any passat l'ordenança fiscal
núm. 28, per la qual es fixa el preu públic per a la utilització de la sala d'actesde
l'edifici noble de l'Ajuntament per a celebracions particulars i públiques.

Així doncs, qui vulgui casar-se a la sala d'actes de l'edifici noble de l'Ajun
tament haurà de pagar la taxa fixada pel Ple de la Corporació municipal, que puja
13.240,- ptes.Aquesta taxa comprèn les despeses de neteja, llum i manteniment de la
sala. L'ornamentació de la sala amb flors, música, catifes i altres, corre a càrrec dels
contraents o familiars.

Hem fet gestions des del Jutjat per tal que no es cobrés aquesta taxa als
residents a Argentona, però això no ha estat possible, ja que no es poden fer diferèn
cies a l'hora de cobrar un preu públic que és de general aplicació.

Cal dir que, com sempre, les oficines del Jutjat de Pau estan a disposició
per casar-se sense que això suposi cap càrrec o despesa pels contraents.

Al Jutjat facilitem la informació oportuna a les parelles que volen casar-se
per la via civil, a fi d'incoar l'expedient de matrimoni civil i demanar la sala, si els
interessa. L'expedient preceptiu necessita 3 setmanes o un mes per la seva instruc
ció, donada la publicació d'edictes a què la llei obliga.

A continuació publiquem l'ordenança fiscal esmentada, aprovada per
l'Ajuntament.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28

Article lr. Concepte.
De conformitat amb el que es preveu en l'article 117 en relació amb l'arti

cle 41.B), ambdós de la LLei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, aquest Municipi estableix el preu públic per utilització de la sala d'actes de
l'edifici de l'Ajuntament amb celebracions particulars i públiques: Noces.
Article 2n. Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança,
els qui disfrutin, utilitzin o aprofitin especialment el domini públic a què es refereix
l'article anterior, en benefici particular.
Article 3r. Quantia.

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es
fixa en la tarifa continguda en l'annex.
Article 4t. Obligació al pagament.

1.L'obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança
neix des del moment en què es concedeix la utilització privativa o aprofitament
especial de la sala d'actes.

2.El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà a les oficines de la Treso
reria municipal, en el moment de recollir la corresponent autorització.
Article 5è.- Disposició final.

Aquesta ordenança entrarà a partir del lr de gener de 1997 i serà vigent
mentre no s'acordi la seva derogació o modificació.

Dos anys
després...

Jaume Arenas

•Jutjat de Pau
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L'escola de Sant Miquel
del Cros celebra els seus
30 anys d'existència
amb una gran festa

Gegants, jocs populars, teatre, sevillanes i moltes al
tres coses van omplir de color la jornada de celebració de
la festa de l'escola de Sant Miquel del Cros. Amb un pro
grama prou atapeït, les activitats van començar de bon
matí amb una cercavila de gegants i capgrossos pel barri
i per l'escola. L'acte més protocol·lari va ser la inauguració
del nou carrer del barri. Es tracta del Joan Vilanova i Abril,
alcalde republicà d'Argentona durant la Guerra Civil.
Vilanova, un cop finalitzada la guerra, s'instal·là a Perpinyà.
Durant la seva llarga estada a la Catalunya Nord va inau
gurar un casal català. A l'acte emotiu hi van ser-hi pre
sents els seus fills acompanyats de les autoritats locals.

Un cop finalitzada la inauguració del carrer va comen
çar la festa amb la fira d'entitats, tallers per als nens més
petits i una simultània d'escacs. Més tard, a les onze, co
mençaren els jocs populars en què tothom va poder parti
cipar: pares, nens i mestres. Això va ser just abans de l'obra
de teatre El darrer home, que van escenificar els alumnes
de vuitè. Balls populars a càrrec de nens del centre i sevi
llanes amb el grup Sentimiento Andaluz van posar la nota
folklòrica a la festa. Paral·lelament als actes de celebra
ció, durant tot el matí es van mostrar diverses exposicions
dels treballs escolars i es van passar vídeos de l'escola.

La jornada festiva es va acabar amb un gran dinar.

Coses de la Vila^

és que el pes d'alguna cosa
del conviure quotidià
li és feixuc com una llosa
i l'acaba per matar.

Quan l'amor s'ha fet rutina
ha perdut el seu valor,
si el costum és qui el domina
ja és una altra llei d'amor...

Embafat de tants de dies
de menjar un mateix menú,
va pansit, sense energies,
com si anés pel món dejú.

Arracona les mirades
que encenien el teu cor
i estalvia les besades
com si fossin unces d'or.

Ja no és brasa sinó cendra,Quan l'amor es fa rutina
ja no és flama sinó fum,i es mustiga la il·lusió,
no hi ha amor encès i tendrei el que penses no endevina
quan l'amor s'ha fet costum.i no té imaginació,

Prou que et veu però no et mira,
no t'escolta, va encongit,
i s'esmuny sota la gira
fent-se el sord i l'adormit.

Quan l'amor es fa rutina,
i això passa tot sovint,
s'arrossega, no camina,
com si d'esma anés vivint.

Quan l'amor...

Lina Casanovas

En vers o en prosa

sin en l'oblit. L'antic Ajuntament
es va omplir de gom a gom per
reconèixer la tasca que aquest
col·lectiu ha fet a favor de la con
servació i el manteniment de les
fonts que hi ha al municipi.

L'acte d'homenatge als
Amics de Les Fonts va comptar
amb la participació de Josep Vi-
nyals i Pep Padrós, dos dels
membres més antics d'aquest
col·lectiu, que es va fundar l'any
1977. Vinyals i Padrós van fer
un repàs a la història del grup.
Josep Vinyals, que va assistir
emocionat a l'homenatge, va
agrair el reconeixement de la
vila. L'acte el va organitzar l'en
titat Amics de les Tradicions
d'Argentona amb el suport de
l'Ajuntament. Alguns dels assis
tents van lamentar que aquest
homenatge no s'hagués fet
abans i van apuntar que l'acte
arribava una mica tard.

En aquest sentit es van pro
nunciar el regidor de Cultura,
Jordi Pinart, i el regidor socia
lista Mateu Pinol. Tots dos van
apuntar, però, que més val tard
que mai. Respecte a aquest oblit
0 retard, l'alcalde, Joaquim Ca-
sabella, va explicar que l'Ajun
tament tenia previst fèr un ho
menatge al Grup de Les
Fonts, però va dir que mai es va
trobar el moment oportú.

Durant l'acte la poetessa
Lina Casanovas va recitar un
poema escrit per Josep Lladó. El
mateix poema el va cantar des
prés la Coral Càntir d'Or, musi
cat pel mestre Pere Gonzàlez.

Un total de 730 persones van
participar, el passat 25 de maig,
a la Marxa de les Fonts d'Argen
tona, organitzada pel Grup de
Muntanya de la població.
Aquesta important participació
va superar les expectatives dels
organitzadors. Un d'ells, Jaume
Nicolau, va manifestar que l'ob
jectiu que perseguia aquesta ini
ciativa de donar a conèixer les
tretze fonts més característiques
del poble, s'havia assolit amb es
creix.

Els participants van recórrer
a peu tretze fonts que han estat
restaurades, a excepció de la font
Picant, per l'entitat Amics de les
Fonts d'Argentona, entre elles
l'emblemàtica font de Sant Do
mingo, la font del Ferro, la font
de Lladó 0 la font de l'Oreneta,
entre d'altres.

Jaume Nicolau va manifes
tar que iniciatives com aquesta
són importants ja que suposen
un intercanvi entre entitats i
convilatans que resulta positiu

per a tots.

Homenatge als Amics
de les Fonts

La I Marxa de les Fonts es
va fer dies després que Argen
tona homenatgés les persones
que integren el col·lectiu Amics
de les Fonts d'Argentona, que al
llarg dels últims vint anys s'han
dedicat de manera desinteressa
da a rehabilitar i recuperar les

fonts que hi ha a la vila perquè
no es fessin malbé i no quedes

Més de 700
persones
participen
a la I Marxa
de les Fonts
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Exit d'esportistes a la XV
Miniolimpíada

Uns 1.300 nens i nenes van participar en les competi
cions de la Miniolimpíada d'Argentona que es van clausu
rar a finals de maig a la zona esportiva de la vila. El darrer
dia, davant la torxa olímpica, es va fer el lliurament dels
guardons als participants i es va clausurar la quinzena
edició d'aquests jocs.

Durant quatre dissabtes els joves han pogut competir
amb esports com bàsquet, futbol sala, gimnàstica, atletis
me o dansa.

Aquests jocs olímpics escolars han celebrat ja la quin
zena edició i l'elevada acceptació que tenen entre els jo
ves permet parlar de consolidació total. La participació
d'aquest any també ha estat qualificada d'èxit total, així es
va manifestar el tècnic d'esports de l'Ajuntament d'Argen
tona, Raül Paloma.

Una enquesta recollirà
les opinions dels joves
sobre el nou Casal

Com és el Casal que volen els joves? Aquesta és la
principal pregunta que es recull en una enquesta que ha
preparat la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament i que farà
arribar a tots els joves. La Regidoria, d'aquesta manera,
vol conèixer la postura dels joves envers el nou Casal que
anirà situat a l'antiga fàbrica Velcro. L'enquesta també mos
trarà quina opinió tenen els joves de les activitats que porta
a terme el consistori argentoní.

El Casal de Joves d'Argentona, una antiga reivindicació
del poble, serà una realitat aquest mes de juliol.

De voluntariat n'hi ha de moltes menes. I encara que al
guns es pensin que es va instaurar per les Olimpíades del 92, no és
cert. És un invent bastant més antic, que arrenca de l'esperit solidari
dels humans.

Aquí, en aquest espai el que interessa és el voluntariat lo
cal, que és el que es veu i es toca a prop de casa, encara que moltes
vegades no se sent i s'ignora.

Disposem el voluntariat més o menys induït -encara que
poc explotat-, com a conseqüència d'una actitud antimilitarista a
allò que en dèiem servei a la Pàtria, i que avui encara no sabem com
anomenar. Vull dir, aquesta mena de voluntariat exercit pels joves
mascles que han decidit no anar a fer la mili i per tant la guerra. Han
d'utilitzar una quantitat de mesos de la seva vida a fer un servei
social substitutori, com a conseqüència de l'objecció de conscièn
cia que han triat. És un voluntariat coordinat per l'administració lo
cal, però que en realitat s'està convertint en una manera d'estalviar
diners a totes les administracions.

Però el que realment entenem com a voluntarisme és aquest
petit i a la menuda, que ha estat adormit en algunes èpoques i molt
actiu en altres -la cosa deu ser cíclica-, i que va començar a fer una
revifalla als anys vuitanta, primerament en termes ecologistes, i des
prés d'assistència sanitària i social, el més clàssic dels quals deu ser
la Creu Roja, sense menysprear tots els grups de defensa contra les
agressions a la natura i a l'urbanisme. Dos estils de fer, majoritàriament
alimentats per gent jove però també per adults, majoritàriament his
tòrics de la recuperació democràtica.

Hi ha diverses maneres de fer poble
L'oficial, que és la que toca fer a l'administració pública,

per sentit de responsabilitat, però que en la majoria dels casos en
agraïment als vots rebuts i per sembrar els nous vots.

I l'extraoficial.A aquesta pertanyerien les ONGs locals -les
que no s'alimenten d'objectors ni polítics-. Són aquest exèrcit de
gent que han agafat el relleu de tota una altra sèrie de voluntaris en
defensa de la terra i dels ideals. Sol ser gent sensible, receptiva i
atenta a les necessitats de l'entorn immediat, amb un bon nivell d'es
perit crític, que troba com a cosa ben natural el fet d'utilitzar part de
les seves energies en la millora de la societat de la que formen part
per mandat dels Déus.

Durant totes les èpoques n'hi ha hagut moltes i decisives
per la millora del nostre poble. Són l'Associació de Veïns -recent
ment recuperada-, el Grup de Fonts -recentment revalorada-, el
CACAU -recentment notícia per les diverses accions per la recupe
ració de Sant Jaume de Traià-, els grups d'esplai d'ara i d'abans, les
associacions de pares i mares de les escoles i de l'IES, el Cine-club,
les entitats culturals, artístiques i musicals, algunes d'esportives, les
dinamitzadores d'espectacles infantils (Xarxa, Rialles, etc), els Amics
de les Tradicions, i segur que alguna que sense voler em descuido.
També els diversos agrupaments de joves, diguem-ne Triquinosis,
diguem-ne Altaveu, diguem-ne grup del Centre Parroquial, que sem
bla que s'ajuntin només per passar-s'ho bé però que van molt més
enllà...

Tots ells, sense cap afany de lucre, parteixen de valors on
el que menys compta és l'individualisme. On la col·lectivitat és el
nord i la sinceritat el motor.

I no ho fan pas per paternalisme, ni per aquell proselitisme
que tranquil·litza consciències i assegura un lloc preferent al cel.
Tampoc per omplir un temps d'oci que a tothom li queda curt. Sim
plement és una altra mena de militància. És la "mili" substitutòria de
la que haurien de fer els col·leccionistes de vots. O la "mili" de xoc
de totes aquelles accions devastadores que una bona política de pre
venció hagués pogut evitar.

Però això, senyors i senyores, no es pot convertir en nor-
ma.Tot té un límit.

Voluntariat

Rosa Vila

Coses de la VilaSí PERÒ NO.r. ENCARA QUE.?!
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Des que em vaig assabentar que a l'any 1410
havia mort el rei Martí, l'últim rei català, català, que
jo més aviat m'he sentit una mica republicà. Els re
cords de la meva infantesa referents a les princeses
són d'aquelles que anaven vestides d'organdí, que
portaven una mena de barret punxegut i que eren
capaces de dormir cent anys esperant que les des
pertés el petó d'un príncep blau (el color dels bar
rufets), o de les que anaven fent petons als gripaus
també per trobar el seu príncep.

Però heus ací que ara tenim una princesa que
sense fer tantes coses ha trobat el xicot dels seus
somnis i que,per alegria i satisfacció del nostre pre
sident Pujol, els dos viuen i treballen a Catalunya,
que ja és dir!

El que no hi passo és que aquestes revistes
especialitzades en temes escabrosos, que paguen
milions a les folklòriques vestides de farbalans per
què expliquin els seus desastres familiars, o a les
nenes maques, lleugeres de roba, perquè expliquin
els seus desastres sexuals, mal anomenats amors,
aprofitin ara la imatge de la parella per emplenar
pàgines i pàgines per enlluernar persones que en
cara somnien amb princeses vestides d'organdí i
amb un príncep del color dels barrufets a dalt d'un
cavall blanc. No, no hi passo, deixeu tranquils a la
infanta, que practiqui el seu esport favorit i que
rendeixi en el seu treball a l'oficina de la fundació
"La Caixa", no fos cas que l'acomiadessin per baix
rendiment, i deixeu que l'Ynaki "nosequè" defensi
els colors del Barca com ha fet durant molts anys i
que siguin feliços "bo i menjant anissos".

Aprofitant la conjuntura voldria que algú
m'expliqués de què ve el nom d'infanta. No deu
venir pas del català, perquè mai compararíem una
persona adulta i a la vegada xicota tan ben plantada
amb un infant. Deu venir de l'idioma castellà, deu
ser una contraposició de la persona important, la
que va a cavall (el cavaller), o sia que és la persona
d'un estat més baix, la que va a peu, la d'infanteria.
Per això l'exèrcit espanyol ha ensenyat als seus sol
dats que van a peu aquell himne que diu: "...esos
infantes de la Pàtria Hispana...".

Tot això són divagacions meves sobre uns
temes dels quals, esportivament parlant, estic en
fora de joc. Em ve a la memòria que qualsevol enci
clopèdia hauria solucionat els meus dubtes.

La infanta

Cristina

Lluís S. Morgan

Nota d'agraïment
El passat dimecres 30 d'abril va tenir lloc a

l'edifici noble de l'Ajuntament d'Argentona l'home
natge a en Jaume Arenas i Mauri, jutge de Pau de la
vila, per commemorar la seva reincorporació a les
funcions. Entre les personalitats assistents a l'acte,
cal destacar la presència de l'alcalde de la vila, Sr.
Joaquim Casabella, d'alguns regidors del consistori,
del president de l'Associació Catalana en Pro de la
Justícia (Jutges de Pau de Catalunya) Sr. Joan León i
Acàcer, d'amics i companys de diferents municipis
i comarques, de membres del Col·lectiu de Jutges del
Maresme i familiars, així com del funcionariat del
Jutjat de Pau. Acte introduït per la jutgessa N'Ampar
Bergón a la qual se li feren mostres d'agraïment pels
serveis prestats els darrers dos anys com a titular del
Jutjat de Pau d'Argentona i actualment substituta
d'en Jaume Arenas.

FOTO ARXIU PEP PADRÓS

Records^

LA FONT DE SANT DOMÈNEC
La font de Sant Domènec, popularment de Sant Domingo,

emplaçada al bell mig del casc antic, ha vist com la vila ha anat
canviant al llarg d'un segle. A la fotografia encara s'hi pot observar
la mina i els galets per on rajava l'aigua al nivell del carrer i que a
l'any 1882, després d'uns incidents i "d'haver tapat els pous", s'ha
gué d'enfondir uns 5 metres per retrobat el llavors preuat element.

La font romangué pràcticament com a la imatge fins l'agost
de 1958, data en què fou inaugurada la reforma amb la barana i el
càntir de ferro que encara avui podem contemplar.

^^ EL "PAS DEt-TEMPS PER PEP PADRÓST-
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l'Ajuntament d'Argentona, Oriol
Calvo, va destacar la participació
d'enguany.

L'alcalde de la vila, Joaquim
Casabella, també va assistir al lliura
ment dels premis i va destacar la
necessitat de potenciar certàmens
com aquest a Argentona.

Els guardonats concursaran a la
Mostra Literària del Maresme per
triar els millors escriptors i poetes de
la comarca.

només 15 obres, de poesia i prosa i
de temàtiques molt diferents, van
rebre el màxim reconeixement del
jurat. Entre aquests treballs desta
quen "L'estoig d'en Marc" o "Homus
captivus".:  ..•:

El màxim guanyador de la Mostra
va tornar a ser el poeta local Lluís

.Martí. Dins la categoria dels més
grans; Martíva saber captivar amb la^
seva obra "El Bagul de les absèn
cies". ' EL- tècnic de Cultura de

'•'•''•••.:• t ••

El rècord de participació d'en
guany, 183 obres, motivada per la
gran resposta de les escoles locals,
va deixar petita per una estona la sala
de l'antic Ajuntament,. escenari del
lliurament dels premis! Un totaf de
300 persones van assistir a l'entrega
de premis. Els premis oscil·laven-
entre les 2.500 i les 15.000 pessetes,
que es van repartir exclusivament per
comprar llibres. .

^ Dels 183 treballs presentants,

Rècord de participació en la Mostra Literària Local

c.eràm,í.cà i terrissa

Argentona 1997

l'any passat. El jurat va atorgar una menció honorífica a la
mataronina Gemma Pont pel treball "Gota d'aigua".

•; ,, U.n aítre concurs que es va fer, aquest per primer cop,
va ser eMdeí cartell que representarà la Festa Major de
Sant Domingo^ Com és lògic, a la primera edició només
s'hi van presentar 16 participants. La guanyadora fou l'an
dorrana Natàlia Senmartí, que amb la seva obra "Perfil" va

-endur-se un premi de 50.000 pessetes.
La -iniciativa de l'Àrea de Festes de l'Ajuntament va

sorgir per potenciar la Festa Major d'estiu, tal com es fa a
altres poblacions de Catalunya
on s'escull un cartell que repre
senta exclusivament la Festa
Major de la localitat. Fins ara
només s'exposava el cartell del
Càntir i la Fira de Ceràmica i
Terrissa. Ara el consistori ha vol
gut diferenciar una cosa i l'altra,
malgrat que les dues activitats
es facin simultàniament. Aques
ta iniciativa no acaba de fer el
pes a alguns, ja que veuen que
l'existència de dos cartells pot
crear confusions al visitant.

Un dels altres concursos que
es va presentar és el de la Regi-
doria de Joventut que ha volgut
il·lustrar a través d'un cartell la
campanya "Viu l'estiu", adreça
da als joves d'Argentona i que
es fa durant el mes de juliol.
Aquest concurs no va tenir sort i
es va ajornar per falta de partici
pants. En el moment de tancar
aquesta revista en desconeixí
em el guanyador. ;

Fira internacional de
3 al 6ri acjost •

47

La Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa cTÀrgen.-.

tona ja coneix la imatge que oferirà aquest any als seus
visitants. De la setzena edició del Concurs de Cartells del
Càntir i la Fira va sortir elegida, d'ün total de 200 treballs,
l'obra titulada "Òrrius". L'autora del disseny és la mataro-

nina Regina Puig. El nou rètol combina la modernitat T
l'austeritat amb un disseny gràfic on'el càntir oficial que
es posarà a la venda en l'edició d'aquest any n'és el prin
cipal element. Una de les idees que ha fet servir Regina
Puig per elaborar el cartell guanyador ha estat la de,trac
tar el càntir com una peça arqui-\ ,,!
tectònica buscant les formes i
els angles.

La guanyadora, que és la pri
mera vegada que participa.al
concurs, va utilitzar l'ordinador
per elaborar^el cartell, mètode
que darrerament estan utilitzant
la majoria de participants.
'• v Urra dada^important és que
èf Concurs de Cartells ha aug
mentat en- nombre de partici
pants i, segons fonts de l'Àrea

de Cultura, la qualitat dels tre
balls s'ha vist molt elevada. El
mateix alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, que va fer el
lliurament del premi, es va felici
tar de l'àlta participació que hi
ha hagut en la setzena edició
del certamen.

Els finalistes del concurs d'a
quest any van ser la mataronina
Teià Cusachs amb el cartell ano
menat "Desig" i el barceloní

.Quirze Plant amb "Carpe Diem",
treball que ja va quedar finalista

Escullen els cartells que anunciaran la Fira
i la Festa Major

Coses de la Vila
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