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SERVEIS
Policia Local
Guàrdia Civil
Bombers de Mataró
Parròquia Sant Julià
Taxis
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)
Ambulància Creu Roja
Mataró

797 1313
797 13 53
796 10 80
797 01 59
799 14 14
797 16 56
798 14 33

(Laborables i nocturns)

ENHER

796 02 00
Gas Natural
796 03 54
796 05 04
Empresa Casas S.A
798 11 00
Cia. Mataró-Argentona. 798 04 40
Oficina de Correus
756 12 17
Aigües d'Argentona
797 06 03
Farmàcia Guillen
797 12 62
Farmàcia Sindreu
797 14 00
Farmàcia del Cros
757 05 01

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS
ARGENTONA
d Dr. Samsó, 48 baixos • Tel. 797 19 01
MEDICINA GENERAL
Dr. Martí: De dilluns a divendres de 10 a 13 h.
Dra. Alegre: Dilluns de 15 a 16 h.
Dimecres i divendres d'l 1 a 13 h.
PEDIATRIA
Dr. Pugés: Revisions als nadons: dilluns a les
10.30 h i dimarts a les 15 h. Visites normals:
dimecres, dijous i divendres a les 15 h.
ATS
Montserrat Aragonès i Lídia Solanellas:
Tel. urgències 207 71 15 (abonat B-19130)
Extraccions de sang: de 8 a 9 h.
Consulta programada: de 9.30 a 10.30 h.
Injectables: de 10.30 a 12 h (feiners) - de 10.30 a
11 h (dissabtes, diumenges i festius)

Tel. 757 47 52

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

797 07 11
797 02 52
799 39 51

MEDICINA GENERAL
Dra. Alegre: Dilluns delO.15all.15h.
De dimarts a divendres de 9 a 10 h.
ATS
Lídia Solanellas: De dilluns adivendres de 9 a 10
h. Dissabtes d'l 1 a 12 h.

797 09 56

797 16 01
797 15 50
756 06 24
Casa de Cultura
756 05 22
Serveis Socials
797 04 86
Escorxador
756 05 53
Museu del Càntir
797 21 52
Jutjat de Pau
797 17 03
Biblioteca
797 12 15
Àrea de Joventut - Clips 756 12 01

797 02 52
SERVEI D'ATENCIO

SANT MIQUEL DEL CROS
AJUNTAMENT D'ARGENTONA

RECOLLIDA MOBLES VELLS

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

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

A LA DONA
Dilluns:
9a9.30h]c . „
. ^
12a 13 30 h J ^ervei llevadora Cros
9.45 a 11 h Gimnàstica maternal
Argentona - Casa Cultura
11 a 12 h Gimnàstica a partir dels
45 anys - Casa Cultura
Dimarts: 9 a 13 h. Visita llevadora Argentona.
Dimecres: 15 a 21 h. Visita Ginecologia.
Dijous: 8 a 13 h. Visita Ginec, Dra. Villatoro.
(*) Visites programades, cal demanar dia i hora al tel.
797 19 01.j

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.
Òrrius: (Ajuntament) Dijous de 9 a 11 h.
Dosrius: (Ajuntament) Dijous d'l 1 a 14 h.
PSICÒLEG:
Cal demanar dia i hora de 9 a 13 h.
c/ Dr. Samsó, 48, baixos. Tel. 797 04 86
CENTRE OBERT DEL CROS:
Av. Mediterrània, s/n. Tel. 757 00 86

CAP DE
CREUS
Tels.: 797 15 50 (programes)

756 06 24 (informatius i publicitat)
Fax:756 0612

*

V

Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament

Despatx al públic
Dilluns - Dimarts
Dimecres - Divendres
de 2/4 d'11a 2/4 de 2
Entrevistes personals
amb el Sr. Jutge
Dilluns de 8 a 9 del vespre

Telèfon 797 17 03

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

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

Horaris dels tècnics municipals
I

EPTEMIARTIC
TEMB

Arquitecte
Aparellador
Enginyer

Francesc Xavier Alemany
Vicenç Ciscar
Josep M. Borrell

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

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

EDITORIAtr-*

Una Fira sense el seu
emblema

3

Argentonins,

Una de les novetats de la Fira Internacional de

participeu de
la Festa Major

Ceràmica i Terrissa d'aquest any serà l'ampliació
del seu recorregut. L'any passat els visitants gaudien
d'un trajecte circular -es començava pel carrer Gran,

Benvolguts argentonins,

Bernat de Riudemeia-; enguany, en canvi, el recorregut

D'aquí a pocs dies celebrarem la Festa
Major de Sant Domingo, una festa
major que es presenta com l'any passat, atapeïda
d'ofertes per a tots els públics i que manté tots els

tindrà forma de sabre: començarà al Sant Crist i

al·licients tradicionals.;;

finalitzarà davant del Museu. Suposem que amb

La Comissió de festes i joventut, i les entitats culturals i
esportives de la vila han preparat amb cura i encert un
seguit d'actes que trobarem relacionats en aquest
programa, perquè tots gaudim d'una festa participativa,
cultural, divertida i sobretot engrescadora.

es passava per la plaça de vendre i la plaça de l'Església,
es baixava per les escaletes i s'enllaçava amb el carrer

l'ampliació els visitants podran gaudir i comprar molt
millor sense patir les clàssiques aglomeracions que
asfixien més d'un. Un altre element important és
que la Fira tindrà un dia més de vida;
començarà el dia 3 i acabarà el 6.
Però la inauguració de la mostra no coincideix
amb la venda del càntir de 1997, el Pitxell de Moixó,
fet que podia ocasionar, a alguns

Com ja sabeu la nostra festa major té la virtut i l'orgull
de fer la tan tradicional Festa del Càntir, amb la Fira
Internacional de Ceràmica Terrissa, amb
l'alegria i solemnitat que hi aboquen els

visitants, certa confusió. Aquest any no
són tot flors i violes, perquè se celebrarà
la fira sense un dels pilars més
emblemàtics: el Museu del Càntir.

argentonins.

CAP DE CREUS
Publicació de l'Ajuntament
d'Argentona

L'edifici gòtic estarà tancat per
problemes da'aluminosi a les bigues.

Número 30

Els tècnics han desaconsellat obrir-lo,

Agost 1997

i els responsables del Museu han tingut

3.000 exemplars

la necessitat imperiosa de tancar les
portes de l'equipament. Amb aquesta
decisió les xifres de visitats d'aquest any

Direcció, redacció, administració,
publicitat i distribució:
Plaça de l'Església, núm. 9. Argentona.

baixaran considerablement, ja que
durant la Fira és quan hi ha més visites:

Edita: Ajuntament d'Argentona.
Regidoria de Mitjans de Comunicació.

l'any passat prop de 3.000 persones el
van veure durant els tres dies que va

President: Jordi Pinart.

durar la mostra.

Director: David Carmona.

'Tal com van les coses, i després de la
decisió del Patronat de traslladar el
Museu del Càntir a la Casa de Cultura per
falta d'espai, la casa gòtica deixarà

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

d'acollir l'emblema d'Argentona.

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

Ens hi haurem d'acostumar.

Rúbriques: S. Cabré, L. Casanovas, F.
Catà, M. Colomer, R. Masó,
L.S. Morgan..
Fotografies: David Carmona, Marc
Duran i Pep Padrós.
Fotocomposició i impressió a càrrec
de: La Impremta d'Argentona, SL
c/Dr.Samsó,39
Dipòsit Legal: B-44.775-91
Portada: Elaboració d'un càntir en
el tom
Foto: Marc Duran

Volem que les noves generacions no
perdin aquesta tradició que compta amb
tot tipus d'actes.
Des d'aquestes ratlles vull expressar una
vegada més el meu agraïment a totes
aquelles persones que fan i han fet
possible que les festes d'Argentona siguin
cada vegada millors, i d'una manera
especial a totes les persones que fan
possible l'organització dels actes, policia
local, mossos d'esquadra, protecció civil,
brigada i serveis municipals, voluntaris i
col·laboradors diversos.
Ara la convocatòria és per a la Festa
Major i de totes, aquesta és la festa per
definició, la que esperem tots d'any en
any i a la qual aboquem grans esforços; i
desitjo com sempre que tots puguem
fruir-ne plenament, trobar-nos en els
diferents actes que s'han programat i que
en puguem gaudir tots plegats.

A tots, doncs, moltes gràcies i molt bona
Festa Major !
Joaquim Casabella i Castells
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^Cartes dels lectors

Brutícia a la

El meu gran desig

consciència.
Ja és hora de que diguem PROU!!!
El món del treball crida:

No voldria pas deixar de dir-vos,
un gran desig, desitjat per tothom
que pel cap m'està ballant,
ja que el món està desgavellat,
tan incoherent i tan poc humà.

NO VIOLÈNCIA!!!

bassa de

Can Castells

Som els nens i nenes del ca
sal d'estiu de l'escola Francesc
Burniol, i us volem comunicar un
lamentable fet que ens va succeir
el passat dimecres 16 de juliol.
Com cada setmana vam anar
d'excursió. Aquest cop a la bas
sa de Can Castells.
Volíem passar un dia tranquil
i agradable. Però no va ser així.
Pel contrari, ens vam trobar una
zona d'espai natural plena de dei
xalles i brutícia.
Perquè us feu una idea de
tota la brutícia que hi havia, pen
seu que vam trobar des de llau
nes, plàstic, vidres i paper fins a
peces d'automòbil, xeringues uti
litzades i bolquers de nens.
La veritat és que un cop allà,
se'ns van passar totes les ganes
de quedar-nos-hi. Però ho vam
fer, ens hi vam quedar i vam de
cidir d'encapçalar una acció de
protesta.
Primer de tot, amb guants a
les mans i bosses d'escombrari
es, vam recollir una bona part de
les deixalles que hi havia.
Després les vam portar da
vant de la porta de l'Ajuntament.
Finalment, i perquè tot el
poble se'n assabentés, hem deci
dit d'escriure aquesta carta.
Esperem que l'Ajuntament
prengui les mesures necessàries
perquè no es donin més casos
com aquest, tant per la manca
d'higiene com pels diversos pe
rills que comporta.
També ens volem dirigir al
poble en general perquè tracti de
preservar més la natura quan fa
una sortida.
Atentament,
L'Equip de Monitors i
els nens i nenes del Casal
d'estiu de l'escola F. Burniol

Tan em fa, que sigueu d'esquerres.
Tan em fa, que sigueu de dretes.
Tan em fa, que sigueu del centre.
Homes, dones, per què matar-nos?
No som tots fills de la terra?
No és millor estimar-nos?
Per què tant d'odi?
Per què tant desgavell?
No és millor la pau,
la llibertat tan estimada,
i quan algú mori, que sigui de vell?
Aviat no hi haurà prou sang,
perquè pugui bategar el cor.
Mal averany tenim
si se sembra tant dolor.
Les pistoles no oblideu,
totes fan vomitar sang.
Els carrers semblen cementiris,
ens anem poc a poc enfangant,
i jo penso mentrestant,
tan poc sensibles som als martiris?
Massa eines es fan per matar,
molts són els que les fabriquen,
jo voldria que les fessin per
treballar.
Que a l'home millor el dignifica,
que el treball fa honradesa.
Llibertat i amor.
Voldria que capgiressin el món,
que la violència i l'odi
ho desgavellen tot, i a més a més,
em fa molta por el plom.
Que totes les eines que maten,
que les llencin a la fundició
mentre les que treballen... que
treballin,
aquesta és la meva il·lusió.
No volem més pistoles.
No volem més morts.
No volem més guerres.
No volem més drogues.
Volem que el món sigui
un jardí ple de flors.
Ni volem viure amb neguit
ni amb tanta por.
Ja hi ha prou sang llençada.
Ja hi ha prou gemecs.
Sentim-nos més humans,
i no estiguem tan cecs.
Ja és hora de consultar la

Lluitem tots plegats
per la PAU!!!
Tario Rubio

Un record per a

Salvador Dangla
El passat 8 de juliol de 1997
ens va deixar el company i amic
Salvador Dangla i Carbonell,
president de l'Agrupació de
Defensa Forestal Serra de
Marina. Per a ell aquest text com
a agraïment per la seva tasca en
la conservació i millora dels
boscos del nostre país.
D'en Salvador n'hem après
moltes coses i maneres de fer,
però ens agradaria avui parlar-ne
de dues.
La primera és que en Sal
vador sempre ha estat un bon
home. Gairebé tothom compar
tiria aquesta afirmació. Ho
demostrava amb les aficions,
amb les obligacions civils, amb
els amics i amb la família. La
mostra d'aquesta valuosa ma
nera de fer la teníem amb el dia
a dia de la seva relació amb les
altres persones.
La segona és la seva estima
per la terra i pel país. Per la terra
que de ben petit la va fer fèrtil i
de la natura que va entendre i
estimar. De les planes, els solcs
i l'horta fins al sol i l'aigua de la
vida... foren les eines del seu
treball diari... i també on
guardarem alguns dels més bons
records. I on cada primavera la
brotada de la vegetació dels
camps i dels marges, dels boscos
i les brolles ens donarà forces
per seguir treballant.
Un altre dels indrets on en
Salvador viurà sempre és als
boscos i brolles d'Argentona i de
la resta de la Conreria, Sant
Mateu i Céllecs, espai natural
que va ajudar a crear gràcies a

la seva manera de fer i perseverància i que mai seran
maltractats per l'home i per
duraran generació rere gene
ració com a penyora del seny
dels homes i dones que han creat
aquest espai natural i l'han
protegit.
En nom de l'Agrupació de
Defensa Forestal Serra de
Marina i de l'entitat Natura,
Salvador Dangla, descansa en
pau.
Oriol Bassa

El país
contra ETA
Amb el segrest i assassinat
de Miguel Àngel Blanco
Garrido a mans dels violents, les
llibertats i l'ordre democràtic
han estat agredits. La conscièn
cia col·lectiva de tots els
ciutadants i ciutadanes del país
ha fet que de manera espontà
nia i solidària, es manifestin amb
claredat, sense convocatòria, en
tots els pobles, tot demanant la
fi del malson, la fi d'aquest joc
brutal que ha convertit una ban
da de criminals en una minoria
mafiosa, d'un passat ple de sang
i un futur ple de tenebres i pà
nic.
Des de Convergència De
mocràtica de Catalunya (Ar
gentona), condemnem enèrgi
cament aquests fets, i manifes
tem que des d'un primer moment
hem estat fent costat al poble
amb la gent d'Argentona al car
rer, tot acompanyant el dolor de
la família i el país, als qui do
nem suport i els hi traslladem el
condol.
Convergència
Democràtica de Catalunya.
El president local,
Joan Noé i Tubau

Les cartes dels lectors es poden entregar a Ràdio Argentona fins al 26 de setembre 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.
Nota: El Consell de redacció ha decidit que les cartes dels lectors amb contingut polític
hauran d'anar signades.
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Aquest any el trajecte de la mostra anirà des del Sant Crist fins a la plaça de l'Església

S'amplia el recorregut per descongestionar
la Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa
artístiques que es van combinar

La Fira Internacional de
Ceràmica i Terrissa oferirà

al taller sota la direcció de

aquest any una nova imatge als

l'escola de ceràmica Ixió de

visitants ja que s'ha previst la

Mataró.

seva ampliació des dels semà
Exposició sobre el Museu

fors que hi ha al principi de
l'Avinguda Puig i Cadafalch,
a l'alçada del Sant Crist, fins a

El Patronat del Museu del

la Plaça l'Església. La mostra

Càntir ha decidit organitzar una

quedarà dividida en dos sec

exposició durant la Festa Major

tors: l'Artesania (que estarà

en la qual s'explicarà el que ha

ubicat entre el Sant Crist i el

estat el museu al llarg dels anys

carrer Joan xvm) i la Ceràmica

i el que serà un cop s'hagi fet

i la Terrissa (la part més

efectiu el trasllat. Aquesta va ser

important de la fira, que

la principal decisió de la reunió

començarà al tram final de

que va mantenir el mes de juny

l'Avinguda Puig i Cadafalch,

el Patronat, el motiu de la qual

passarà pel carrer Gran i

era analitzar la situació del

arribarà a la plaça de l'Es

Museu després d'haver-se de

glésia).

tectat que pateix aluminosi.
La Fira s'ha vist col·lapsada en els darrers anys.

El tècnic de Cultura de

L'exposició, que s'instal·larà
a la Casa de Cultura durant els

l'Ajuntament d'Argentona,
Oriol Calvo, ha argumentat
que la decisió d'ampliar l'espai

ha estat la presel·lecció d'ex

d'exposició obeeix al fet que

tècnic de Cultura, s'han des

es vol descongestionar el cer
tamen.
Amb aquesta mesura el

Interès per la ceràmica

dies de la Festa Major, és una
retrospectiva de la feina que ha

positors participants. Segons el
Un total de 54 nens i nenes

fet el Museu des de la seva

cartat alguns expositors que

d'Argentona van participar al

inauguració l'any 1975 i un a-

oferien treballs de molt poca

taller de ceràmica i manualitats

vanç dels projectes que té l'àrea

qualitat. Per Calvo aquest any

que va organitzar el Museu del

de Cultura per a aquest equi

que es pretén és que els visi

és de transició, però el proper

Càntir d'Argentona per aquest

pament un cop s'hagi fet efectiu

tants passegin per la mostra

es buscarà un increment de

mes de juliol. Càntirs, gerros,

el trasllat a la Casa de Cultura.

sense problemes, ja que a les

qualitat notable dels estands

màscares i escultures són al

darreres edicions, la fira s'ha

que s'exposin. Aquest any el

gunes de les peces de fang que

mostra a través d'una sèrie de

vist col·lapsada per l'allau

Departament de Cultura ja ha

els alumnes del taller van a-

plafons informatius. En l'apartat

important de persones, ha

demanat als participants que

prendre a fer durant tot el mes

dedicat al futur del museu,

afegit, Oriol Calvo.

seleccionin la qualitat dels seus

de juliol. La ceràmica i les manu

s'explicarà com serà el nou

productes.

alitats són les dues modalitats

emplaçament i els serveis que

Una de les novetats de la fira

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS

CALEFACCIÓ

El visitant contemplarà la

QUEVIURES
CANSALADERIA
EMBOTITS I RAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIA

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

MATARÓ

Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21

ARGENTONA

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DES DEL 1892
Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA
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tindrà, i possiblement s'hi ex
posaran els primers plànols del

La ceramista Teresa Gironès exposarà durant la Fira

projecte. Amb aquesta exposi

(França), Girona, Waldshut (Alemanya);

ció, l'àrea de Cultura vol suplir

El Museu del Càntir, com ja va sent habitual

el fet que durant la Festa Major

en els darrers anys,ha preparat dins els actes

el Museu del Càntir estigui tan

oficials de la Fira Internacional de Ceràmica

cat per problemes d'aluminosi.

i Terrissa una exposició a la sala d'actes de

El gerent del museu, Oriol

l'antic Ajuntament. Després que l'any passat

pànic American Artel i el New York Interna

Calvo, ha insistit que l'edifici no

cional (U.S.A) o els Ateliers d'Art de París.

tomarà a obrir fins que la Casa

exposés el prestigiós ceramista Claudi
Casanovas, en aquesta edició, Teresa Gironès,

de Cultura estigui preparada per

una altra artista de prestigi internacional,

aconseguit al llarg de la seva carrera artística

acollir aquest equipament.

mostrarà als argentonins les seves darreres

han estat precisament a Argentona. Gironès

D'aquesta manera el govern

creacions.

També ha participat enmostres col·lectives
a museus com The Florida Museum of His

Els primers premis nacionals que ha

va rebre, l'any 1979 el primer i segon premi

municipal no podrà inaugurar

Un impressionant currículum avala la

el Museu a la Casa de Cultura

qualitat de les obres d'aquesta artista

aquest estiu, tal com tenia

barcelonina.

del Concurs Nacional del Càntir, que anti
gament es feia a la vila. Dos anys més tard, el
1981, va tornar a guanyar aquest guardó cera-

L'exposició es basarà en formes humanes.

previst fer.

Sevilla 0 a l'antiga Estació de Barcelona.

místic.

Referent a la possibilitat

Segons Gironès les figures de ceràmica són

La barcelonina és actualment una de les

d'obrir provisionalment el

la constatació d'un espai creat en complicitat

ceramistes nacionals més importants de

Museu a la Casa de Cultura

amb la matèria, expressions visuals de senti

l'actualitat i té exposades al Museu del Càntir

aquesta Festa Major, el pa

ments i petits divertiments que em permeten

nombroses peces de ceràmica.

tronat va rebutjar la proposta.

establir una comunicació amb els altres.

Segons Calvo, aquesta idea no

Teresa Gironès actualment és la presidenta

menge 3 d'agost a 2/4 d' 1. Durant els dies que

La inauguració de l'exposició serà el diu

seria viable ja que la Casa de

de l'Associació de Ceramistes de Catalunya i

Cultura encara no està pre

forma part de l'acadèmia internacional de

duri la fira (del 3 a 6 d'Agost) l'horari de visita
serà: d'l lha 14hide 18ha21 h. Un cop finalitzi

parada i no compleix els re

ceràmica, a Ginebra (Suïssa).

la Fira de Ceràmica i Terrissa l'exposició

L'artista catalana ha exposat a diverses

quisits de seguretat a causa
dels nombrosos serveis muni

ciutats europees: Kortemar (Bèlgica), Brignais

restarà oberta fins al 24 d'agost: de les 18h a
les 21h.

cipals que hi ha dins l'edifici.
Un arquitecte municipal
està elaborant el pressupost del

problema de l'aluminosi sense

novetats de la Fira de Ceràmica

que costarà l'estudi per co

tancar el Museu, va dir Riu.

i Terrissa. L'Ajuntament,

aquest sentit els vehicles que

nèixer l'abast de l'aluminosi

Les declaracions de Riu van

durant la mostra tallarà la

vinguin des de les urba

del Museu. Aquest podria

tenir resposta per part de Pinart

Ronda de Llevant, antiga Ron

nitzacions de les Ginesteres,

arribar fins a les 500.000 ptes.

que el va acusar d'enrarir l'am

da Exterior, en sentit Mataró,

Can Raimí o Can Cabot,

bient. El regidor de Cultura va

entre el giratori de l'entrada

d'Orrius, Dosrius i Canyamars

explicar que la situació de les

d'Argentona i l'accés nord de

cap a Mataró tenen com alter

bigues és tan greu que el

la població, i habilitarà més de
500 places de pàrquing en

els visitants podran aparcar

El PP critica el tancament
El Partit Popular va criticar

tancament s'ha fet obligat.

0 be Vilassar de Mar. En

nativa la B-40. Altres zones on

bateria. Aquest canvi com

són: Sant Sebastià, la zona

Museu de tancar l'equipament

Habilitaran més zones

portarà una modificació de la

residencial, el polígon In

per la Festa Major. El portaveu

d'aparcament

circulació de la vila. Segons el

dustrial Nord o Can Serra de

regidor de Serveis, Santi Mora,

Lladó.Una de les altres modifi

el govern i els responsables del

del PP, Martí Riu, va assegurar
que hi havia alternatives. Hi
ha empreses que han resolt el

L'ampliació de la zona d'a
parcaments és una altra de les

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

RAMON REIXACH I MONER

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

la modificació es fa per des

cacions serà la única parada

congestionar la fira i facilitar

que farà l'empresa Barcelona

més zones d'aparcament. El

Bus al giratori que hi ha a

regidor va afirmar que el con

l'entrada d'Argentona.

sistori senyalitzarà tots els

L'empresa, però, ha establert

accessos possibles el dia de la

un servei especial d'autobusos

Fira perquè no hi hagi con

durant la fira. El dia 3 d'agost,

fusions. L'alternativa que

diumenge, des de les 10 del

proposa el consistori als

matí, hi haurà un autobús que

conductors que vulguin anar a

enllaçarà Argentona amb Ma

Mataró és el carril adicional de

taró cada mitja hora. L'horari

la ronda de Llevant des del

habitual dels dies feiners es

carrer Carreres Candi. Per

mantindrà els dies 4, 5 i 6

aquesta via el con-ductor podrà

d'Agost. El servei s'allargarà

enllaçar fins el giratori
d'entrada a la població per

fins a les 12 de la nit, també
per a la línia La Roca-Gra-

després dirigir-se cap a Mataró

nollers.
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Entrevista: Felip Castells, regidor de Festes de l'Ajuntament d'Argentona

La Festa Major d'aquest any
serà una de les que més actes tindrà.
La Festa Major d'Argentona arriba aquest any carre
gada d'activitats per a tots els gustos. El regidor de Festes,
Felip Castells, assegura que serà un dels anys que més ac
tes tindrà la festa. A més, assegura, que les activitats no es
concentran només al centre del poble.
-Quines novetats presenta
aquest any la Festa Major?
-Aquest any hi ha diversitat

Festa Major quedava diluïda
per la fira i perdia el

d'espectacles. El que s'ha fet

protagonisme. S'han buscat
mecanismes perquè hi hagi

és enllaçar un espectacle amb

més publicitat?

l'altre, i coses per a tothom. Jo

-Hem d'estar agraïts que la

destacaria la nit boja, una festa

fira de Ceràmica i Terrissa

bàsicament per als més

creixi per molts anys. Crec que

enèrgics. Aquest any hi haurà

a la llarga, la Festa Major serà

un espectacle piromusical de

una festa complementària a la

la companyia Botafoc, que està

mostra. El que hem fet aquest

formada per actors de la vila.

any ha estat incloure més actes

Aquesta companyia portarà a

i alhora els hem distribuit per

escena Ignifugus, que tracta

zones de la vila. Ens hem

del descobriment de l'home

desmarcat una mica de la fira

sobre el foc. Aquest espectacle

fent un concurs de cartells.

es preveu que sigui especta

D'aquí ha sortit el cartell de la

cular, ja que enllaçarà la nit

Festa Major, el que vol dir que

boja amb el correfoc.

la festa tindrà més personalitat.

Felip Castells preveu que serà una festa participativa.

Però a més de fer el cartell,

pressupost i la vam patir totes

grama i els dies i un cop revisat

-Respecte a l'any passat

també n'hem fet difusió,

les regidories, no només la de

es va polir. Aquest any s'ha fet

hi hagut alguna millora en el

enganxant cartells i pancartes

festes.

el mateix, les propostes s'han

programa d'actes?

a altres pobles del Maresme.

fet com l'any passat. El consell
-Durant la festa es faran

-Com a millores, aquest

Durant la festa es vendran

any, podem trobar més actes

samarretes i s'ha tornat a

alguns actes per comme

entitats hi participin. Però crec

destinats a tot el públic però

recuperar un dels actes

morar l'any europeu Con

que la crida ha servit, i alguns

sobretot als joves. Els que

emblamàtics i de gran difusió

tra el Racisme i la Xenofò

ciutadants s'interessen perquè

vulguin rock el tindran. Aquest

com és el concurs de pintura

bia. En què consistiran?

cada cop tingui més qualitat la

any hem demanat la presència

ràpida.

dels Bars, que actualment estant

-Sí, però tot i que es fa

el munta perquè el poble i les

nostra festa. A mi em costaria

durant la festa, això va a càrrec

més elaborar el programa

de la Regidoria de Serveis

d'actuacions si no conegués les
opinions de la resta.

sonant molt fort, acompanyats

-Quin pressupost ha

dels Bisontes. Els que vulguin

destinat l'Ajuntament? És

Socials. Hi haurà una sessió de

blues també en tindran amb la

superior al de l'any passat?

cinema a la fresca a Can Doro

BigMama i Víctor Uns. Hem

-Ens n'anem cap els vuit i

on es podrà veure la pel·lícula

-Que és el que busca la

muntat aquest concert com
alternativa al ball de Festa

mig 0 nou milions de pessetes.

Bwana i el darrer dia es farà

Regidoria de Festes per tal

Major amb l'orquestra Mont-

gastar 7 milions de pessetes.

grins.

Aquest any el consistori

-Vostè es queixava que

-Home després de muntar

Aquest any també hem

destinarà un dels pressupostos

l'any passat no es van fer

la Festa Major el més important

volgut cloure la Festa Major

més forts dels últims anys, per

gaires propostes al consell de

és que la gent hi participi i hi

amb música, la que ens portarà

això podem dir que la Festa

festes. Enguany s'han pro

col·labori. La intenció és anar

l'orquestra Girasol.

Major d'aquest any serà una

posat més iniciatives?

evolucionant buscant noves

A la festa de l'any passat es van

un concert de música ètnica.

d'aconseguir una bona

Festa?

de les que més actes tindrà.

-L'any passat el que vaig

propostes. Vull aconseguir una

-L'any passat un sector

L'any passat, per desgràcia, hi

fer, sobretot, va ser donar als

festa plena d'actes i sobretot

de joves es va queixar que la

va haver una retallada del

membres del consell el pro

molt participativa.

8
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El 47è càntir
prové de Miravet

(Ribera d'Ebre)
El càntir d'aquest any, el 47è

Una prova de bellesa va ser la principal
novetat

8.000 persones

visiten la Fira

del Caçador
i el Gos

de la col·lecció del Museu del
Càntir, destaca per la seva
vistositat i complexitat. S'ano
mena "Pitxell del Moixó" i
prové de la població catalana
de Miravet (Ribera d'Ebre), un
dels centres terrissers de major

Els actes de la sisena edició

tradició i interès de Catalunya,
així com de les terres de l'Ebre.
El càntir d'enguany pertany a
la tipologia dels càntir d'en
gany, i per l'altra, als de la
simbologia d'elevació, bé sigui
de torre 0 de campanar.

es representa a través dels

Els càntirs d'engany són

càntirs elaborant a la part

aquests que porten diversos

superior de l'atuell una torre.

galets i no se sap per quin raja,
de manera que quan un va a

El càntir del moixó de
Miravet s'engloba en la tipo

beure i no l'encerta, es mulla.

logia d'aquells en què a la

Però a més, "el pitxell del

petita torre s'hi troba un ani

moixó", és de doble engany,
perquè no porta un broc com

maló, en aquest cas un ocell
("el moixó") i, en altres, un gall

els altres, sinó que s'omple per

0 un brau. Aquest any el càntir

la base, on du un forat amb un

de la Festa del Càntir serà un

tub.
Una vegada ple, el càntir es

dels més elaborats. La comple

capgira i l'aigua només pot

permet produir més de 80

sortir pel galet. Aquest engin
yós sistema de doble engany

xitat del procés d'elaboració no
càntirs al dia. Per tenir a punt
els 10.000 exemplars, que es

no se sap des de quan s'utilitza;

posaran a la venda el 4 d'Agost

les primeres dades que hi ha,

(Sant Domingo), s'han neces

però, provenen del segle pas

sitat vint mil anses i seixanta

sat.
La simbologia de l'elevació,

mil galets, que han estat rea
litzats per la família Papasseit.

RT
I al

promocions

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

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

paratge de Can Cumalada, amb

de la fira del Caçador i el Gos,

les proves d'agility (puntable

celebrada el juny a Argentona,

pel campionat espanyol i que

han consolidat la mostra. Se

va comptar amb 50 partici

gons l'organització, prop de

pants), una de mostració de tir

8.000 persones van gaudir de

amb arc i la prova de caça pràc

les diferents activitats del cer
tamen. L'edició d'aquest any

tica lliure. Amb aquesta prova
es poden contemplar les habi

comptava amb diferents nove

litats dels gossos caçadors cap

tats. Una d'elles era la compe

turant la peça sense matar-la.

tició del bon ciutadà Caní. Un

Un altre dels reclams de la

total de 15 participants van

jornada va ser el mercat de com

competir a l'acte que premiava

pra i venda de gossos caçadors

el gos que sap conviure amb els

i la venda d'articles relacionats

seus amos sense molestar els

amb aquesta pràctica.
Un dels membres de la Soci

veïns.
El primer concurs de bellesa

etat de Caçadors de la pobla

canina va ser l'altra novetat del

ció, Joan Vilanova, va mani

certamen. Aquest acte, que es
va fer per primer cop, va tenir

festar a Ràdio Argentona que

molt bona acollida i l'organit

onar a l'organització de la pos

l'èxit de la mostra farà reflexi

zació ja pretén que l'any que

sibilitat d'introduir més nove

ve sigui puntuable per al cam

tats l'any vinent.

pionat d'Espanya. El plat fort
de la fira, però, es va fer al

Cap de Creus - agost 1997

9

Els màxims responsables de l'entitat han reclamat més ajut per part de l'Ajuntament

El Centre Parroquial continuarà després que

la junta hagi advertit del possible tancament
seves activitats després d'unes setmanes d'incertesa. Aques

jor compromís per part de la comunitat cristiana i del con
junt dels habitants d'Argentona i més suport econòmic per

ta incertesa es va produir arran d'unes manifestacions que

part de l'Ajuntament. La junta també va anunciar la con

la junta de l'entitat va fer públiques a través del full domi
nical de la parròquia de Sant Julià. En aquest document,

vocatòria d'eleccions per a la tardor. De moment, només

els màxims responsables del Centre van reclamar un ma-

encapçalada per Lourdes Colomines.

El Centre Parroquial no tancarà i continuarà amb les

s'ha presentat una candidatura en ferm, que està

1,7 milions de pessetes a aques

La continuïtat del Centre
Parroquial no corre perill.

ta entitat de la vila. Pep Alsina

Aquesta és la conclusió més

va explicar que el Centre no

destacada de l'assemblea extra

més ha rebut ajudes per fets

ordinària que l'entitat va cele

puntuals, com per exemple dei

brar el passat 9 de juliol i en la

xar el local per a representaci

qual els màxims responsables

ons teatrals i espectacles de

de l'entitat van aprofitar per ex

l'àrea de Cultura de l'Ajunta

plicar al centenar d'assistents la

ment 0 per organitzar una festa

situació actual en què es troba

a l'aire lliure durant la passada

el Centre. Una situació que la

festa major, per encàrrec de la

junta va denunciar el mes de

Regidoria de Festes.
La notícia del possible tan

juny a través d'un escrit al full
dominical de la parròquia de

cament del Centre Parroquial

Sant Julià. En aquest article, la

va agafar per sorpresa més d'un

junta lamentava el poc compro

i totes les forces polítiques del
consistori van coincidir en la

mís que la comunitat cristiana
i el conjunt de vilatans tenien

jr

-i,.,,, irp-r—*"^u '*

necessitat de fer tot el que cal

amb el Centre Parroquial -tot i

gués per assegurar la continuï

que les activitats que s'hi fan

tat del Centre.
El regidor de Cultura i soci

El centre parroquial continuarà obert segons la junta

estan obertes a tothom- i alho
ra demanava més suport econò

Parroquial, Pep Alsina, va te

consistori. Alsina va assegurar

mic a l'Ajuntament d'Argen

nir paraules crítiques cap a

que el Centre no és l'entitat que

mantenir que el consistori ha

tona. La junta també va aprofi

l'equip de govern, a qui va acu

més diners rep del consistori,

donat nombrosos ajuts al Cen

tar per explicar que dimitia i

sar de no donar suficients sub

tal com va afirmar el regidor

tre Parroquial, va reconèixer la

convocava eleccions per la pro

vencions a l'entitat malgrat que

de Cultura, Jordi Pinart. Pinart

tasca que ha estat fent el Cen

pera tardor.
El vicepresident del Centre

aquesta sempre col·laborava en

havia destacat que l'any pas

tre i va assegurar que a l'equip

qualsevol proposta i petició del

sat, l'Ajuntament va destinar

de govern li interessa que l'en-

REPARACIÓ RÀPIDA DE CALÇAT
Amb els mètodes més moderns que existeixen a
l'actualitat, amb la professionalitat i atencions que el
seu caiçat mereix. Les reparacions es fan amb materials
de primera qualitat, nacionals i d'importació.
També fem NETEJA de calçat.
cl Barcelona, 24 - ARGENTONA
Pas Bota Estudi, s/n (PI. Església) - Riera del Pare Fita, 63
ARENYS DE MAR

de govern, Jordi Pinart, tot i

^ Aliments Integrals i Biolò
Fitoteràpia (herbes)
^Productes frescs (Tófu.T
Hamburgueses, Salsitxe
^Productes Alternatius
(Medicina Natural)
^Fruits Secs i Espècies a
CA JOAN XXIII, 9 - Tel. 756 01 42 - ARGENTONA
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titat continuï amb les seves ac

Assemblea decisiva

tivitats. Pinart va ser el regi
dor més crític amb les reclama

Guzmàn Palaus, nou

Tots els dubtes sobre la

cions del Centre. El regidor

continuïtat del Centre es van

d'Esquerra Republicana (ERC)

començar a esclarir el passat 9

president de la UBA

va apuntar que l'entitat, en lloc

de juliol quan es va celebrar

de queixar-se, ha de ser cons

una assembla extraordinària en

Guzmàn Palaus és, des del

cient de les seves limitacions i

la qual va destacar la important

28 de juny, el nou president de

ha de tenir en compte que és

participació de vilatans; un

la Unió de Botiguers d'Argen

una entitat privada, amb uns

centenar de persones es va

tona (UBA). Palaus va ser es

sident té la intenció de donar

ciat que té previst fer una reno
vació total de la junta.
En aquest sentit, el nou pre

valors concrets i que té la pro

acostar a les instal·lacions del

collit a finals de juny per por

entrada a la junta a represen

blemàtica que ni l'Església ni

Centre per conèixer la situació

tar les rendes de l'entitat co

tants de diferents comerços i

la comunitat cristiana els dóna

de l'entitat i les inquietuds de

mercial que agrupa prop de 60

de diferents sectors del poble.

suport. Pinart va recordar que

l'actual junta. Pep Alsina va fer

botiguers. El president va re

l'Ajuntament és una institució

una valoració molt positiva de

bre el suport unànime dels 16

laica i que, per tant, ha de trac

la reunió però va reiterar que

comerciants que van assistir a

la Unió de Botiguers és el fet

tar totes les entitats per igual.

"tothom va plantejar propostes

la reunió per elegir el substitut

que només s'ha presentat una
candidatura. Guzmàn Palaus ha

de futur però ningú va voler

de Josep Castané, que ha ocu

l'oposició van destacar la im

assumir cap compromís a l'hora

pat el càrrec els últims sis anys.

portància del Centre Parroqui

de donar ajudes per tirar en

al com a espai dedicat al lleure

davant la tasca del Centre".

Tots els partits polítics de

i a la cultura dins de la vila. El

Pel que fa a la poca assistèn
cia d'associats de la UBA el dia

Un altre dels temes que ha
marcat aquestes eleccions de

apuntat que en aquest tipus
d'eleccions la candidatura úni
ca és una cosa habitual i que no

Una de les dades més

de les eleccions, Palaus, que

se li ha de donar massa impor
tància.

importants de l'assemblea va

era l'únic candidat, va treure

fent, va manifestar el seu sen

ser l'anunci que es presentarien

importància a aquest fet i va

timent solidari respecte la gent

dues candidatures per substituir

apuntar que el nombre de per

que porta el Centre i els va ani

l'actual junta en les eleccions

sones que van assistir a la vota

rebut el suport unànime dels

mar a que no llencin la tova

que se celebraran la propera

ció va ser superior al que nor

botiguers i ha destacat que ja

portaveu socialista, Josep Clo-

Guzmàn Palaus s'ha mani
festat molt satisfet per haver

llola i continuïn la tasca que

tardor. Aquestes dues candi

malment assisteix a les reuni

s'està posant al dia per comen

han estat fent els últims anys.

datures estaven encapçalades

ons. El nou president de la Unió

çar a treballar. Una de les se

Així mateix, Clofent va carre

per Lourdes Colomines i As

de Botiguers va, però, destacar

ves prioritats serà fer el segui

gar contra l'equip de govern

sumpta Illa. Finalment, però,

que un dels seus objectius serà

ment del nou mercat municipal

per la que ell considera pèssi

la única candidatura que es

motivar l'interès dels botiguers

i del pàrquing subterrani que

ma política que està portant en

manté és la de Colomines, que

del poble a participar activa

s'ha de fer a la plaça Nova. El

aquesta matèria.

és presidenta per l'associació

ment en les activitats de l'enti

primer d'aquests projectes és

Amics de les Tradicions d'Ar

tat. Precisament, la poca parti

immediat ja que l'Ajuntament

amb el PSC, i també va criticar

gentona. El termini per

cipació dels comerciants en les

ja ha fet les últimes modifica

la gestió del govern municipal.

presentar candidatures va

activitats de l'entitat va ser un

cions sobre el projecte tècnic i

acabar a principis de juliol.

motiu de queixa per part de

ja li ha assignat una partida

l'anterior president de la UBA,

pressupostària.

Projectes de futur

Josep Castané.

El Partit Popular va coincidir

El seu portaveu, Martí Riu, va
destacar que l'Ajuntament no
està dedicant prou atenció a un

Els botiguers només van tri

espai importantíssim dins la
vila.
Per la portaveu d'Iniciativa,

D'altra banda, Palaus ha
apuntat que del trasllat de la

ar el nou president però no van

Fira Comercial i Gastronòmi

al Centre Parroquial és el rector,

triar la nova junta. Aquesta fei

ca se'n començarà a parlar quan

Qui també va donar suport

Concepció Sala, el Centre

mossèn Salvador Cabré. Mos

na la farà els propers dies

comencin les obres de l'apar

Parroquial és un espai que el

sèn Cabré ha explicat que en

Guzmàn Palaus que ha anun

cament de la plaça Nova.

municipi aprofita per fer tot

vista a la propera tardor el

tipus d'activitats de cultura i

consell parroquial tirarà en

lleure i, per tant, és respon

davant algunes de les millores

sabilitat de tots ajudar-lo a tirar

més urgents que necessiten les

endavant. Sala creu que el con

instal·lacions del Centre com

veni de col·laboració que pretén

són la renovació del sistema

firmar l'Ajuntament amb el

elèctric, la restauració de la sala

Centre és la solució que s'ha

d'actes, el condicionament dels

d'adoptar.

vestidors i la remodelació de

Tots els grups de l'oposició

les pistes de bàsquet i de futbol

han mantingut els darrers dies

sala, entre d'altres. Aquestes

contactes amb membres de la

obres, segons va dir Mossèn

junta del Centre Parroquial per

Cabré, es cobriran amb els

conèixer la situació i oferir-los

diners dels vilatans, a falta de

el seu suport.

subvencions municipals.
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L'IES disposarà d'una aula auricular
per a alumnes poc motivats per estudiar
L'institut de Secundària d'Argentona serà un dels tres

la, dos dels quals podrien ser de fora. El director del centre

centres de la comarca que tindrà el proper curs escolar aules

d'ensenyament, Miquel Badia, ha manifestat que Argentona

d'adaptació curricular. Aquestes aules estan adreçades a

és un municipi privilegiat per poder comptar amb aquest ser

aquells alumnes amb problemes d'atenció i amb poca moti

vei escolar en vista l'any que ve. Les ciutats de Calella i Mataró

vació per a l'estudi. Quatre professors es faran càrrec de l'au-

també disposen d'aquest servei escolar.

Les aules d'adaptació cur

El conseller es compromet

ricular estan pensades per aco
llir alumnes que, tot i que es

Qui també va confirmar la

tan obligats a continuar esco

notícia va ser el el regidor de

laritzats fins als 16 anys, no

l'Ajuntament d'Argentona i

tenen interès per a l'estudi i te

diputat al Parlament de Cata

nen problemes d'atenció. A-

lunya, Josep Clofent. El so

questes aules han estat una re

cialista va declarar que el

ivindicació del col·lectiu de

conseller d'Ensenyament,

professors de secundària al de

Francesc Xavier Hernàndez

partament d'Ensenyament per

s'ha com-promès a incloure

tal de garantir la bona aplica

l'Institut d'Argentona en el

ció de la reforma escolar.

programa d'inversions de la

El director de l'Institut d'Ar

Zona de l'Institut en obres

gentona, Miquel Badia, ha

propera tardor. Josep Clofent
va afirmar que a la tardor ja hi

i el Pla d'en Boet, de Mataró.

padero. El batlle de la vila no

haurà una partida i ja es podrà

Els professors que es faran

va voler parlar de dates, però

començar a treballar en el

neren aquells alumnes que no

càrrec d'aquestes aules seran

va indicar que durant l'any 98

projecte i en l'adjudicació de les

estan prou motivats per a l'es

quatre. Ensenyament ha pro

l'empresa de la Generalitat

obres. Abans d'aquesta entre

tudi. Segons Badia, no es pot

posat que dos d'aquests mes

encarregada de les obres,Gisa,

vista personal, el regidor del

pretendre exigir a alumnes que

tres siguin personal voluntari

farà el projecte de construcció

PSC ja havia fet una pregunta

ja arrosseguen un fracàs esco

de l'Institut, mentre que els

i que aquest mateix any podrien

al conseller en el marc del

lar que rendeixin com la resta

altres dos vindran de fora.

començar les obres. Segons

Parlament demanant-li el

de nois i noies.

apuntat que les aules donaran
solució als problemes que ge

Aquesta proposta encara s'està

l'alcalde, la delegada va con

calendari d'obres que el depar

Les noves aules acolliran

estudiant i no s'arribarà a cap

firmar que l'IES disposarà

tament d'Ensenyament ha

entre 10 i 12 alumnes i tot i que

solució fins al proper mes de

aquest curs d'una aula-men-

d'adjudicar.

els joves cursaran totes les ma

setembre, quan comenci el

jador. Fins ara els alumnes de

Josep Clofent també va

tèries del programa, aquestes

curs.

l'institut havien d'anar a dinar

explicar que el conseller va

al bar de la piscina municipal,

adreçar una carta a la Delegada

pràctiques, ja que aquest tipus

Continuen les gestions

amb els problemes que això

del Govern Júlia García Valde-

d'alumnat té més interès per

del'IES

comportava.

casas perquè fes pressió al

aniran enfocades a qüestions

La ubicació del mòdul serà

Ministeri d'Hisenda per la

al mateix recinte escolar i tindrà

cessió dels terrenys del centre

inclòs en el programa d'in

una superfície de 280 metres

docent a la Generalitat. El di

que amb les aules d'adaptació

versions per a aquesta tardor i

quadrats. Casabella va informar

putat va finalitzar dient que

curricular a l'hora de donar una

a més tindrà prioritat respecte

la delegada de les gestions que

pressionarà el seu grup a les

resposta a les necessitats edu

d'altres centres escolars a l'hora

ha fet el consistori per aconse

Corts perquè també pressioni

catives d'alumnes amb difi

de rebre un pressupost que per

guir que el Ministeri d'Hisenda

davant la Direcció General del

cultats, s'evitaran problemes

meti redactar el projecte i co

cedeixi a la Generalitat els ter

Patrimoni de l'Estat.

d'actitud i de disciplina a les

mençar les obres. Això és el

renys on s'ha de construir

El PP també va mantenir una

aules.

que va assegurar, després de dir

l'IES. L'alcalde ha afirmat que

entrevista amb la secretària de

accedir al món laboral que no
per continuar estudis superiors.
Miquel Badia ha destacat

L'institut d'Argentona estarà

el contrari, la delegada terri

el Ministeri d'Hisenda ja té co

la delegada del Govern. A la

yament de la Generalitat ha

torial d'Ensenyament, Rosa

neixement de la petició de

reunió, els populars van

concedit aquest servei escolar

Ribas, arran d'una reunió que

cessió i que l'únic que falta és

demanar que es pressionés

a quatre instituts del Maresme:

va mantenir amb l'alcalde,

que la delegació d'Hisenda a

perquè el Ministeri d'Hisenda

a Argentona; al Bisbe Sivilla
de Calella, i al Puig i Cadafalch

Joaquim Casabella, i el regidor

Barcelona emeti un informe

fes la cessió dels terrenys

d'Ensenyament, Francesc Es-

favorable.

ràpidament.

El departament d'Ensen
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De més verdes en maduren

L'Ajuntament va enviar un missatge

a la família del jove regidor del PP
Margarida Colomer

Argentona se suma a
Un altre cop
els gitanos
El diari El Punt ens informa que unes
dues-centes persones del Pla d'en Boet s'opo
sen a conviure amb una família gitana de la riera d'Argentona. Les raons que
donen són: no estem disposats a consentir que els nostres edificis es vegin
degradats, tant en el valor econòmic com en la qualitat de vida i en la convi
vència. També asseguren que no són racistes i diuen: en aquest bloc hi ha
viscut una família de raça negra i no hi ha hagut cap problema. Els veïns
intenten evitar per tots els mitjans l'arribada de la família gitana al seu barri.
El tema del campament gitano de la riera d'Argentona fa molt temps
que dura; se'n va parlant i costa de trobar-hi una solució encertada. Els ajun
taments que no hi estan implicats, perquè no cortespon al seu territori, fan
com qui no en sap res. I la mateixa actitud adopta la resta de ciutadans.
Els gitanos són un col·lectiu molt antic a Mataró. Recordo, ja des de
petita, haver vist els gitanos passejant pel carrer amb el seu orgull de ser-ho.
Hi havia un barri, al Rierot, on vivien moltes famílies gitanes. Jo els havia vist
amb els seus carros i cavalls, i amb una colla de nens petits que corrien per un
descampat. Solien reunir-se al bar de l'Ateneu, al carret de Bonaire, i passejar
en gtups per la Rambla.
El poble gitano té les seves pròpies pautes culturals i una d'elles és el
sentiment de clan. Generalment es diu que són nòmades, però a Mataró n'hi
ha que fa molt temps que hi viuen. El que si que és veritat, és que com totes
les altres cultures del món, la cultura gitana té les seves peculiatitats i, per
desenvolupar-se amb normalitat, no em sembla cap idea brillant aquest pro
grama de reinserció portat a terme per la Generalitat, l'Ajuntament de Mataró
i el Consell Comarcal, i que es basa en el fet de repartir una família de quatre
membres en un bloc de pisos, una altra en un altre... Crec que per solucionar
el problema del barraquisme de la riera d'Argentona ens hauríem d'informar
més bé de les peculiaritats de la manera de fer del poble gitano i de les seves
pròpies necessitats.
És inútil voler ajudar-los sota el prisma de les nostres idees i maneres de
fer. Sempre ens passa igual. Cal que reflexionem sobre aquesta actitud paternalista i que analitzem les situacions tenint en compte el respecte a la diferència, sempre desitjable, i la capacitat de canviar d'hàbits tant dels uns com dels
altres. I aquí la gran paradoxa: els bagatges culturals dels individus tot sovint
esdevenen un impediment per a assolir la seva integració en un nou medi.
Estic segura que les administracions implicades en aquest afer han obrat
de bona fe i em consta que fa anys que hi treballen. Però no és normal que els
veïns del Pla d'en Boet no hagin rebut cap infotmació prèvia i que no s'hagi
comptat amb ells en aquest pla de reinserció. De fets com aquest, ja n'han
passat en altres indrets de Mataró i han tingut la mateixa resposta per part
dels veïns. Concretament al Pla d'en Boet, ja és la tercera vegada que passa,
perquè és el barri que pot oferif més habitatges socials i, quan s'està davant un
problema produït pel barraquisme, es recorre als seus habitatges.
Per tant, tenim dos punts de reflexió. L'un és que s'ha programat la
reinserció d'aquest campament sense respectar l'esperit de clan. No hauria
estat millot haver buscat una solució més apropiada perquè continuessin vi
vint tots junts? L'altre punt seria com cuidar la rebuda dels veïns que han
d'acollir aquest nou col·lectiu; com evitar el seu rebuig. Per què esclata amb
tanta força el sentiment racista quan ens toca de prop?
Sembla una ironia però això passa l'any 1997, que ha estat proclamat
any europeu contra el racisme. Des del primer de juny i al llarg de tot el mes,
un Expo-Bus va circular per Catalunya amb una exposició infoimativa contra
el racisme.
D'un temps ençà, ens plantegem el racisme respecte a la migració
magrebí o de la gent que ve de l'Europa de l'est; en canvi el col·lectiu gitano,
que és més antic, l'oblidem. Tot i així, jo penso que ens costa set solidaris i
entendre i compartir la diversitat de cultures en general. A vegades ens om
plim la boca de solidaritat i critiquem la gent que adopta actituds racistes,
però en realitat és una assignatura pendent pet a la majoria de ciutadans. Som
solidaris quan es tracta de fer caritat al poble de Bòsnia o organitzar actes per
a un col·lectiu en concret; ara, una altra cosa és conviure-hi. Som molt valents
per atacar des de casa nostra el racisme dels altres, però estem segurs que
nosaltres no faríem el mateix?
Esperem que el projecte de l'Expo-Bus que va circular per Catalunya
hagi estat molt eficaç i ens hagi educat a tots plegats.

la condemna per ]a

mortjjfe ]^}guel Àngel
Blanco a mans d'ETA
El poble d'Arg2||ton%coijF

elaborar una declaració

tantes altres poblacStas d'arreu

conjunta per manifestar la
de l'Estat, va estar péítdent els ^-^olidaritat del poble d'Argendies 11 i 12 de juliol de%figuel* ., ^ona amb la família del regidor
Àngel Blanco GarrMo, el ,. d'Ermua, el seu ajuntament i

regidor del Partit ^^opulàí a , tot ^1 poble del País Basc. En
l'Ajuntament bisca^ d'Ermta

segon lloc, a la declaració es va

que va ser segrestat,per ETA.
Argentona es va sarna! el

expressar la més absoluta

divendres 11 de juliol al minut

per aquest assassinat que

de silenci que va fer a moltes

atempta contra els drets hu

ciutats per Jfemanar à l'orga

mans. El manifest també pro

condemna, repulsa i indignació

nització jÉrroristà Jallibera-

clamava el suport a fes forces

ment M^ïli^JlflÉ^ Blanco.

polítiqu^s del Pa^ Basc

ETA amenaçava d'executar-lo

representa^s a la meb d'Ajuria Enea. l|nalmenf, el con

si abans de les quatre de la

tarda del dissabte 12 de juliol

sistori argei^^^rf va valorar

el govern central no reagrupava

positivament Ta mobilització

els presos etarres en presons

popular i va destacar la ne

basques. Deu minuts abans de

cessitat d'aïllar els violents.

les quatre de la tarda, una

També es va aprofitar el ma

cinquantena de persones es va

nifest per a demanar als argen-

concentrar davant de l'Ajun

tonins que conservessin la

tament d'Argentona reclamant

serenitat i els valors demo

l'alliberament de Miguel
Àngel. Quan es va saber, la

cràtics.

tarda del dissabte, que el jove

del migdia, van ser moltes les

regidor del PP havia rebut dos

empreses d'Argentona que van

trets al cap que li acabarien
causant la mort, van ser

fer deu minuts de silenci en
homenatge a Miguel Àngel

nombrosos els ajuntaments del

Blanco i en condemna de l'acció

país que van celebrar plens i

d'ETA. Així, hi va haver atura

manifestacions de protesta

des a la Velcro, a la BDF i a la

condemnant l'assassinat.
L'Ajuntament d'Argentona

El mateix dilluns, a les dotze

Grumbe, entre d'altres. Ràdio
Argentona va fer un minut de

va enviar un telegrama a la

silenci i va llegir un missatge

família del jove expressant el

de rebuig als atemptats terro

seu condol. Dilluns 14 de juliol,

ristes.

coincidint amb els actes del

A la tarda van ser molts els

funeral en memòria de Miguel
Àngel Blanco, l'Ajuntament va

argentonins que es van sumar a

celebrar un ple extraordinari.

que va tenir lloc al passeig de

la manifestació multitudinària

En aquesta sessió plenària tots

Gràcia de Bar-celona i que va

els grups polítics amb repre

aplegar més d'un milió de

sentació al consistori van

persones.
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Cremen 1.500 metres quadrats de matolls al veïnat de la Pujada

Entra en vigor el Pla d'Actuació Municipal
contra els incendis forestals a la vila
Argentona és una de les tres localitats maresmenques

humans per afrontar els incendis forestals amb una res

pla té com a objectiu principal donar resposta a la planifi

posta ràpida i eficaç. Així doncs, el PAM s'aplicarà quan
hi hagi un incendi forestal, estarà coordinat per l'alcalde
de la vila, i implicarà policies, bombers, Creu Roja, V ADF,

cació, organització i coordinació dels recursos materials i

els mitjans de comunicació locals i ciutadans voluntaris.

que ja té a punt per aquest estiu el Pla d'Actuació Munici
pal d'Emergències per a incendis forestals, el PAM. Aquest

Argentona és una de les

d'extinció d'incendis; els

poblacions de la comarca amb

diferents cossos de policia amb

un risc d'incendi forestal més

presència a la vila (policia local

important, segons les dades del

i Guàrdia Civil), els Bombers,

departament de Governació de

l'Agrupació de Defensa Fores
tal (ADF), la Creu Roja, l'emis

la Generalitat. Partint d'aquesta
^-y

premissa, i per disposar d'una

^:•*^

sora municipal Ràdio Argen
tona i ciutadans voluntaris.

eina de reacció ràpida en cas

En primera instància, el res

d'incendi, la vila és una de les
quatre primeres localitats del
Maresme que ja té prevista la

., .s * - *

. "

tI ,.jt

ponsable màxim del Pla
d'actuació és l'alcalde del
municipi, Joaquim Casabella.

posada en funcionament aquest
estiu del Pla d'Actuació

Ell és qui ha de declarar

Municipal d'emergències per a

L'incendi del 12 de juliol

l'activació i desactivació del
PAM i informar-ne el director

Incendis Forestals, el PAM.
L'Ajuntament va aprovar en el

volupar-ho i coordinar-ho tot.

Munt. Així mateix, Cabrils i

de l'INFOCAT de la Gene

ple ordinari corresponent al mes

Aquest pla, elaborat pels

Dosrius tenen prevista la

ralitat, que és el pla per fer

de juliol el document on es
contenen tots els elements del

tècnics del Consell Comarcal

propera posada en funcio

front a les emergències en cas

del Maresme (CCM), té com a

d'incendi puguin sorgir a les

Pla. Un cop ha passat pel ple, el

objectiu aconseguir l'actuació

nament d'aquest pla.
Per elaborar amb la major

comarques catalanes en

document, amb tot el que això

més ràpida i eficaç, des d'un

precisió possible aquest pla

situació de risc.

comporta, entrarà en vigor de

punt de vista humà i material,

d'actuació, els tècnics del

forma immediata. El regidor

en cas d'incendi forestal.Els

Consell Comarcal han man

d'Obres i Serveis de l'Ajunta

plans elaborats fins al moment

tingut diferents reunions amb

ment, Santi Mora, ja va anunciar

són a les poblacions d'Ar

els tècnics municipals per

Un dels primers incendis

que un cop el ple donés el seu

gentona, Mataró, Premià de

recollir dades concretes de la

forestals de la temporada d'estiu

Primer incendi de l'estiu

suport al PAM, ell continuaria

Dalt i Sant Cebrià de Vallalta,

vila. Posteriorment, s'ha fet un

es va produir el 12 de juliol al

les converses amb tots els

i estan en vies d'elaboració els

estudi sobre el terreny i s'ha

veïnat de la Pujada. En aquest

col·lectius implicats per desen-

de Vilassar de Dalt i Arenys de

elaborat el Pla d'Actuació ade

punt es van cremar 1.500

quat a la zona.
El PAM consisteix en un

metres quadrats de matolls i

dossier escrit, en el qual

çar a les sis de la tarda i va ser

s'adjunta un plànol on hi ha

sufocat en tres quarts d'hora.

totes les urbanitzacions del

En les tasques d'extinció hi van

terme municipal d'Argentona,

participar dos vehicles de

les vies d'evaquació, les zones

bombers i un helicòpter bom

RELLOTGERIA - JOIERIA

LLIMONA

sotabosc. L'incendi va comen

aptes per al'aterrament d'he

barder de la Generalitat, l'ADF

TALLER PROPI

licòpters, tots els camins i pistes

d'Argentona, personal del Parc

Fem tot tipus de reparacions tant en joieria com en rellotgeria

forestals, els tallafocs i els punts

Natural Montnegre-Corredor,

Piles - corretges i petites reparacions al moment

d'aigua amb què es pot comptar

a més d'efectius de la policia

en cas d'incendi.
El Pla també coordina els

local i de la Guàrdia Civil. Tot

diferents serveis que estan

provocat.

30 anys d'ofici!
Carrer Gran, 51 - Tel. 797 16 23 - ARGENTONA

implicats en les tasques

apunta que l'incendi va ser
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El projecte de la remodelació de la zona comercial l'ha elaborat el Consell Comarcal del Maresme. El nou mercat disposarà del doble de parades.

Les obres de construcció del nou mercat municipal començaran aquest any
El mercat municipal a Can Doro comença a ser una realitat.

els camions hauran de descarre

Un dels equipaments més importants es començarà a cons

gar a terra, amb l'inconvenient

puguin haver durant les obres.
Elregidord'Urbanismei soci

truir aquest mateix any. El nou mercat i la remodelació de la

que això suposa. Una segona

de govern, Jordi Pinart, ha reco

plaça de Vendre tindrà un cost aproximat de 126 milions de

deficiència és que els camions

negut que Argentona necessita

pessetes i es preveu que finalitzi abans de l'estiu de l'any vinent.

d'escombraries no podran acce

aparcaments i ha apuntat que
l'única solució viable que està

dir als magatzems per buidar els
L'Ajuntament ha donat llum

contenidors perquè els locals no

considerant l'equip de govern és
la construcció d'un pàrquing

rà els accessos del carrer Gran i la

tenen la suficient alçada. Aquest
fet provocarà que els contenidors

plaça de Vendre.

s'hagin d'empènyer, superant

queaquestprojectetrigaràencara
un temps. Pinart ha manifestat

verda per tirar endavant la pri

discapacitats físiques. El vestí
bul farà més de 53 m2 i relaciona

mera actuació de la zona comer
cial. Es tracta de la construcció

subterrani a la plaça Nova, tot i

del nou mercat municipal, que

Pel que fa a les parades, es

una notable baixada, fins al carrer.

anirà destinat a Can Doro, i la

duplicaran, passant de les 9 qui
ha actualment a 18. El Consell

Les crítiques al projecte del

també que quan es remodelin la

mercat de Can Doro per part del

plaça de Vendre i el carrer Gran

PP no han acabat aquí. Riu ha
manifestat que ubicar el nou

no es perdran massa places
d'aparcament ja que com alter

remodelació de la plaça de Ven
dre i el seu entorn. El Consell

Comarcal ha traçat en el seu pro

Comarcal ja ha elaborat el pro

jecte un recorregut rectangular

jecte de construcció, i ha estimat

mercat municipal en aquest punt

nativa quedarà l'aparcament dels

del poble, serà un desastre pels

un cost de 126.033.475 IVA in

continu amb parades molt més
amples (6,4 m2, la més petita fins
a 13,5 m2 la més gran) als laterals

carrers del voltant.
Pinart ha insistit en destacar

clòs (92 milions aproximadament

i al centre. A la mateixa planta hi

oferta, com pels botiguers, ja que

pel mercat i 33 per la plaça).

haurà una escala d'ús exclusiu

no podran competir amb altres

que aquesta serà una solució
provisional ja que la plaça de

pels serveis i el muntacàrregues.
Les intal·lacions del mercat

Una porta corredissa separarà

comerços, a banda del problema
d'aparcament que hi haurà.

no un aparcament.

Solucions per l'aparcament

Aproven aconstruirel

que l'actuació comercial tindrà

usuaris, perquè no trobaran prou

Vendre serà una plaça pública i

l'accés privat del mercat.
La planta baixa del nou mer
cat municipal donarà al carrer

cementiri

La zona de vianants
L'Ajuntament d'Argentona

Gran i estarà destinat bàsicament
La plaça de Vendre i el seu

està estudiant com solucionar el

Un dels altres equipaments

cés pels vehicles per anar a la

entorn també patiran un canvi

problema de l'aparcament a la

muncipals que tirarà endavant

zona de càrrega i descàrrega, hi

important. S'enderrocaran les

plaça de Vendre, ja que els bo

l'Ajuntament d'Argentona per

haurà labavos i vestuaris, i un

actuals marquesines de la plaça i

tiguers del mercat estan preo

muntacàrregues per pujar el gè

aquest any, és la primera i sego
na fase del nou cementiri de Can

als venedors. Disposarà d'un ac

es construirà un parc de sauló i

cupats per aquest fet. L'alcalde,

nere fins la parada. En aquesta

una zona ajardinada amb arbres.

Carmany. L'equipament tindrà

planta s'ha destinat també un es

Desapareixarà el perterre que hi

Joaquim Casabella, ha tranquillitzat els botiguers de la plaça de

pai per la instal·lació de came

ha a l'entrada de la plaça, però es

Vendre assegurant que un cop es

res frigorífiques, un dipòsit d'es

respectaràel momumentque l'es

comenci aconstruirel nou mercat

ons de pessetes, i es pagarà mit
jançant un crèdit. Amb la prime

combraries i una estació trans
formadora de corrent elèctric.

cultor argentoní Jaume Clavell

municipal, no es perdran part de

ra i segona fase, el cementiri

vaferen memòria delpoetaJoan

284 milions de pessetes. Aquests

Maria Esteve, va destacar que el

l'aparcament subterrani de la

De lamateixaopinióés Iniciativa

les places que hi ha a la zona. Pel

disposarà d'un edifici de serveis

Des del carrer Gran, el pú

Maragall. Es col·locaran lloses a

diners, que es destinaran a inver

fet que es tirin endavant totes

plaça Nova.

per Catalunya. Concepció Sala,

que fa a la construcció d'un nou

amb un forn crematori per a res

ha apuntat que el projecte del

aparcamenta la plaçaNovad' Ar
gentona, Casabella ha assegurat

tes no humanes. Davant s'hi farà
l'ossari i s'aixecaran tres blocs de

que s'estan fent diversos estudis,

tres alçades amb capacitat per a

blic també podrà accedir al mer

l'entorn de la plaça i es plantaran

sions, permetran, entre altres

aquestes obres demostra que

cat, a través d'unes escales i un

arbres. L'accés a la plaça de Ven

coses, finançar els 126 milions

l'equip de govern té un projecte

En aquest sentit, el portaveu
del grup municipal socialista,

ascensor que enllaçarà amb les

dre serà restringit als veïns i als

per la remodelació i construcció

de poble i que s'estan fent coses.

Josep Clofent, ha manifestat que

s'hauria de presentar emmarcat

parades.

serveis. Això comportarà alguns

el projecte del nou mercat

en tot un pla comercial que
inclogués la zona comercial per

L'entrada principal de la pri
mera planta serà per la plaça de

del nou mercat de la plaça de

canvis a la circulació. El carrer

Vendre i els 120 milions de la

Dolors Monserdà, que quedarà

primera fase de les obres del nou

Crítiques al projecte

municipal, de L·plaça de Vendre
i de la zona comercial per a

Vendre. Segons l'informe tèc

tallat al tràfic a l'altura dels car

cementiri. La modificació del

El projecte del mercat

vianants fracassarà si no es

nic, el mercat s'ha projectat per

rers del Puig 1 Sant Ferran. En

pressupost va rebre els vots en

municipal de Can Doro i de la

construeix l'aparcament de la
plaça Nova. Segons Clofent, si

què la planta de venda es relaci
oni amb l'espai de la plaça de

aquest carrer també s'hi col • locaran lloses conservant l'estil de la

Vendre. D'aquesta manera s'a

plaça de Vendre.

conseguirà una relació lògica
entre les parades interiors i les

El finançament del mercat

exteriors.
L'accés a l'interior del mer
cat serà mitjançant rampes per
millorar l'accés a persones amb

varen el ple del mes de juliol una
modificació del pressupost de

a vianants i l'aparcament sub
terrani de la plaça Nova.
Les paraules més crítiques

contra dels socialistes i les abs
tencions del PP i IC-EV.

plaça de Vendre continua sent
motiu de discrepàncies entre els

els argentonins no disposen de

municipal del PP. El seu por

Així mateix, les modificaci

diferents grups municipals.

llocs per aparcarels seus vehicles,

taveu, Martí Riu, ha assegurat

han vingut, però, del grup

ons permetran executar les obres

L'oposició hamanifestatels seus

continuaran anant als grans hi

que el projecte del mercat

per enllestir detalls de la remo

dubtes sobre l'èxit del projecte, i

municipal de Can Doro conté

han fet aquestes afirmacions

permercats que hi ha a les rodalies
de la vila. El regidor ha advertit

per traslladar alguns serveis de

basant-se en el fet que el nou

que la falta d'aparcament a la

explicat que el projecte no preveu

la Casa de Cultura a la Velcro.

mercat entrarà en funcionament

plaça Nova pot posar en perill

els molls de càrrega i descàrrega

sense que estigui construït

l'èxit del nou mercat municipal.

de mercaderies i que, per tant,

delació de l'antic ajuntament,
L'equip de govern va apro

mercat i de la plaça de Vendre

El regidor d'Hisenda, Josep

nombroses deficiències. Riu ha

un cost aproximat de 126 mili

però ha afirmat que les empreses

156, 117 i 184 nínxols. Un dels

privades que es farien càrrec de

problemes que té actualment el

l'explotació d'aquest aparca

govern, és que alguna empresa

ment; no el veuen rendible.

es faci càrrec de l'explotació. La

El portaveu de CiU i primer

majoria afirmen que té molt poca

tinent d'alcalde, Josep Maria

rendibilitat. Tan sols una ha en

Esteve, ha volgut treure ferro al

trat en negociacions per buscar

debat que s'ha orginat per l'a

un acord que beneficiï les dues

parcament. Segons Esteve un cop

parts. El projecte del nou cemen

s'hagin construït la zona comer

tiri es va aprovar amb els vots a

cial tan sols es perdran 10 places.

favor de CiU, ERC, PSC i ERC.

Tot i això el regidor de CiU va

El PP es va abstenir.

afegir que el govern buscarà una
solució pels problemes que hi
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Poca visió de futur
L'elaboració de programes

Mor assassinat per ETA •^

Miguel Àngel Blanco, regidor biscaí
de la població d'Ermua.
Q.E.P.D.

Els escrits deE grups municipals es poden entregara Ràdio Argentonafins al 26 de setembre
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.

wo^ Va/L·

tur o, pitjor encara, no l'han tin

són actes sobradament cone

gut mai. I d'aquesta manera és

guts per a tothom en qualsevol
activitat. I d'acord amb aquests

impossible governar un poble.
És imprescindible programar,

programes, l'activitat es tira en

en cas contrari es va actuant i

davant de manera que se
guir-los és suficient per a as

fent les coses a "cop de cor".

solir les fites calculades.

difícil arribar enlloc. I això és

Aquest seguiment s'acostuma

el que està succeint al poble.

a fer sovint i de manera que es

Aquí l'únic que passen, són els

puguin anar corregint les pos

dies, mentre que les actuacions

sibles desviacions que, sens

no existeixen. Recomanaríem

Si desconeixem el camí és molt

dubte, qualsevol activitat por

a tot els vilatants que facin una

ta implícitament lligada amb la
seva realització. És a dir: un

lectura detallada dels progra

programa és un camí que ens

valorin, sincerament, el que es

porta a uns objectius concrets

va prometre i el que s'ha dut a

desenvolupant les activitats

terme: la diferència és realment

preestablertes.
En el camp de la política,

sensible.
I a l'equip de govern, si ens

aquests programes es concre
ten en èpoques electorals i són

ho permeten, els hi donaríem

la base de partida que ens ha

pot estar aturat; àl poble s'ha

mes de l'equip de govern i que

un cop d'atenció: el poble no

de dur a assolir els objectius

de fer molt més que solucio

fixats, actuant de la manera

nar els problemes a mesura que

escollida. Són també, aquests

es van produint. El poble es

programes els que serveixen

mereix una visió de futur. I

per explicar a l'electorat el que

aquesta visió de futur, pot

es pensa fer i com es planifica

aconseguir-se meditant serio

per aconse-guir-ho. Haurien de
ser, són poc menys que "codis

sament sobre el que es va pro
metre tirar endavant i analit

d'honor" vers l'electorat. I

zant el perquè no s'ha fet. Si

aquests programes lliguen a

no, tots plegats tindrem el dret

tothom, però d'una manera di

de sentir-nos enganyats, de

recta i exigible de forma rotun

pensar que les seves promeses

da a l'equip de govern. Al nos

no eren realitzables, d'assegu

tre poble, l'equip de govern

rar que els camins que es van

format com tothom sap per

marcar no són possibles, de

CIU i ERC, no necessita a nin

veure amb pena, que els seus

gú més per tirar endavant tot

programes no van passar de ser

el que en el seu dia va prome

unes "declaracions de bones

tre. I això, no se'ls hi ha de de

intencions" no realitzables. I

manar que ho facin sinó que

això és dolent pel poble. En

se'ls hi ha d'exigir. Perquè no

cara són a temps de corregir,

oblidem, que són els seus pro

malgrat que sigui una missió

grames, el seu compromís amb

difícil a aquestes alçades. Men

el poble. S'ha d'actuar amb "vi

trestant, nosaltres, els hi segui

Cansaladeria - Xarcuteria

sió de futur", i és amb aquesta

rem exigint.

Elaboració artesana d'embotits

"visió de futur" amb la que es

c/ Gran^ 39 - ARGENTONA

redacta el que es vol fer, al i

Grup Municipal

pel poble. Els seus programes,

del Partit dels Socialistes

per desgràcia, han servit de

de Catalunya (PSC)

poc. Han perdut la visió de fu
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Improvisacions i provisionalitats
La bona idea de traslladar
el Museu del Càntir a l'edifici
de la Casa de Cultura no porta
el camí de resoldre's satisfac
tòriament. El projecte que hau
ria de preveure pas a pas aques
ta important transformació dels
espais culturals de la nostra vila
és gairebé inexistent. L'absten
ció d'Iniciativa en el ple en el
qual es va aprovar aquest tras
llat venia fonamentada en la
manca d'un projecte
mínimament elaborat.
El trasllat de les dependèn
cies de la Casa de Cultura a
l'edifici de la Velcro és un dels
apartats més improvisats; serà
un miracle que s'aconsegueixi
fer amb la dotació econòmica
que se li ha destinat.
Per altra banda, una de les
qüestions en les que més hem
insistit, la de trobar un nou em
plaçament per l'Arxiu munici
pal, es resoldria definitivament
amb el trasllat a la casa gòtica.
Però no queda clar quan s'ar
ranjarà aquest edifici ni quin
és el projecte del nou arxiu ni
quina dotació pressupostària se
li assigna. Ens fa l'efecte que
l'actual equip de govern no va
lora suficientment la
trascendència de l'Arxiu i que
tardarem molt de temps a veu
re'l convenientment instal·lat.
Mentrestant l'Arxiu municipal
seguirà essent un simple ma
gatzem de documents sense ga
ranties de bona conservació.

En conjunt, doncs, veient
com ha començat aquest pro
cés de trasllats, no creiem que
sigui massa difícil preveure
que seguiran desenvolupant-se
sota el segell de la improvisa
ció i la provisionalitat. Tot ple
gat un retrocés qualitatiu pel
que fa als equipaments cultu
rals de la vila. De tot això, el
que menys greu trobem és el
lògic tancament del Museu del
Càntir durant la Festa Major.
Si hi ha alguna cosa que
veiem realment perjudicial per
aquesta Festa Major, aquesta
és la coincidència de dates amb
la Fira de Ceràmica i Terrissa.
Els problemes d'aparcament i
d'aglomeració de visitants són
aspectes prou negatius com
perquè arribin a contrarestar el
creixent interès que mantenen
aquestes celebracions.
En més d'una ocasió hem
manifestat que una bona solu
ció seria deixar un petit inter
val (potser tan sols un parell
de dies) entre aquests actes.
Per ara ningú ens ha argumen
tat suficientment per què és tan
difícil fer-ho.
No perdem les esperances
que això es. pugui fer en
propers anys, per ara, i malgrat
tot esperem que tothom pugui
passar una bona Festa Major.
Grup Municipal
d'Iniciativa - Els Verds

(IC-EV)

Vidres plans - Vidres aïllants
Miralls sales de bany i decoratius

Ànsies de poder
Una vegada més hem
de sentir les impertinènci

cap de llista del P.P? Una

en especial del PSC i el PP

candidatura nova a canvi

sempre amb la governabi-

d'AA de l'anterior legisla

litat i, desgovern, tenen
tantes ànsies de poder que

tura.
Moltes ànsies de poder,

no deixen viure. Voldríem

algú ha fet una anàlisi de

que aquests grups polítics

la seva trajectòria? Ha es

fessin una reflexió del que

tat una persona vàlida per

estan representant. Analit

la nostra vila?/

zant els caps de llista i por

una dita que diu: de fora

no estan a l'alçada del seu

vindran que de casa ens
treuran.
^

partit, perquè amb el seu
comportament no es poden

, No creiem que els nos

presentar i el seu desmesu*

tres militants i simpatit

rat anhel en voler governar

zants, pensin d'aquesta

els porta en un buit que ja
no se'ls escolta ningú. In

manera.
Que no es posin nervi

sults males formes, críti

osos, la voluntat del poble

ques, a on els porta ...?

és com és, quan els hi do

Suposem que aquesta

nin el vot per governar ja

actitud seva que han pres

ho faran, però que es posin

sobre la persona de l'alcal

tranquils, i que intentin fer

de, és únicament per voler

una oposició positiva, això

ocupar aquest lloc. Però

creiem que seria el millor.

que no es preocupin, ja sa
bem que no té molta facili

El dia 8 del corrent, va

tat de paraula, però no po

deixar-nos els nostre amic

dran canviar el seu taran

i militant Salvador Dangla

nà, ja que ha estat una per

i Carbonell q. e. p. d.

sona que sempre ha treba

Una persona integrada

llat per la societat i partici

totalment a la nostra vila,

pat en moltes activitats. Si

una persona estimada per a

féssim un repàs dels caps

tots els qui el coneixien que

de llista de l'oposició, no

inspirava una confiança,

se'ls havia vist mai a cap

fou regidor de l'Ajunta

lloc, que el poble els valo

ment durant dues legislatu

ri, critiqui i...

res treballant per millorar

Tots sabem que el cap

la qualitat de vida del nos
tre poble.

rera política de fa més de
30 anys, i que d'això en viu,
sap fer molta demagògia en

Et recordarem sempre,
Salvador.

els plens i discursos, i vol
moure totes les seves influ
ba, ha perdut la confiança

Tel. 797 19 53Tel. 756 09 26
08310 ARGENTONA

** Generalitzant, hi ha

taveus del seu grup i que

ències, però això se li aca
Av. Puig i Cadafalch, 5Gral. Llauder, 16 baix

Què podríem dir del

es dels grups de l'oposició,

de llista de PSC té una car

CRISTALLERIES
ARGENTONA

dels seus militants.

Grup Municipal de
Convergència i Unió

(CiU)
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El PSC treu al
Recepció dfurbanitzacions:
un pas endavant
Un dels mals endèmics de
la nostra vila ha estat el pro
blema de la recepció de les
urbanitzacions. Les Ginesteres, Can Raimí, Can Cabot,
Can Ribosa i Can Vinardell es
troben des de fa anys que han
de solucionar els seus proble
mes legals i urbanístics per
poder-se ajustar a la llei i ser
recepcionades per l'Àjuntament. S'ha de dir que cadas
cuna d'elles és un món en
aquest procés: algunes estan
molt avançades; d'altres no
tant. Però això no ha d'espan
tar-nos. Urbanitzacions i
Ajuntament hem de buscar de
millor camí per resoldre els
problemes. Hem d'oblidar el
passat; buscar responsabili
tats d'uns problemes derivats
de l'especulació salvatge del
territori dels anys 60 i 70 que
ens ha conduït a la situació
actual no ens porta enlloc. Si
analitzem independentment
els casos, ens trobem amb pa
ràmetres similars: promotors
desapareguts, incompliment
de pactes, deixadesa munici
pal a l'hora d'impedir abusos,
i tot un seguit d'actuacions
desgraciades. Les administra
cions van dictar, quan ja en
plena democràcia es va voler
posar en ordre aquest proble
ma, unes lleis que marcaven
les pautes a seguir. El temps,
però, ha demostrat la dificul
tat de complir l'estipulat. Con
dicionar la recepció definiti
va a l'obligació de tenir totes
les infraestructures amb infor
mes tècnics favorables -com
es fa en l'actualitat- era i és
un impossible per a moltes
d'aquestes urbanitzacions.
Tota una sèrie de factors con
flueixen a fer-ho difícil i, en
definitiva, els que habiten en
aquests indrets només veuen
que durant més de vint anys
han estat pagant els impostos
com qualsevol altre ciutadà i
no reben la totalitat dels ser
veis. Ara podríem iniciar el
debat secular donant com a

resposata a aquest argument
que cadascú és lliure d'anar a
viure on vulgui i és coneixe
dor de les càrregues que això
pot suposar. Però això no és
el tema d'aquest article. La
Generalitat, com qualsevol
altra administració, també
aprèn d'observar la realitat, i
prepara una nova llei, que s'es
tà debatent per la seva apro
vació, en què preveu aquesta
possibilitat. Ara l'Ajuntament
d'Argentona, govern i oposi
ció, està discutint amb l'Enti
tat de Conservació de les Ginesteres -la urbanització que
està més avançada en el pro
cés de recepció- l'aprovació
d'una declaració d'intencions
que servirà per ampliar el con
veni que tenien des de l'any
1990. Aquest document, si
s'aprova definitivament en
una junta que es farà aviat,
marcarà un nou estil urbanís
tic. L'Ajuntament, per unani
mitat, es compromet a recepcionar la gestió dels ser
veis que estiguin correctament
finalitzats, a criteri dels tèc
nics municipals, sense esperar
a tenir tot el conjunt acabat per
poder-ho fer. Això suposa una
despesa considerable als veïns
que deixaran de pagar a l'En
titat de Conservació uns di
ners que assumirà l'Ajunta
ment, és a dir, tots els veïns
d'Argentona. I això és molt
important. Tots som poble i
ningú ha de sentir-se discrimi
nat pensant que l'Ajuntament
deixa de resoldre el seu pro
blema; el que feia era seguir
la llei. Ara aquesta pot canvi
ar i podem obrir noves vies,
però els que viuen a les urba
nitzacions també han de ser
conscients que aquest esforç
és a la inversa, i que són TOTS
els ciutadans de la Vila els
que, solidàriament, ajuden a
resoldre aquests problemes.
Grup Municipal
d'Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC)

carrer la revista

del partit
El partit dels Socialistes
d'Argentona ha tornat a treure
al carrer la revista del partit,

escrits de portada titulat L'ur
banisme, cosa nostra. Amb
aquest article, Pinyol mostra la

anomenada "la Rosa d'Argen

seva satisfacció per la decisió

tona", després d'un any en si

del TSJC de no urbanitzar Sant

lenci. La finalitat de la publica

Jaume de Traià, i aprofita per

ció és fer arribar de manera
directa les inquietuds de la for

reivindicar que l'urbanisme és

mació local del PSC als vila

municipi.

una qüestió particular de cada

tans, segons va manifestar la

El número tres de la llista

presidenta del grup socialista

socialista a Argentona, Josep

local, Montse Brugal.

Arenas, també hi ha participat

En aquest nou disseny de la

amb un article, amb el que re

revista, s'hi inclou un total de

passa les actuacions de la seva

sis articles que parlen de qües

formació durant els dos anys

tions que afecten Argentona.

de mandat i insta els lectors a

Un d'aquests escrits és del cap

afegir-se al grup socialista.

de llista socialista, Josep

Un escrit sobre el Museu

Clofent, que acusa l'equip de

del Càntir i un altre sobre la

govern de promoure una cam
panya per a culpabilitzar

gestió que ha fet el Partit Popu

l'oposió de la mala gestió que

educativa, complementen el

lar al govern central en matèria

està portant a terme el mateix

número set del full del PSC.

govern municipal. En l'article,

Aquesta publicació deriva de

titulat Incapacitat per a go

l'antiga PSC d'Argentona a

vernar, Clofent també fa es

la qual se li va canviar el nom

ment de la tensió entre la seva

després que a Barcelona van

formació i el govern munici

decidir que tots els fulls portes

pal, fet que segons Clofent

sin el nom de la Rosa davant

s'evidencia als plens munici

del nom de cada població.
El PSC d'Argentona té pre

pals.
El regidor socialista, Ma
teu Pinol, és autor d'un dels

vist treure com a mínim dos
exemplars de la revista a l'any.

Urbanització "Les Ginesteres"

Tel. 797 02 55 - ARGENTONA
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Algunes famílies volen proposar al consistori que, l'any vinent, prepari l'acollida directament

Sis famílies d'Argentona acullen
durant un mes nens i nenes saharians
Sis famílies argentonines han despertat el seu ins
tint solidari durant aquest mes de juliol. Des del passat
9 de juliol i fins al proper 5 d'agost, la nostra vila acull

Solidaritat i Agermanament de l'Ajuntament de
Mataró, té com a finalitat informar i sensibilitzar la
població en general de la problemàtica d'aquest poble

quatre nenes i dos nens saharians d'entre 9 i 11 anys.

nord-africà. La bona resposta de la població argentoni-

Aquesta iniciativa, promoguda per l'Associació Cata
lana d'Amics del Poble Saharià i el Departament de

na fa pensar en una acollida, de cara a l'any vinent,
organitzada per l'Ajuntament local.
una cosa en la qual coin

La finalitat de l'acollida

cideixen les com els sobten

d'infants procedents del
Sàhara a Argentona és donar

coses que per nosaltres són

a conèixer la problemàtica

quotidianes. Així, per exem

d'aquest poble situat al nord

ple, aquests nens viuen al

del continent africà i sen

desert i estan acostumats a no

sibilitzar d'aquesta manera la

tenir corrent elèctric ni aigua

població en general. Els nens,

potable. També coincideixen

que s'han adaptat sense cap

en el problema que els suposa

problema a Argentona, par
ticipen en diferents activitats

pujar i baixar escales.

que s'organitzen a la vila.

ralment al.lucinada amb la

Així, cinc nenes saharians

nevera, i, segons la seva mare

acudeixen al casal d'estiu que

adoptiva, no para d'obrir-la i

La Dabah, ha quedat lite

tancar-la en tot el dia.

el Centre Parroquial ha orga
nitzat conjuntament amb el

Grup nens que fan les activitats al Centre Parroquial, amb dues de les
nenes saharianes.

grup d'esplai Xip-Xap.

L'experiència sembla ser
molt gratificant i les famílies

Segons en Xevi i la Gemma,

casa seva un nen refugiat. A

suposa no conèixer la nostra

que s'han ofert gratuïtament

monitors del grup d'edat on

casa m'animaven afer aquest

llengua, (només una nena de

a acollir aquests infants,

s'inclouen les nenes africanes,

pas cada vegada que els ho

les saharianes parla espan

encara que només sigui per

el handicap més important

yol), s'han adaptat perfec

un mes, asseguren que si fos

amb què es troben és l'idi

proposava. Vaig sentir per
Ràdio Argentona que l'Ajun

tament a la vida d'aquí. El

possible, repetirien cada any.

oma. De la mateixa manera,

tament de Mataró tenia pen

menjar, -coincideixen les

L'èxit de la resposta entre la

reconeixen que la dificultat

sada aquesta iniciativa, hi

famílies acollidores-, va ser

població, ha fet pensar en

de relació que mostren les

vaig anar i tot va estar arre
glat en pocs dies

el primer problema. L'ali

algunes en algunes de les

mentació d'aquests nens es

famílies que els han acollit, la
possibilitat de demanar al

nenes amb la resta d'infants
de la vila, pot deure' s també a

La Lourdes Burgada, mare

fonamenta, al seu país, en

la seva situació personal.

de la família que acull la

hidrats de carboni (cuscús i

consistori que en vistes a l'any

Així, les cinc nenes que as

Dabah, ja està avesada a tota

fideus, principalment) i men-

vinent gestioni directament

sisteixen a aquestes activitats

aquesta situació. La seva

j ars enllaunats. D' aquesta ma

l'acollida d'infants necessi

d'estiu, han acabat per rela

pròpia família està composta

nera, tenen una important

tats. I és que, la responsabilitat

cionar-se només entre elles,

per nens adoptats, el darrer,

carència de vitamines, A i E,

de l'Ajuntament a organitzar

tot i els esforços que fan per

un nen colombià. La pos

sobretot, que els repercuteix

aquesta acollida passa única

fer-ho amb d'altres nens. Tot

sibilitat de poder ajudar nens

en el fet que tinguin la vista

ment per pagar el passatge

i això, els responsables del

especialment necessitats,

malament i que tots hagin

d'anada i tornada d'aquests

casal, han assegurat que s'ho

sempre els ha semblat molt

arribat amb un pes per sota de

infants.

passen força bé. Els motius

atractiva. De fet, fa dos anys

l'habitual en infants de la seva

per adoptar durant un mes

van tenir a casa una nena

edat. De fet però, en el decurs

aquests nens són molt variats.

francesa i l'any passat, van

de la revisió que van fer als

Així, per exemple, la Pilar

acollir un nen bosnià.

INFORMACIÓ:

nens al Consorci Sanitari de

Les Persones interessades

Mataró, no els van trobar cap

a acollir nens han de dirigir-

d'aquests infants tenen un

anomalia ni trastorn im

se al Depappaa 0 bé trucar

caràcter molt dolç i alegre i

portant.
De tota manera, si hi ha

al tel. 758 22 91

Bravo, que fa temporalment

Sembla que la majoria

de mare de la Maima, fa molt
temps que anava darrera de la

possibilitat de poder tenir a

que, tot i el problema que els
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L'alcalde assegura que la major presència policial no hauria evitat els incidents

Els actes vandàlics van deslluir la
revetlla de Sant Joan d'Argentona
La nit de Sant Joan a Argentona va ser una de les més

guts van trencar vidres, lavabos i algun fanal del centre

conflictives dels últims anys. Les papereres, les bústies i els

escolar. La policia va assegurar que aquests incidents són

contenidors van ser les víctimes del vandalisme que es va

els habituals d'una nit com la de Sant Joan Per la seva

registrar la nit de la revetlla. Les instal·lacions de l'institut

banda, els bombers van haver d'apagar algun incendi. Al

de secundària van ser les més perjudicades. Uns descone-

Maresme també es van produir actes vandàlics.
s'hagués incrementat el nombre

Francesc Espadero va afegir

darrers anys sembla que van

Aquests incidents van

d'agents, els incidents no

que la solució a incidents com

lligats a la nit de Sant Joan van

provocar els dies següents la

s' haurien evitat j a que és difícil,

aquests no passa pel control

començar el mateix diumenge

reacció de nombrosos vilatans

policial únicament, sinó que

22 de juny, quan uns desco

que van denunciar la insegu

ha dit Casabella, posar un agent
per a cada persona que té pe

neguts van causar destrosses a

retat que es va viure durant la

l'institut de secundària d'Ar

Els actes vandàlics que els

cabina telefònica.

també depèn de l'educació que
els pares donin als fills.

revetlla de Sant Joan a la vila.

tards.
L'alcalde va explicar en el

gentona. Els brètols van

Tant la policia local com

passat ple municipal, després

van produir durant la nit de

reventar els lavabos, fan forçar

l'alcalde d'Argentona, Joaquim

que el Partit dels Socialistes

Sant Joan, els bombers van

les persianes dels barracons i

Casabella, van relativitzar la

(PSC) presentés una interpel-

haver de fer dues sortides per

van trencar els vidres de les

dimensió d'aquests actes van
dàlics. El servei Municipal de

lació sobre el tema, que la nit

apagar els petits focs que es

finestres, a més de destrossar

de Sant Joan hi havia tres agents

van declarar al terme municipal

algun fanal.

Pel que fa als incendis que es

Policia va assegurar que els

de la policia local patrullant

d'Argentona. El primer es va

La nit de Sant Joan, un

incidents eren els habituals a

pel centre del poble i per les

produir a la finca de Can Co-

contenidor de recollida de

totes les poblacions catalanes

urbanitzacions.

malada, on van cremar uns 100

paper i cartró situat a la plaça

durant la nit de Sant Joan i va

Casabella va destacar que

de Vendre va quedar totalment

apuntar que no hi havia motius

municipis veïns com Vilassar

segon es va detectar a un paller

cremat a causa dels als petards

per alarmar-se. De la mateixa

de Mar també van tenir pro

de la finca de Can Bolart. Unes

que uns desconeguts van

manera es va manifestar l'al

blemes per actes vandàlics la

cent bales de palla van quedar

col·locar en el seu interior.

calde Joaquim Casabella, el

passada nit de Sant Joan.

totalment cremades.

Les bústies de les cases par
ticulars també van patir les

qual va assegurar que els actes

conseqüències de la disbauxa
de la revetlla. Així, la majoria

Qui també es va sumar a les

metres quadrats de matolls. El

Les papereres, els conte

crítiques va ser el regidor d'En

nidors, les bústies i les cabines

no es poden controlar. Casa

senyament d'Argentona, Fran

telefòniques també van ser

bella va lamentar totes les des

cesc Espadero. El regidor es va

objecte del vandalisme a la resta

de bústies dels carrers Casa
novas, Bellavista i el passeig

trosses que es van produir a la

lamentar de les actuacions van

de pobles del Maresme. La nit,

vila com a conseqüència dels

dàliques que alguns descone

però, va ser més tranquil·la a la

Marina van quedar totalment
cremades. En aquest últim

petards, però va destacar que

guts van fer durant la darrera

resta de la comarca. Els bom

la presència de més policies no

revetlla de Sant Joan i les va

bers van haver de fer 39 sortides

carrer també uns desconeguts

hauria evitat aquests fets.

considerar una gran manca de

per apagar focs de poca im

van rebentar els vidres de la

Segons l'alcalde, malgrat que

respecte cap a les instal·lacions.

portància.

vandàlics de la nit de Sant Joan

^S^^
SOLÀRIUM UVA: Cara ultraràpida.
TATUATGES PERMANENTS: Celles i llavis.

MAQUILLATGES:
De dia, de nit i cerimònia, de fantasia i
carnaval, corporal, facial.

BELLESA
TERESA VILA
Sant Narcís, 1

ARGENTONA

DEPILACIONS:
Elèctrica, calenta, freda, decoloracions.

TRACTAMENTS FACIALS:
Neteges de cutis, hidratació o nutrició, peeling,
acne, flacciditat, pestanyes postisses i
permanents, tints.

TRACTAMENT CORPORAL:
Enfortiment pit, enfortiment o reducció
d'abdomen, "Culot de cheval" o "cartutxeres",
massatge, drenatge, quiromassatge,
termoteràpia, crioteràpia, peelings (braços,
cames i sencer).

PEDICURA:
Pedicura, peelings, banys de parafina.

MANICURA:
Manicura, peelings, banys de parafina, ungles
(postisses, de porcellana i tips).
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Més de 2.600 persones van assistir als vuit muntatges de la programació

La Temporada de Teatre, Música i Dansa
atreu més públic que mai als espectacles
Un total de 2.642 espectadors han assistit a algun dels

des i ha destacat que ja es pot afirmar sense dubtes que la

vuit espectacles que formaven la programació de la Tem

Temporada està plenament consolidada. El concert Nu^ del

porada de Teatre, Música i Dansa d'Argentona. Aquesta
xifra supera amb escreix el volum d'espectadors de les dues

cantautor tarragoní Lluís Llach, el muntatge teatral Ma
nes de La Fura dels Baus i el Ragtime de la Vella Dixeland

edicions anteriors. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament,

van ser els espectacles més vistos.

Oriol Calvo, ha fet una valoració positiva d'aquestes da-

La temporada de Teatre,
Música i Dansa d'Argentona

fa al teatre, es van representat
les obres Sa Història des Senyor

^^Assistència de públic als espectacle

ha tancat aquest any la tercera
edició batent un rècord

Sommer de Teatre de Ciutat i

d'espectadors. Un total de 2642

que va tancar la programació.

persones van gaudir dels vuit

L'espectacle més vist va ser el

espectacles que conformaven

concert de Lluís Llach, al qual

la programació d'enguany.

van assistir 703 persones, seguit

Aquesta xifra suposa un

de Manes de la Fura, que va ser
vist per 661 persones. El mun

EL VIATGE/Qwm Lecina & BJQ

increment de 862 espectadors
respecte a l'edició del 96.

tatge que menys entrades va

MANES/ía Fura dels Baus

Aquestes dades permeten
parlar ja de consolidació,

vendre va ser Culpido, que va

segons ha destacat el tècnic de

Una de les dades destacades

Cultura de l'Ajuntament, Oriol
Calvo. Calvo ha explicat que

de l'estadística que ha fet públic
l'Àrea de Cultura de l'Ajunta

va ser un encert obrir la

ment d'Argentona, és que la

programació amb un plat fort

mitjana de públic que ha assistit

com era el concert de Lluís

als vuit espectacles que s'han

Llach, perquè això va crear més

programat als darrers mesos,

ambient i expectatives entre els

ha augmentat en més de 100

argentonins. El tècnic de

persones respecte a l'any

Cultura també s'ha manifestat

passat. Amb aquest increment

satisfet pel fet que els

se supera la xifra mitjana de

espectacles programats van
coincidir amb els gustos del

es va registrar ara fa dos anys,

Culpido, del Talleret de Salt,

Espectadors

0 100

200

300 400

600

700

8001

NU/Uuís Llach

ser vist per 110 espectadors.
RIGTIME/ía Vella Dixieland

SA HISTÒRIA DEL SENYOR SOMMER/
Teatre de Ciutat
WC/Bubulúsr ^^^^
•""'••". TOTAL DESPESES: 6.072.500 ptes.

VNAlüllTXAlKOVSKl/

' TQTAL INGRESSOS: 4.729.820 ptes.
SALDO D'EXPLOTACIÓ:-1.342.680 ptes.

CULP/DO/EI talleret de Salt *-

317 persones per espectacle que
milions a través de la venda

tant com l'any passat. Els

d'entrades i de les subvencions

ingressos provinents de la

de la Generalitat i la Diputació

venda d'entrades van ser de
gairebé 3 milions de pessetes.
La Generalitat va atorgar a la

públic.
La programació d'aquest

quan es va posar en marxa
aquesta iniciativa. L'any passat

any ha donat un paper destacat

van assistir un promig de 223

de Barcelona. Això fa que la

als espectacles musicals. Així,

persones per espectacle.

Temporada s'hagi tancat amb

es van programar el concert
Nu, amb el què Lluís Llach

500

Programa menys deficitari

celebrava els seus 30 anys de

un dèficit d'l,3 milions de

programació una subvenció de

pessetes. Aquest fet ha estat

900.000 pessetes, mentre que

valorat de forma molt positiva

els ajuts de la Diputació van

carrera; l'espectacle Ragtime

Una altra dada significativa

per Oriol Calvo, que ha destacat

ser de 800.000 pessetes. Els

amb el què La Vella Dixieland
va fer un repàs a la història del

és que el taquillatge que s'ha

que la xifra de pèrdues és

preus de les entrades estaven

fet en els vuit espectacles

inferior a les dues edicions

situats entre les 1.200 pessetes

jazz; els textos recitats per

cobreix el cincuanta per cent

anteriors, si es té en compte

que costava anar a veure

Quim Lecina amb música de

del total de despeses generades.

que els anys 95 i 96 la recaptació

Culpido o Quim Lecina i les

B.J. Quartet; el concert de la

Les despeses que ha suposat

per entrades només cobria el

1.800 que valien les entrades

Orquestra Simfònica de

aquesta programació cultural

35 per cent del cost global

per anar a veure Lluís Llach.

Catalunya i els espectacles de

pugen als sis milions de

d'aquesta iniciativa cultural. La

Dues peces de l'últim àlbum de

la Fura dels Baus, Manes, i la

pessetes, prop d'un milió i mig

majoria d'espectacles que s'han

Llach s'han gravat al concert

companyia de dansa Búbulus

mésque l'any passat. L'àrea de

representat a la vila han estat,

d'Argentona.

amb el muntatge W.C. Pel que

Cultura ha pogut recuperar 4,7

malgrat tot, deficitaris, però no
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Cridats a ser lliures

Salvador Cabré

Lliures dins de
l'Església
Cada cristià ha de poder ex
pressar-se amb sinceritat sobre els te
mes propis de la vida eclesial. Amb respecte però amb llibertat.
Això és el que intento fer amb aquest petit conte.
El somni de Sant Pere
Fa prop de 2.000 anys, Sant Pere vivia a Roma i després de
visitar tots els grupets cristians, es va posar a descansar. Molts
d'aquells cristians eren esclaus i procedien de totes les parts de
l'Imperi. Li explicaven com havien conegut Jesús i com s'havi
en entusiasmat amb el vencedor de la mort, el portador d'un
missatge d'amor que havia d'agermanar totes les nacions.
Pere, repassant aquelles converses, va caure en un son pro
fund. Tot somiant, va passar pel túnel del temps, transportat a
dos mil anys de distància; era el Papa de l'any 2000. El Senyor
li havia confiat el càrrec de ser el signe de la unitat de l'Església
d'acord amb els ensenyaments del Mestre.
Algú li donava títols de dignitat: "Sa Santedat", "Rei d'un
Estat", "Pontífex Màxim". Tot somiant, Pere s'enfurismava:
"Que no ho veieu, que jo sóc un home com vosaltres! Quins
disbarats! De sant només ho és Déu i el Regne de Crist no és
d'aquest món!". Li proposaven de viure en un palau i ell s'hi
negava severament per l'exemple de Jesús. Ell era Bisbe de
Roma. Vivia en un petit convent i sempre explicava la vida de
Jesús, sense amagar que l'havia negat tres vegades. Encara li
saltaven les llàgrimes i no volia saber res d'honors ni de lloan
ces.
Al cap de dos mil anys, hi havia seguidors de Jesucrist per
totes les nacions de la terra i, a cada regió, hi havia com un
apòstol que s'anomenava bisbe. L'escollien els mateixos cristi
ans d'aquella regió. Els bisbes, uns eren casats, com el mateix
Pere, altres eren solters, com Pau. També n'hi havia que eren
dones. Tant els uns com els altres aportaven el bo i millor de la
seva vida a la causa de Jesucrist i de la humanitat.
Tot el que rebia ho donava a unes organitzacions no go
vernamentals que ho feien arribar a la gent més necessitada del
món. Quan feia un viatge anava amb tota la caravana al costat
de la gent normal, dialogava amb ells.
Aquell llarg somni el va fer feliç. Els cristians vivien en
grescats amb Jesucrist. Miraven de seguir el seu exemple i esta
ven molt segurs de la seva misericòrdia i del seu amor. Hi havia
diversitat en la visió de la vida i de la moral, però tots es respec
taven, i s'estimaven, i s'ajudaven, sense mai condemnar-se els
uns als altres. Se sentien lliures. Estimaven el seu bisbe, però no
1 i deien pare, ni mestre, ni guia. El Pare és Déu i Jesús és el
Mestre i el Guia. El bisbe era el germà gran que, en comunió
amb tots els cristians, proposava amb molta convicció, però
també amb molt de respecte, el missatge cristià de felicitat, d'aus
teritat, de germanor, de vida eterna. Tots s'esforçaven a crear
un món fraternal i lliure, però sense cap imposició ni condem
na.
Sant Pere es despertà tot cofoi i va pensar, ben convençut,
que l'Església podia ser així, al cap de dos mil anys.

1

Dubten de la
imparcialitat del
CCM en la redacció
del Pla General
Els grups municipals de

tenir interessos en planificar

l'oposició a l'Ajuntament van

l'urbanisme de la vila. Com a

manifestar en el ple del dia 3 de

alternativa, els socialistes van

juliol els seus dubtes sobre la

proposar convocar un concurs
públic per fer aquests treballs.

conveniència de que sigui el
Consell Comarcal del Mares

Per la seva banda, el porta

me (CCM) el que realitzi els

veu del PP, Martí Riu, va de

treballs de redacció del Pla

nunciar que la revisió del Pla

General d'Urbanisme d'Argen

començava amb una adjudica

tona. El Partit dels Socialistes

ció a dit i que aquest no era un

(PSC) va presentar una moció,

bon principi. Concepció Sala,

que va rebre el suport del Partit

va afirmar que encara estan per

Popular (PP) i d'Iniciativa per

demostrar els avantatges d'en

Catalunya (IC), per demanar a

carregar al Consell Comarcal

l'equip de govern que convo

els treballs de redacció del Pla.

qués un concurs públic perquè
fos una empresa privada qui

Aquests dubtes van ser re
butjats de ple pels regidors

elaborés aquest projecte.

d'Hisenda i d'Urbanisme,

Aquesta proposta va ser rebut
jada per l'equip de govern.

Josep Maria Esteve i Jordi

El portaveu socialista,
Josep Clofent, va manifestar

Pinart, respectivament, que van
assegurar que els tècnics del
Consell Comarcal estan per

que l'Ajuntament hauria de te

fectament preparats per fer la

nir un control absolut sobre el

revisió del Pla, i van destacar

Pla General per evitar interfe

que seran totalment imparci

rències tant del Consell Co

als. Josep Maria Esteve, que

marcal com de Mataró. Clofent

també és portaveu de Conver

va apuntar que el consistori

gència i Unió al Consell Co

hauria d'aportar els criteris per

marcal, va explicar que l'equip

redactar el nou Pla, i va afirmar

tècnic del Consell ja ha demos-

que el Consell Comarcal pot

Segueix a la pàg. següent
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Mirant enrera sense rancúnia

LaAA.VVdelCros
s'oposa al projecte
d'urbanització

Ferran Catà

D'un altre temps

seva ferma oposició al projecte

banitzar la zona industrial del

És d'agrair i agraïm l'encert de brindar
als argentonins una fotografia d'Argentona,
però de l'Argentona de les primeres dècades
d'aquest segle i que en repetir-se'n una de
diferent cada setmana, ha constituït un re
portatge gràfic interessant. Felicitem a aquest establiment per la mane
ra simpàtica de fer-se propaganda, instruint.
Avui la nostra vila ronda els 8.000 habitants, en aquell llavors po
sem-hi de 2.000 a 2.300. Si bé comptava amb un comerç pròsper i
creixent i es prodigaven botigues de tota índole, podem dir que era una
població imminentment agrícola i que dins la pagesia hi dominava el
conreu de la vinya.
Això ho avala que hi haguessin establerts quatre mestres ferrers,
dos carreters, dos boters i un manyà i en ells hi treballava la família,
fadrins i aprenents, i si es fes un cens dels cups particulars on es trepit
java el raïm s'arribaria a diverses dotzenes, sense comptar els de servei
públic com era el d'en Francesc Massaguer, conegut per en Quico de
Can Coca, que ocupava la meitat del que avui és la plaça de Vendre
(l'altra meitat era Can Baixeres). Igualment de cellers on s'emmagatze
mava el vi, perquè s'hi anés fent vell i bo, qui sap-los!! segur que me'n
deixo molts, però ara recordo el de Can Barmona, de Can Serra del
Puig, de Can Calopa (avui restaurant), de Can Cabanyes, de Can Cas
tells, de Can Martí de la Pujada, de Can Cabot, de Can Comalada, de
Can Gallifa, de Sant Jaume de Traià, Can Boba de les Vinyes, i un llarg

que l'Institut Català del Sol ha

Cros no és ara possible, perquè

etc.

presentat a l'Ajuntament, per

les naus que tenen legalització

què consideren que la cons

han fet unes parcel·lacions que

trucció de 9 edificis suposaria

no s'ajusten al Pla General del

L'Associació de Veïns del

pacitat per a 1.300 persones.
La urbanització de Sant Mi

barri de Sant Miquel del Cros
ha criticat la proposta que ha

quel del Cros ja ha rebut el

fet l'Institut Català del Sòl de

suport de l'Ajuntament d'Ar

la Generalitat (Incasol) per
construir nou edificis al barri.

gentona.
Els veïns han aprofitat tam

Els veïns han destacat que l'ac

bé per reivindicar la pavimen

tual Pla General d'Urbanisme

tació de la zona industrial del

d'Argentona, redactat i apro

Cros, abans que es comenci a

vat l'any 87, preveu que en el

urbanitzar el polígon conegut

segon pla d'actuació del veïnat

com el Cros 2, que serà l'am

s'hi construeixin vivendes uni-

pliació de l'actual polígon in

familiars aparellades.

dustrial. Sobre aquest tema,

Els veïns han expressat la

Jordi Pinart ha explicat que ur

una degradació i una massi-

87. Pinart ha afegit, però, que

ficació de la zona. Aquests

aquest problema està en vies

blocs de pisos tindrien una ca

de solucionar-se.

Ve de la pàg. anterior
trat la seva eficàcia en els tre

Els tècnics del Consell Co

balls previs del Pla. De la ma

marcal ja han començat els tre

teixa manera es va manifestar

balls de redacció del Pla Gene

Jordi Pinart, que va destacar

ral d'Urbanisme. L'equip de

que serà l'Ajuntament qui do

govern, va destacar que haver

narà els criteris bàsics del Pla.

encarregat aquests treballs a

Pinart va afegir que l'oposició

l'ens comarcal ha suposat un

fa política-ficció quan busca

estalvi de 14 milions de pesse

interessos ocults en el Consell

tes.

Totes les faldes dels turons que ens envolten estaven plenes de vi
nyes. Generalment la que era propietat del mateix pagès que la porta
va, era cuidada com un jardí. Altres eren propietat de petits latifundis
tes que es cobraven l'arrendament amb la tercera part de la producció.
El temps de la verema era el mes de setembre, i el poble era un
veritable tragí entre bots, barrals, barralons i portadores. Argentona
treia bon vi. Generalment es venia a la mateixa casa del que cuidava la
vinya. El senyal que es venia vi, era penjar del balcó o de la finestra una
branqueta de pi. Fins l'any 1936 s'acostumava a vendre el litre entre 20
i 30 cèntims. La pedregada, la sequera i el mildiu eren assots per la
qualitat del vi. Era curiós que cada vinya tragués un vi de gust diferent,
però tots bons, que feien una delícia poder xerricar d'un porró aquell
nèctar diví.
Però després de la guerra la manca de mà d'obra i l'escàs rendi
ment de les vinyes féu que anessin quedant abandonades i de mica en
mica anaren desapareixent.
Però de vi no en falta, el que si falta és aquella varietat de gustos, ja
que avui al llarg de la geografia tots tenen el mateix gust., o gairebé.
També abunden les parres, que no és altra cosa que una mena de
cep del que no s'esporguen les sarments i es dirigeixen i sostenen per
què proporcionin ombra i raïm. Aquestes eren pròpies d'entrades i ei
xides. A l'antic carrer de Can Genis se'n deia carrer de les Parres, per la
seva abundor, així com el carrer veí amb el bonic nom de carrer dels
Rosers pel gran nombre de rosers que lluien les eixides del carrer.

Comarcal.

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

TOT TIPUS D'IMMOBLES
Telèfon 797 04 11

ASSEGURANCES EN GENERAL

Av. Catalunya, 1 - 08310 ARGENTONA
Av. Puig i Cadafalch, 26 • Tel. 756 03 06 • 08310 ARGENTONA
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Coses d'aquí..-

Anna Alcaide i Mario Jiménez

M. Rosa Masó

són la nova pubilla i el nou hereu
L'Ajuntament
Els joves d'Argentona Anna Alcaide i Mario Jiménez
van sortir escollits la nova pubilla i el nou hereu respecti

som tots!
Aquesta afirmació la faig perquè he
sentit alguna opinió que fa referència a
l'últim article meu publicat al Cap de Creus en el que dic que la
Sala és del Poble i en canvi diuen que la Sala és de l'Ajuntament.
No tinc pas cap ganes d'entrar en polèmica, per a mi, si la Sala
és de l'Ajuntament ja és del Poble.
I si no qui és l'Ajuntament?
-L'Ajuntament és una corporació que representa, governa i
administra els interessos propis del Municipi.
Quina és la seva funció?
-La d'ajuntar i canalitzar esforços.
Per tant quins són els interessos del Municipi?
Quins són els esforços que estem fent els que vivim al nostre
poble? Intentem aclarir, intentem ajudar a que pugui acabar-se
d'una vegada tot l'afer de la Sala. Que no hàgim d'esperar quan
vinguin noves eleccions perquè tots els partits polítics en el seu
programa electoral ens parlin de la recuperació de la Sala, la Font
Picant... entre moltes altres coses que tenim pendents.
I tornant al títol de l'escrit "L'Ajuntament som tots!", no
creieu que aquesta afirmació està aviat dita, però potser poc

vament, per a aquest any. Durant Tacte, celebrat a la pla
ça Nova, es va proclamar la pubilleta, títol que va recaure
en Laura Belso. Però per primer cop i en aquesta edició
va sorgir la figura de Thereuet. L'honor de ser el primer de
la població va recaure a Arnau Saleta. A Tacte, hi van ser

presents la pubilla de Catalunya, la de les comarques gi
ronines i algunes pubilles del Maresme, hi van assistir prop
de 400 persones.

assumida?
Si això us sembla que és cert, no creieu que els que ens
representen dins l'Ajuntament haurien d'estar més a prop nos
tre?
-Donar més informació, demanar ajuts, assessoraments...
Hi ha persones que tenen inquietuds, que són especialistes en
temes concrets, que poden orientar i aportar idees... Per què no
se'ls hi demana?
Per què no se'ls aprofita? Amb el bon sentit de la paraula!
També és cert que no cal que anem esperant a que se'ns
demanin les nostres opinions i aportacions. El poble té la refe
rència i vivència clara. Tots sabem quines coses volem i quines
ens agraden i quines no. Cal que les manifestem.
És important un treball conjunt entre associacions cultu
rals, esportives, cíviques... i l'administració per ajuntar esforços.
Quan un Poble té clar el que vol, pot i ha de manifestar el
que sent i entre tots anirem avançant.

A dalt, d'esquerra a dreta: Mario Jiménez i Anna Alcaide.
A baix: Laura Belso i Arnau Saleta.

Un giratori al Sindicat de
Cabrera posarà fi als múltiples
accidents que s'hi han produït
La Generalitat ha adjudicat
finalment les obres de cons
trucció de la rotonda que
millorarà la intersecció de la
carretera de Vilassar a
Argentona amb la que uneix
Cabrera de Mar amb Mataró.

Els treballs, és previst que
comencin i acabin dins aquest
mateix any 97.La notícia arri

SERRA-PINEDA

ba després de les moltes
reivindicacions dels habitants
de les poblacions afectades,
que fins i tot van arribar a

TAPISSERS

manifestar-se en el punt on
es construirà la nova roton

da, amb una ballada de

Tel. 797 06 01

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

nova rotonda serà la solució

d'aquest problemàtic tram vial
de la intersecció de la B-502
de Vilassar a Argentona amb
la carretera que uneix Cabre
ra i Mataró. Aquesta cruïlla,

situada davant el Sindicat
Agrari de Cabrera de Mar, ha
estat l'escenari de múltiples
accidents en els darrers anys,

d'aquí ve que hi hagués tant
d'interès, per part de les admi
nistracions locals, en la seva
millora. Les obres, que faran
necessari cobrir parcialment

el tram de la riera de Cabrera

El

de Mar, es preveu que

Departament d'Obres
Públiques de la Generalitat
ha adjudicat les obres de
millora per un pressupost de

finalitzin abans de finals

sardanes

c/ Molí, 1

60 milions de pessetes. La

inclosa.

d'any. La rotonda tindrà un

diàmetre interiorde 25 metres
i un d'exterior de 38.
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L'empresa Barcelona Bus posa
en funcionament un nou trajecte

per anar aquest estiu a la platja
Argentona disposa des del maig d'un nou servei
d'autobusos. L'empresa Barcelona Bus ha organitzat un

nou trajecte de transport públic que anirà des de Granollers
fins a Blanes i tindrà parada a Argentona i a les platges de
l'Alt Maresme a partir de Sant Pol de Mar.
La nova línia d'autobús tindrà dos serveis: un de matí
i un de tarda. El primer sortirà de Granollers a les 9.00 i
arribarà a Blanes a les 10.20. L'autobús de la tarda sortirà
de Blanes a les 19.30.EI nou autobús tindrà dues parades
a Argentona; una situada davant de la Velcro i una segona
a l'avinguda Puig i Cadafalch. Al matí, l'autobús passarà
per la vila a les 9.20 i arribarà a Argentona a les 20.30.

La línia Granollers-Blanes també tindrà parada a la
Roca del Vallès. Sortint d'Argentona, el vehicle passarà
per l'autopista A-19 fins a Sant Pol. A partir d'aquest
municipi, l'autobús farà parada a Sant Pol, Calella, Pineda,
Santa Susanna, Malgrat, el parc aquàtic Marineland i
Blanes. Les parades estaran situades a prop de les platges.

Dos encaputxats atraquen un
supermercat a punta de pistola
El supermercat DIA

esperaven que la treballadora

d'Argentona va ser objecte
d'un atracament. Dos nois
encaputxats, que es trobaven

cal es va presentar

sota els símptomes de la sín

fets, després d'haver estat

drome d'abstinència, es van

avisada per un dels clients

endur un botí de 23.000
pessetes en efectiu després

del centre. Tot i això, els

d'amenaçar la caixera amb
una pistola i una navalla.
Segons fonts presencials, els
atracadors semblaven molt
nerviosos i feia estona que

estigués sola. La policia lo
immediatament al lloc dels

delinqüents van poder fugir.
Aquesta és la segona
vegada, en dos anys, que

aquest establiment ha sofert
un atracament d'aquestes
característiques.

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

%la sabateria^
Carrer Gran, 7 - Tel. 756 12 94 - ARGENTONA

Lina Casanovas

Cal que ens fem estimar
Al darrer número del Cap de Creus es publicà el meu poema:
"Quan l'Amor..." que ara voldria comentar. Abans, però,voldria
dir amb tota humilitat que si bé agraeixo de tot cor que s'accepti la
meva col·laboració, el poema va quedar molt i molt reduït, i trobo que
fa referència a un tema del més gran interès, no perquè dugui la meva
firma, que això sí que no importa, sinó perquè és un fet present a gaire
bé totes les cases i sobre el qual es podria escriure més d'un llibre.
"Quan l'Amor es fa rutina i això passa tot sovint" vol dir en reali
tat "quan la convivència es fa rutina i això passa cada dia" perquè l'Amor,
escrit així, amb majúscula, i ben igual que moltes d'altres virtuts huma
nes essencials, és present en tots i cadascun dels moments de cada dia i
de tots els dies. L'Amor, escrit així, amb majúscula, no es refereix al
sexe, que és sinònim de plaer i de procreació.
Diuen que la convivència és molt i molt difícil i ho és perquè la
convivència implica necessàriament rutina, i la rutina fa malbé, de mica
en mica, les delicioses i invisibles subtileses que alimenten els nostres
interns i externs sentits. Hauríem de lluitar contra la rutina però és
molt difícil perquè vivim submergits en la "civilització", som esclaus de
la "civilització" que ens hem creat, la qual, per mi, és una immensa i
inesgotable successió de "rutines". Copio del diccionari:
RUTINA - Costum antic, hàbit de fer les coses per pura pràctica
sense aturar-se a pensar-les o a raonar-les.
A la immensa majoria dels mortals ens falta poesia, viure amb
poesia i en la Poesia que és l'art de fer bonica la lletgesa i sublim la
boniquesa. Vivim amb la prosa i en la prosa mesella, mesquina, bruta i
vulgar que ens envolta i ens destrueix. Als homes i a les dones. Vivim
embafats de tanta prosa. Estalviem les dolces mirades, les bones parau
les, les besades lleials; hi veiem però no mirem; no escoltem els nostres;
no ens interessem en profunditat pels nostres i encara menys pels al
tres; no pensem prou; no raonem prou. Vivim pendents del que ens
ofereix, en safata d'or, la nostra "civilització"per tal de mantenir-nos
distrets, encantats, buits per dintre, incapaços de raonar per nosaltres
mateixos, de veure'ns per dins i adonar-nos de les nostres mancances.
Com algú digué, anem per la Vida com aquells pobres cavalls els quals,
per tal que caminin sempre en una mateixa direcció i no s'adonin de
cap altra perspectiva, els lliguen una mena de tires de cuir al costat de
cada ull. O sigui: encaixats, frenats, controlats.
Cal cultivar l'Amor com aquell que cultiva una preciosa i delicada
flor, si no l'Amor degenera, es mustiga, es mor. I no n'hi ha prou amb
dir que estimem: cal que ens fem estimar. Tots coneixem aquella boni
ca frase: "El que no vulguis per a tu no ho vulguis per a ningú". S'hau
ria de dir, i sobretot de practicar, aquella altra: "El que voldries per a tu
vulgues-ho per als altres". I encara millor: "Fes als altres allò que t'agra
daria que et fessin a tu". Ho fem això en la convivència? A qui viu amb
nosaltres, li donem l'abraçada que espera? Li fem el petó que desitjaria?
Escoltem el que vol dir-nos? L'ajudem a aconseguir els mil i un petits o
grans somnis que el fascinen? Veiem, només amb una llambregada, què
el preocupa? Què li fa mal, per dins? Què és el que enyora? Què és allò
que espera de nosaltres i potser no gosa demanar-nos? Lloem amb pa
raules i agraïm amb detalls les seves constants ofrenes d'afecte, de dedi
cació? Resumint: ens ocupa i ens preocupa la seva alegria, el seu benes
tar? Ens fem estimar? Cultivem, com una flor preciosa i delicada, la
bona convivència que és fruit de l'Amor, de l'Amor amb majúscula?
Crec que no, que els homes i les dones caiem sovint en l'error de
no fer-nos estimar, i que ho fan més els homes que les dones, i que em
perdonin. Perquè la immensa majoria de les dones, per naturalesa, per
segles d'educació, perquè són les "mares" de la Humanitat, acostumen
a callar, a patir, a fer, a donar-se, a sacrificar-se molt més que els barons.
I no ha estat ni està encara valorada ni reconeguda com cal la seva
inesgotable aportació física i psíquica a la convivència familiar. No obs
tant, fer-nos estimar és cosa de tots: dels homes i de les dones.
Si no cultives l'Amor
no el tindràs quan tu el voldries
i anirà perdent sabor
d'acord amb el pas dels dies.
Si no li guardes el lloc
no el tindràs ni molt ni poc.

Si sembres podràs collir,
sembra flors que són precioses
i amb poques fas un jardí
si les puges ufanoses.
Tot costa d'aconseguir
i molt més de mantenir!
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^Jutjat de Pau

Jaume Arenas

1

Coses de la Vila

Mor Salvador Dangla, regidor

de CiU i president de l'ADF i
Inauguració dels

nous Jutjats de
Mataró i
normalització lingüística
El passat dia 15 de juliol vaig assistir a la inauguració del
nou edifici dels Jutjats de Mataró. Aquest és el primer edifici
judicial que inaugura la Generalitat des que se li van transferir
les competències del personal i els mitjans materials de l'Admi
nistració de Justícia a Catalunya. Cal dir que la impressió general
va ésser molt positiva. La ubicació i la distribució interna de les
oficines sembla ben pensada, encara que el temps ho dirà. Pel
que fa al disseny i els acabats, podem dir que són molt dignes i
acurats.
Tal com va comentar l'Excm. Sr. Guillem Vidal, President
del Tribunal Superior de Catalunya, ara no hi ha excuses; s'ha
dotat l'Administració de Justícia del Partit de Mataró amb les
millors i més modernes instal·lacions; per tant ara és responsa
bilitat del personal, jutges, fiscals i altres funcionaris que la
Justícia s'administri a Mataró amb eficàcia i celeritat.
Val a dir també que ben aviat els Jutjats Penals d'Arenys de
Mar seran traslladats a Mataró, amb la qual cosa sortim benefi
ciats els argentonins, donada la proximitat amb Mataró.
Però, aprofitant aquestes línies, voldria referir-me al dis
curs pronunciat pel M.Hble. Sr. JORDI PUJOL, quan va fer
referència a que en l'àmbit de la Justícia no s'ha desenvolupat
suficientment la normalització lingüística. Al respecte, són
moltes les persones que em pregunten si les inscripcions de
naixement, matrimoni o defunció en el Registre Civil es poden
realitzar en català.
Doncs bé, cal dit que de moment ells llibres de Registre
Civil estan redactats en castellà i, per tant, encara que els noms
dels inscrits poden figurar en català, el cos del formulari ja ve
determinat en castellà. Esperem que les influències catalanes
que ara mateix planegen sobre el Govern Central puguin produir
la prompta adaptació dels llibres de Registre Civil al català, tal
com ja disposàvem en temps de la República.
Malgrat aquest desig tan estès dins la població catalana,
potser podem arribar a pensar que la cosa va per llarg, donada
la falta d'enteniment que a vegades es produeix entre la Gene
ralitat i els estaments judicials superiors de la nostra Comuni
tat Autònoma. A tall d'exemple us transcric part d'una
columnapublicada al diari AVUI el dia 4 de juny passat:
El president del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Guillem Vidal, i el jutge degà de Barcelona, Joaquín
Bayo, han criticat la proposta de Justícia d'exigir que els jutges
destinats a Catalunya coneguin el català, afirmant que frega la
inconstitucionalitat i podria conduir a una justícia de segon
ordre. El president del TSJC s'empara en el fet que la justícia té
altres problemes més importants, com la manca d'infraestructures adequades i de personal o la sobrecàrrega d'expedients,
per acabar sentenciant que l'escàs ús del català a la justícia no és
cap problema perquè aquesta funciona (?) amb independència
de l'idioma que es fa servir. Déu n'hi do!
Joan Ridao (Diputat i president del consell nacional
d'ERQ

de l'excambra agrària
L'argentoní Salvador

Dangla va morir el 8 de juli
ol a l'edat de 75 anys.
Dangla, que sempre va es

vergència i Unió, durant la
legislatura en què Esteve
Canal va ser alcalde d'Ar
gentona.

tar vinculat al món de la

Els funerals de Salvador

pagesia, va ser president

Dangla es van celebrar a

durant 17 anys de l'antiga
Cambra Agrària (actual
Agropequària); va entrar
l'any 1977 i va deixar el càr

era plena a vessar. Entre les
persones que hi van assis

rec el 1995, una vegada fe
tes les primeres eleccions

democràtiques dels page
sos. Tot i això, després dels
comicis en què va sortir es

collit com a nou president
Jaume Font, Salvador Dan
gla va ocupar el càrrec de
primer vocal de l'actual jun

ta. Salvador Dangla també
havia participat activament
en la vida política de la vila.
Va ser regidor de sanitat i
benestar social, per Con

l'església de Sant Julià, que

tir hi havia l'alcalde, Joa
quim Casabella, amic i com

pany de partit de Dangla.
Casabella, amb emoti
ves paraules, va recordar a
Dangla com una bona per
sona i un bon company.
Dangla va ser membre de

l'Agrupació per la Defensa
Forestal d'Argentona.Vi
cens Ribes, tresorer i coor
dinador d'activitats de l'en
titat, va recordar Dangla
com una persona amb qui
sempre es podia comptar.

El carrer Sant Ferran

celebra 20 anys de festa
amb una exposició
Els veïns del carrer Sant Ferran d'Argentona, un dels
que té més marxa, van celebrar els vint anys d'activitats i
de convivència amb una exposició a la Casa de Cultura.
A través d'un munt de fotografies retrospectives agrupa

des per temàtiques es fa un repàs de totes les activitats
que s'han fet durant aquests anys: excursions, sopars i
dinars col·lectius. Però una de les activitats estrella és la
tradicional serenata; una festa que inclou sopar i ball.
Un dels veïns d'aquest carrer, Raimon Català, va des
tacar que la clau per a explicar la continuïtat de la serena

ta al llarg de 20 anys, ha estat que als veïns del carrer
Sant Ferran els costa molt poc trobar-se, sovint al voltant
d'un bon àpat.

A la serenata no només hi participen veïns del carrer
Sant Ferran, sinó que també s'hi apunten veïns de carrers

propers, d'alguna urbanització de la població i fins i tot
de Mataró. La serenata l'organitzen els mateixos veïns que
munten el sopar i contracten una orquestra. L'enllumenat

i l'entarimat que hi posen és cedit per l'Ajuntament. Julio
Navarro i Marta Glandells, també veïns del carrer, van

destacar que el seu desig seria que altres carrers del poble
organitzessin actes com aquest.
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El PP d'Argentona celebra dos
anys de gestió a l'Ajuntament
El Partit Popular va voler

talunya, Joan López. Preci

Aznar i els dos anys de

sament Dolors Montserrat,
que segueix d'aprop les
negociacions de l'Institut de

treball del partit al poble. A

Secundària d'Argentona, va

celebrar el primer any de

govern presidit per José Ms

l'acte hi van ser presents el

declararà Ràdio Argentona

diputat provincial, Antonio

que les obres de l'Institut
començaran possiblement
l'any vinent. Prop de cent
persones van assistir a Tac
te, celebrat en un conegut
restaurant d'Argentona.

Ainoza, els diputats al
parlament de Catalunya,

Víctor Ros i Dolors Mont
serrat i el secretari de polí

tica municipal del PP a Ca

L'argentoní Joan Collet,

directiu de la nova junta del
R.C.E Espanyol
L'actual president de la Penya espanyolista
d'Argentona, Joan Collet, forma part de la nova junta de
l'Espanyol encapçalada pel nou president, l'empresari de
conserves, Daniel Sànchez Llibre.
Joan Collet, que es dedica a la publicitat, ha aconse

guit fer realitat una de les fites que qualsevol seguidor de
l'Espanyol voldria: formar part de la junta directiva del club
barceloní. Collet, que manté una bona amistat tan perso
nal com professional amb Sànchez Llibre, va rebre la pro
posta de l'empresari per a entrar al club. L'argentoní va
mostrar-se molt satisfet, tot i que va apuntar que estava

espantat per la feina que li comportarà a partir d'ara el
càrrec. Joan Collet formarà part de l'àrea social del club,

que està encapçalada per l'actual vicepresident del Club,
José Manuel Lara. En aquesta àrea, l'argentoní s'encarre
garà de les relacions amb les penyes que té l'entitat.
Collet, igual que la resta de directius, va sortir nome
nat a mitjan juny en l'assemblea general d'accionistes de
l'Espanyol.
Precisament, la Penya Espanyolista d'Argentona va ce
lebrar un esmorzar popular pels socis i simpatitzans del
Club. A l'esmorzar hi va ser present Daniel Sànchez.

DROGUERIA - PERFUMERIA
PINTURES

VELLVE

Records

Lluís S. Morgan

Qüestió de punts
Moltes vegades a punta de dia vull
començar a escriure, llavors és qüestió
d'enfilar el meu punt de mira i enfilarlo vers un punt cardinal determinat o a diferents punts i co
mençar. Abans començava fent punta al llapis però ara em refio
de la tecnologia punta i connecto l'ordinador.
Ser del Barca o de l'Espanyol, ser fanàtic de la música clàs
sica o de la roquera, dir que el Món va de mal en pitjor o que és
una bassa d'oli, ser socialista o convergent, nacionalista o cen
tralista, tot és segons el punt de vista de cadascú, que ja deia el
poeta castellà, "que en aquest món tot és del color del cristall
amb que es mira".
Entre els apunts que tinc sobre la taula i que ajuden tantes
vegades a refrescar-me la memòria del meus records, sempre
tinc a punt una matèria o altra, però si he començat puntual
ment dient que cada cosa que fem i que diem i que escoltem ve
marcada per la voluntat de recepció de cadascú, no vull ferir
amb la punta de la meva espasa i vull passar desapercebut com
qualsevol passatger a les hores puntes del Metro. Dos punts!
Jugant en punta com qualsevol extrem m'he quedat fora de joc!
Ara que està en el seu punt més dolç, podríem parlar de la
Sala d'Argentona i posar els punts sobre les is i saber fins a quin
punt aquestes dues dotzenes de pagesos actuals se senten repre
sentants dels 500 i escaig de socis dels anys 50 i si representen
els industrials i comerciants d'aquelles dècades i si representen
aquell Ajuntament que també va aportar-hi el seu esforç, la
seva pressió autoritària i a més els terrenys on es va construir.
Podríem parlar-ne punt per punt però com que a vegades els
punts solament estan bé a la roba, no ens posem de punta i
deixem uns punts suspensius.
Entre jo i els lectors d'aquesta publicació crec que hi ha,
però, un punt d'apropament, un punt de coincidència, tots
voldríem el millor per a la nostra vila. No ens manca més que
fer unes puntualitzacions. Avui la punteria m'ha fallat, volia
posar el crit al cel sobre moltes coses i fer ara un punt i seguit o
tal vegada un punt i a part però sé aguantar-me, no hi dono
més voltes, marxo de puntetes i poso un punt final.

'AcadÓmia
D'ARGVNTONA
fingies
Conuersa, comprensió lectora, de uiatges, preparació d'exàmens

InformàticaReforç escolar
Tots els programes d'ofimàtica

Primària, ESO, Batxillerat i COU

Dr. Samsó, 21 - Tel. 797 10 72

ARGENTONA
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CAN BALADIA, és un lloc per anar a menjar sol, en
parella, en família o en colla, que li soluciona els àpats a
l'hora de dinar, de sopar, de treball i de festa, en el
restaurant o en el saló per a banquets de noces i
convencions. A més, el club Gastronòmic, amb la seva
biblioteca, l'editorial, l'escola i el bosc, fan de Can
Baladia un complex integral que li farà viure estones

inoblidables.
En entrar al recinte, tindrà tot un seguit de diverses
sensacions. Només per gaudir de l'espai físic, bastit del
cúmul d'activitats que s'hi duen a terme, ja val la pena

La Fonda d^Argentona

trepitjar Can Baladia.

Restaurant
A la planta baixa de l'edifici, hi neix un restaurant amb
la voluntat de servir a tothom, mantenint la tradició de
la Fonda: bon menjar i a bon preu. A part de pizzes, gra
ella i cuina de mercat, un dels nostres objectius és el de
reinventar la cuina catalana i mediterrània, treballant
els productes de la nostra terra: els tomàquets, els
pèsols, les faves...
Tal com ja hem iniciat a la Fonda, continuarem realit
zant jornades temàtiques: bacallà, caça, cuina basca,
cuina francesa, cuina medieval, cuina comarcal (empordanesa, de la costa...) de secà, de pagès o de la vinya.
Nits de música clàssica. Sopars concerts...

Sales polivalents
Escola d'estudis argentonins per
A la primera planta de la casa disposem d'unes sales, algu

a la restauració

nes més àmplies i d'altres més íntimes, que poden tenir
usos polivalents, com ara menjadors per a celebracions

La docència és un camp d'especial interès per a la nostra

familiars, per a reunions de negocis i d'empresa, per a

empresa. Per això organitzem cursos monogràfics

cursos de formació... dotades dels materials i tecnologia

adreçats als professionals i amateurs, impartits pel nostre

necessaris: connexió a internet, videoconferència, retro-

equip de xefs col·laboradors. A la bodega de Can Baladia

projectors, pissarres...

hi duem a terme tast de vins i caves, dirigits per enòlegs
ialistes.

Espai per a banquets i
convencions

stra passió pel món editorial ens
a crear les Edicions de la Ben
tada per a la divulgació de llibres

Can Baladia compta amb un espai cobert i

nuals vinculats a la gastronomia

polifuncional, amb una cabuda per a 300

creiem interessants. Així mateix

persones, pensat per a celebrar-hi banquets

artir de l'aportació bibliogràfica

de noces així com celebracions, convencions i

l nostre xef Jordi Busquets hem

esdeveniments diversos, que reuneixin u

eat una biblioteca pública especia-

bon nombre de participants. A més, a la finc

zada en la cuina i la gastronomia.

hi ha un aparcament per a 150 cotxes, am
entrada pel passeig del Baró de Viver, i sorti

ervei de càtering

pel carrer Sant Ramon i l'avinguda Baladia.
Seguint amb la tasca duta a terme

Club gastronòmic

a la Fonda oferim amplis serveis
en aquest camp, com festes de

El Club Gastronòmic de Can Baladia és una a

casament, baté jos i celebracions

ciació de persones que tenen un particular int

familiars a domicili, menjars

per la gastronomia, que disposen tant de les

per a grups de treball a qualse

i l'espai necessaris. per a l'elaboració dels
plats, com de salons per degustar els seus àpats.

vol indret, amb parament inte
gral de taula, i el que faci falta.

