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^"ELÈFON9-'INTER È9^^
SERVEIS
Policia Local
Guàrdia Civil
Bombers de Mataró
Parròquia Sant Julià
Taxis
Ambulància Creu Roja
Argentona (24 hores)
Ambulància Creu Roja
Mataró

797 13 13
797 13 53
79610 80
797 01 59
79914 14
797 16 56
798 14 33

(Laborables i nocturns)

ENHER

796 02 00
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
Gas Natural

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

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
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

ARGENTONA

A LA DONA

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, dimarts, dijous i divendres de
15.30 a 18 h. Dimecres de 16.30 a 19 h.
Cal demanar hora amb antelació.
Visites a domicili: Avisar abans de les 12 del migdia al
tel. 797 19 01.
Urgències: Des de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda
al tel. 797 19 01. A partir de les 3 de la tarda, dissabtes
i diumenges al tel. 207 71 15 - abonat Z.B.55.
PEDIATRIA
Dr. Pugés: Revisions als nadons: dilluns a les 10.30 h i
dimarts a les 15 h. Visites normals: dimecres, dijous i
divendres a les 15 h.
ATS
Montserrat Aragonès i Lídia Solanellas:
Tel. urgències 207 71 15 (abonat B-19130)
Extraccions de sang: de 8 a 9 h.
Consulta programada: de 9.30 a 10.30 h.
Injectables: de 10.30 a 12 h (feiners) - de 10.30 a 11 h
(dissabtes, diumenges i festius).

SANT MIQUEL DEL CROS
AJUNTAMENT D'ARGENTONA

RECOLLIDA MOBLES VELLS

Tel. 757 47 52
MEDICINA GENERAL
Dra. Alegre: Dilluns de 10.15 a 11.15 h.
De dimarts a divendres de 9 a 10 h.
ATS
Lídia Solanellas: De dilluns a divendres de 9 a 10 h.
Dissabtes d'l 1 a 12 h.

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

Dilluns:
9 a 9.30 hi
12 a 13.30 hJ Servei 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.

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: (cl Dr. Samsó, 48, baixos)
Dilluns de 9 a 13 h. Dijous de 15 a 18 h.
Çros: (antigues escoles) Dimarts de 9 a 13 h.
Orrius: (Ajuntament) Dijous de 9 a 11 h.
Dosrius: (Ajuntament) Dijous d'l 1 a 14 h.
PSICÒLEG:
Cal demanar dia i hora de 9 a 13 h.
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

4NFORMAClé-Oe-SERVEI

V

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

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

Telèfon 797 17 03

Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Governació i Comerç
Santiago Mora i Carmany
Regidor de Serveis i Obres Menors
Josep M. Esteve i Sorigué
Regidor d'Hisenda i Activitats Classificades
Antoni Julià i Valls
Regidor de Benestar Social, Sanitat i Medi Ambient
Felip Castells i Roselló
Regidor de Joventut, Esports i Festes
Francesc Fspadero i Roda
Ensenyament i Promoció Econòmica
Jordi Pinart i Pradal
Regidor d'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
ArquitecteFrancesc Xavier Alemany
AparelladorVicenç Ciscar
EnginyerJosep 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 t alcalde^

EDITORIAtr·

Tenim el CAP col·lapsat

Fem balanç del 1997

La jubilació del doctor Gonçal Calvo ha provocat un

Un els darrers dies de l'any a tothom, i a mi
particularment, E cal fer balanç de tot allò que ha passat,
què hem fet i què podríem haver aconseguit, però és
clar que és una utopia pensar que tot el que hom desitja
es pot assolir.

petit rebombori. Molta gent que portava anys visitant-se
a la consulta del metge de capçalera no ha acabat
d'assimilar la seva jubilació. La majoria ho han acceptat
amb resignació, però els costarà tornar a agafar la
confiança que van dipositar amb Calvo.
Un altre problema d'última hora és la denúncia que ha fet
el col·lectiu de metges d'Argentona per la falta d'espai i la
necessitat d'incorporar més personal mèdic i
administratiu a l'ambulatori (CAP). Els facultatius han
rebut d'herència les cartilles que atenia el doctor Calvo,
la meitat de persones de la població, i la saturació s'ha fet
patent, tot i la incorporació a mitja jornada d'un metge i
l'ampliació d'horaris d'un altre. El col·lectiu mèdic ha
deixat clar que l'atenció al pacient no és com voldrien i
que destinen un nombre important d'hores a solucionar
problemes burocràtics per falta d'administratius. A més,
segons els metges, l'ambulatori s'ha quedat petit per
abastar tots els pacients de la vila. No hi ha espai, es
col·lapsa sovint i les cues són ben visibles.
Ens preguntem, per què no es va buscar
abans una solució coneixent la jubilació
del doctor?
L'única resposta que trobem a la qüestió
és que l'Institut Català de la Salut,
responsable de la gestió del consultori,
no ha volgut ocupar la plaça que ha
deixat Calvo per així estalviar-se uns
diners. L'ICS ha argumentat que amb
l'entrada en funcionament de la nova
Àrea Bàsica de Salut quedarà solucionat el
problema. Incorporar un metge unes
hores a la setmana i ampliar la jornada
d'un altre no ha solucionat el problema,
ha sigut un "pegat". L'ICS no ha tingut en
compte el problema dels pacients ni el
lloc on s'haurien d'atendre.

Podria ressaltar molts actes culturals, esportius i lúdics,
però aquests per si sols ja són prou importants i hem
tingut tot el recolzament dels vilatans i visitants de la
nostra vila.
Parlem una altra vegada de Sant Jaume deTtaià. Després de saber la sentència del
Tribunal Superior de Justícia dè Catalunya i en veure la decisió de la Generalitat
de presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem, vaig creure, convenient
com a alcalde convergent i màxim responsable de la vila adreçar-me aj conseller
de Política Territorial i Obres PúbEques, Pere Macias, per fér-B la petició de la
retirada del recurs presentat al Tribunal Suprem,? així mateix al secretari general
del partit, Pere Esteve. Després de moltes entrevistes i reunions, el dia 29
d'octubre al matí, reunit amb el conseller i el president Comarcal de
Convergència em van comunicar la retirada del recurs de cassació presentat per
la GeneraBtat. Cal doncs felicitar-nos per la decisió presa.Al final van reconèixer i
escoltar la petició ^resentada per l'alcalde convergent en repres^ntació de la vila
d'Argentona.
^^·sssa~-^-'·^____-^*^
Un altre tema important és el projecte de construcció de pisos de protecció
oficial, un conjunt de 30 habitatges a la urbanització del Turó de Sant Sebastià.
Es tracta d'un dels projectes contemplats en l'acord marc de CiU i ERC. Poder
oferir aquests habitatges a baix preu és positiu per al jovent d'Argentona.
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Davant d'aquesta mesura, molt poc
responsable, l'Ajuntament ha hagut de
donar la cara i s'ha encomanat a buscar
una solució provisional per tal que els
pacients no s'hagin d'esperar fora del
centre sanitari. El consistori pensa
habilitar l'espai que deixaran els Serveis
Socials, just al costat de l'ambulatori.
No voldríem acabar aquesta editorial
sense agrair l'esforç i la dedicació d'en
Gonçal Calvo durant aquests
quaranta-quatre anys de treball, no només
per l'atenció als seus pacients sinó també
per l'afany d'aconseguir un millor model
de poble. Gràcies Gonçal.

Consell de redacció:
S. Calafell, R. Masó i J. Mateu
Tots els grups amb representació al
Ple poden participar en el Consell de
redacció.
Col·laboradors: Grups Municipals de
CiU,ERC,PSC,PPiIC-EV.
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Bones Festes!

Portada: Il·luminació nadalenca.
Foto: M. Duran

Hem de ressaltar que la Diputació, a través del Pla de
Cooperació i Assistència Local (PCAL) 1998-99, ha destinat
25 milions per la construcció del nou cementiri a Can
Carmany Podem estar satisfets d'aquesta subvenció per
efectuar la primera fase del cementiri.
També la Generaütat, dins el pressupost de 1998, ens ha
comunicat que es contemplaran unes partides obertes per
iniciar les obres del Museu del Càntir i de l'Institut. Després
de diferents entrevistes han atès les nostres peticions,
primer vam aconseguir que fessin una convocatòria per
^l'adjudicació del projecte i ara només falta que el Ministeri
d'Hisenda faci la cessió dels terrenys a la Generalitat per
poder iniciar les obres (Jurant l'any 1998.
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Fa pocs dies es va fer uria visita de seguiment a les obres de
l'Àrea Bàsica de Salut. Les obres estan molt avançades i
possiblement a primers d'any estaran finalitzades. Es tracta
d'un projecte molt ben redactat que contempla diversos
consultoris i sales d'espera. Segurament es posarà en marxa
per l'octubre. Aquesta ABS cobrirà totes les necessitats
d'Argentona, Dosrius i Òrrius.
S'ha posat en funcionament la primera fase de l'erülumenat
públic nadalenc a la zona centre comercial i s'estan
redactant diferents projectes per miUorar les instal·lacions
elèctriques de les zones del casc antic.
Altres compromisos que es portaran a terme el 1998 són:
-Obrir la nostra vila a iniciatives que donin un veritable
impuls econòmic.
-MiUorar la gestió dels serveis púbBcs: transports, neteja,
enllumenat i manteniment de parcs i jardins.
-Establir una nova organització i coordinació de la poBcia
per enfortir la seguretat ciutadana.
Hem de destacar que pel novembre es va fer l'homenatge al
doctor Calvo, totalment merescut per la seva dedicació com
a metge de capçalera durant 44 anys a la vila d'Argentona.
També es va retre un homenatge a l'avi més gran de la
nostra vila, en Joaquim Vergés, pel seu centenari. Vergés
havia estat alcalde de l'any 1939 al 1940 i actualment és l'avi
que presideix la Festa de la VeUesa. Moltes FeUcitats!
I com que quan rebeu aquest Cap de Creus ja estarem a les
portes de les festes nadalenques, vull desitjar-vos a tots unes
bones festes plenes d'amor, pau i feücitat i un joiós any nou.
Per arrodonir-ho, quedeu convidats a la nostra Festa Major
de Sant JuUà per participar en l'ampli ventall d'actes, als
quals espero la vostra assistència.
Joaquim Casabella i Castells
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Cartes dels lectors

Aclariment
Ja fa dies va arribar-me a les
mans un full informatiu sobre el
concurs literari "Els carrers d'Ar
gentona", organitzat pel Centre
Parroquial.
Sorprenentment en aquest full
hi constava el meu nom com a part
del jurat del concurs. Ni abans ni
després de la difusió d'aquest full
informatiu ningú m'ha preguntat
si volia formar part del jurat, i re
conec que si ho haguessin fet hau
ria defugit amablement la propos
ta, entre altres coses perquè per
sonalment no penso que organit
zar concursos literaris amb dota
cions econòmiques tan elevades
(fins i tot destinades a infants) si
gui objectiu d'una entitat com el
Centre Parroquial.
Malgrat les meves opinions,
el Centre Parroquial d'Argentona
és una entitat privada amb tot el
dret del món a organitzar les acti
vitats que cregui més adequades.
Cal, però, que tingui més cura a
l'hora d'implicar-hi persones sen
se ni consultar-les.
Per la meva banda vull dei
xar clar que no tinc res a veure en
l'organització d'aquest concurs
literari i que desconec el motiu
que ha provocat l'aparició del meu
nom. Potser n'hi ha una altra, de
Susi Fàbregas.
Susi Fàbregas i Puntí

Demano perdó
El Centre Parroquial ha posat
en marxa un concurs literari so
bre "Els carrers d'Argentona".

Es donaran tres premis de
50.000 pessetes cada un.
Per avaluar els treballs, s'ha
pensat en unes persones, conegu
des de tothom per la seva demos
trada competència. Algunes d'a
questes persones han estat consul
tades i els hem demanant expres
sament aquest favor.
N'hi ha hagut, però, dues o
tres que, per un descuit inexplica
ble, no han estat informades amb
suficient antelació, de manera que
s'han trobat amb el seu nom pu
blicat en els programes, sense que
en sabessin res.
Una d'aquestes persones es
criu també una carta al Cap de
Creus, queixant-se'n, amb tota la
raó del món.
Només vull aclarir que la cul
pa no és del Centre, sinó meva,
d'en Salvador Cabré Puig. És una
falta d'ètica evident, feta sense
mala voluntat, però amb molt poca
traça. Potser un excés de confian
ça, una ingenuïtat, un descuit, una
pressa desmesurada, una equivo
cació, en definitiva.
Com que sé que això no s'ha
de fer, en demano perdó i espero
no tornar-hi mai més.
Aprofito l'ocasió per animarvos a participar en el concurs i
recollir molta informació sobre
els nostres carrers, perquè aquesta
és una manera de conèixer millor
la nostra vila.
Després, amb tots els treballs
a mà, em comprometo a proposar
a la Junta del Centre la publicació
d'un llibre amb els millors treballs
presentats.
Salvador Cabré, el rector

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS
CALEFACCIÓ

LLUÏS SERRA

Felicitats
El dissabte 22 de novembre
tingué lloc a l'Església Parroqui
al d'Argentona la celebració-aniversari de Santa Cecília, patrona
(segons cànons dels nostres avant
passats) dels músics. I jo em pre
gunto: per què només dels mú
sics? I els melòmans de la música
(música, no soroll) no pintem res?
Jo, com a gran afeccionat a la bona
música i no practicant de cap ins
trument, excepte quan interpreto
alguna estrofa melòdica de certa
cançó o sarsuela 0 de certes com
posicions clàssiques en el meu
xiulet labial, que per cert en gau
deixo quan estic sol, no en sé to
car altre. Què hi farem.
Des d'aquí, on la direcció de
Cap de Creus m'ho permet, vull
donar la meva felicitació de tot cor
a tots els components de la coral
Càntir d'Or per la magnífica actu
ació, que per cert en alguns mo
ments em va fer posar la pell de
gallina (com se sol dir en mo
ments de gran emoció), principal
ment en la composició Sanctus de
Schubert. Fenomenal. És clar que
no deixo de banda les altres com
posicions.
Fou un gran encert convidar
la magnífica coral L'Espirall de
Sabadell, amb l'orquestra de
jovenets Agustí Borgunyó, on
destacaria pel meu gust els arran
jaments de M. A. Maestro Let itbe

i Michelle, i la Suite, fantàstic,
fenomenal. I per acabar la gran
vetllada commemorativa, apote
òsica, fou el final. Un final d'allò,
com diuen els castellans, "el no va
mas", la Senyera. La Senyera can
tada amb tot el conjunt de cantai
res i orquestra, amb unes 70 veus,
i al fons la melodia dels violins.
Només mancava el colomet blanc
de la pau volant pel recinte per
acabar d'omplir l'emoció que jo
sentia en aquells moments de joia.
Escenes d'aquest caire, hauri
en de ser constants arreu del món,
perquè potser la raça "humana"
seríem més racionals en el nostre
conviure. I qui em diu que fins i tot
no hi hauria guerres i ens estima
ríem més? Potser somnio en trui
tes utòpiques, però, què és la vida
si no un caminar utòpic?
Gràcies coral Càntir d'Or per
la bona estona que ens vau fer
passar. I ara, fins quan?
Aprofito l'avinentesa per do
nar les gràcies públicament a les
corals Càntir d'Or, Llaç d'Amis
tat i la dels Avis, per la seva col·la
boració el dia 19 de novembre en
els actes de celebració al monu
ment al president màrtir de la Ge
neralitat de Catalunya, Lluís Com
panys i Jové, on Argentona li va
retre homenatge
Gràcies a tots, bones festes i
que tingueu un bon any 1998 i tots
els que vinguin després.
Tàrio Rubio

Les cartes dels lectors es poden entregar a Ràdio Argentona fins al 9 defebrer i han de tenir
una extensió màxima d'unfoli a doble espai. La redacció es veu amb el dret de nopublicar
ies, 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.

PROMOCIONS
ió, S.L

Turó SI.
NIF B-59980706

Ronda Francesc Macià, 5
Tel. 798 35 05

MATARÓ

Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21

ARGENTONA

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

Cap de Creus - desembre 1997

5

Els partits polítics i diverses entitats celebren la decisió del govern català

La pressió social i política fan recapacitar
a la Generalitat i retira el recurs de Traià
La Generalitat ha decidit retirar el recurs contra la sen

là va canviar d'opinió davant la insistència tant dels partits

tència del TSJC, que declarava Sant Jaume de Traià zona

polítics com de les entitats de la vila. L'alcalde va demanar

agrícola i forestal. La notícia la va confirmar el conseller

de Política Territorial i Obres Públiques, Pere Macias, a

al conseller que reconsiderés la postura i els grups del PSC,
IC i ERC van presentar una moció conjunta al Parlament

l'alcalde d'Argentona, Joaquim Casabella. El govern cata

de Catalunya per denunciar l'acció de la Generalitat.

La decisió de la Generalitat
arriba després de la insistència
de la majoria de grups polítics,
tret del PP, perquè el govern ca

Entrevista al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Pere Macias

Espero que Traià es preservi com a zona forestal

talà es fes enrera i donés suport
a l'Ajuntament. En aquest sen

-Què ha fet que la Generalitat final

litzen els detalls
polítics s'ha vist,

va enviar cartes al secretari ge

ment hagi decidit retirar el recurs?
-És un fet de tota lògica. L'Ajuntament

neral de CDC, Pere Esteve, i al

d'Argentona ja es va adreçar al Departament

voluntat del mu

conseller, Pere Macias, dema

de Política Territorial quan hi havia el meu

nicipi, que era

nant que reconsideressin la seva

antecessor, Artur Mas, i l'alcalde en repre

contraproduent

postura en l'afer. El batlle argen-

sentació de la voluntat popular va dir que era

seguir el recurs.

toní, un cop va conèixer la notí

bo que es mantingués el règim de no urbanit

cia, es va alegrar molt per la

zable i que les administracions anéssim a una.

rectificació de l'administració

Quan vaig agafar el Departament, el conse

lítics havien insi

autonòmica. Segons Casabella

ller Mas em va explicar la situació i vaig voler

Pere Macias.
nuat que en tot
l'afer hi havia un tracte de favor amb el

tit, l'alcalde, Joaquim Casabella,

per respecte a la

-Alguns po

la Generalitat ha demostrat que

escoltar totes les opinions. Després he vist

ens han escoltat les peticions que

que efectivament el més coherent era retirar

principal promotor de la zona, Olegari

hem fet.

el recurs i d'alguna manera mantenir la vo

Soldevila, amic d'alts càrrecs de CiU.

Joaquim Casabella s'hamos-

luntat dels argentonins en el benentès que els

-A vegades la gent que fa oposició ha de

trat convençut que Sant Jaume

drets dels urbanitzadors ja tenen la via legíti

recórrer a arguments tòpics. Sempre surt el

de Traià continuarà sent zona

ma de defensa que és el recurs que de manera
privada han presentat. És bo que les adminis

mateix: que si aquest és cosí d'aquell, que si

tracions, insisteixo, anem plegades en temes

és la defensa de l'interès comú i prou.

agrícola i forestal com és volun
tat del poble d'Argentona.
Per la seva part el regidor

d'interès social.
-Quina serà la postura del govern

d'Urbanisme i soci de govern,
Jordi Pinart, va rebre la notícia

hi ha interessos... El que ha fet la Generalitat

-Des de la Generalitat s'ha dit que la

català a partir d'ara?

amb satisfacció. Pinart va quali

presentació i la retirada del recurs és un

-Cap. Nosaltres hem fet el que havíem de

ficar de clau el paper de l'equip

procediment normal?
-Sí, són coses que costen d'entendre però

fer. Hi ha un estat de dret, uns tribunals que
que diguin i acatarem la seva resolució. Per

criteri de la Generalitat i va tor

que quan s'expliquen tothom ho veu més
clar. Èl govern de la Generalitat com que fa

nar a recordar que la unitat de

moltes actuacions en moltes matèries, posa

confirmi el fet de preservar Sant Jaume de

tots els grups polítics està sal

moltes sancions. Una de les nostres feines és

Traià com a agrícola i forestal.

vant Sant Jaume de Traià.

fer complir la llei. Contra aquestes sancions
hi ha gent que no hi està d'acord i presenta

-El seu antecessor, el conseller Mas, va

L'oposició veu optimisme

recurs. Aleshores automàticament els serveis

dir que quan el TSJC dictés sentència la

jurídics de l'administració autonòmica tenen

Generalitat aprovaria com a agrícola i

la instrucció que quan hi ha un recurs contra

forestal la zona dins el seu Pla General

l'oposició, el Partit dels Socia

la Generalitat s'ha de recórrer per defensar

d'Urbanisme.

listes i Iniciativa per Catalunya,

els interessos globals del país. El normal és

van mostrar la seva satisfacció

que hi hagi cert automatisme. El que passa és

deixa el camí obert. Aquest és un tema mera

per la decisió de la Generalitat

que això té una càrrega política i quan s'ana-

ment de procediment.

de govern i del grup de Conver
gència i Unió en el canvi de

El dos grups d'esquerres a

de retirar el recurs contra la sen-

decidiran. Hem de ser respectuosos amb el
sonalment espero que el Tribunal Suprem

-El que nosaltres aixequem el recurs ja
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El Punt que no està disposat a

tència que declarava Sant Jaume

lluitar per la preservació del mar

presentat la Conselleria de Polí

de Traià no urbanitzable.

ge esquerra de la riera.

tica Territorial de la Generalitat.

perdre la batalla per urbanitzar la

Esteve va destacar que el partit

zona. Soldevila va assegurar que

fent, va destacar que la proposi

cionar amb prudència. El seu

manifestarà la seva opinió quan

mai no ho deixarà córrer i que

ció no de llei que van presentar al

portaveu, Martí Riu, va recordar

conegui l'informe que ha de fer

encara que potser ell no ho arri

Parlament de Catalunya el PSC,

que calia esperar la decisió final

la Direcció Comarcal de Con

Iniciativa i Esquerra Republica

del Tribunal Suprem sobre el

vergència. El secretari general

barà a veure, per la seva avança
da edat, tard 0 d'hora es podran

na i la pressió des d'altres sectors

recurs presentat pels propietaris.

de Convergència va comprome

construir els habitatges. El pro

havia contribuït molt en aquest

La pilota ara la té el Tribunal

tre' s a ser sensible i a escoltar els

pietari va culpar tots els polítics

El cap del PSC, Josep Clo-

D'altra banda, el PP va reac

canvi d'opinió. Clofent ha la

Suprem, que s'haurà de pronun

arguments de Convergència i

argentonins que això no es pugui

mentat, però, el poc respecte que

ciar sobre el recurs presentat pels

tirar endavant i va criticar el go

el govern català va demostrar

promotors de la urbanització,

Unió però es va negar a avançar
quina postura adoptarà la direc

cap a Argentona i cap al grup

després de conèixer que l'actual

ció del partit.

municipal de Convergència i

Pla General d'Urbanisme d'Ar

Unió quan va presentar el recurs

gentona, que vigeix des del 1987,

contra la qualificació de zona

considera aquella zona com a
terreny agrícola, forestal i d'inte

verda de Sant Jaume.
La portaveu d'Iniciativa,
Concepció Sala, també s'ha ale

rès històric.
Dies abans de conèixer la

vern municipal per donar tant
poder a l'únic regidor d'ERC,
Jordi Pinart. Soldevila diu que

Els promotors endavant

l'únic que busca Pinart és fer-se
popular.

Els propietaris dels terrenys
de Sant Jaume de Traià, tot i no

Unió de Pagesos

manifestar-se sobre la decisió de

satisfets

grat per la retirada del recurs per
part de la Generalitat. La regido

notícia de la retirada del recurs,

la Generalitat, estan decidits a

el secretari general de CDC, Pere

tirar endavant fins al final i acon

Tant el coordinador general

ra argentonina ha dit que el més

Esteve, va assegurar que el partit

seguir finalment fer la urbanit

d'Unió de Pagesos, Pep Riera,

important és que s'ha respectat
la voluntat popular. Concepció

escoltarà el posicionament del

zació. Un dels promotors de la

com el delegat d'aquesta entitat a

grup municipal de Convergèn

meitat dels terrenys de Sant

Argentona, Joan Grau, van mos

Sala ha dit, però, que la lluita no

cia i Unió sobre Sant Jaume de

Jaume, Olegari Soldevila, va de

trar la seva satisfacció per tot

Traià i sobre el recurs que ha

clarar en una entrevista al diari

l'afer i el que comportarà.

s'ha acabat i que sempre caldrà

Els nostres clients ens demanen habitatges a la zona d'Argentona.

Si vol vendre el seu pis, torre o casa vingui a Gil Parés.
ARGENTONA, entre l'Ajuntament i el Mercat:
cases adossades de luxe de 215 m. + garatge 3
cotxes, 3 habitacions dobles + estudi de 29 m.,
gran saló menjador de 35 m. a dos nivells, cuina
office, terres de marbre, traster, terrassa, jardí i
zona comunitària amb piscina. A partir de
33.500.000,- (3 últimes cases). Ref. 209
ARGENTONA, Casc urbà: fantàstica torre de
2.000 m. de terreny fent cantonada i orientat a
mar, 300 m edificats, 4 habitacions i estudi de 45
m., saló menjador de 60 m. en dos nivells, cuina
office de 30 m., 2 banys i lavabo, calefacció, llar
de foc, jardí en perfecte estat, reg automàtic,
garatge, vistes al mar. Possibilitat de lloguer amb
opció a compra. Ref. 263
ARGENTONA, al costat de la plaça Nova: planta
baixa de 85 m. nova a estrenar, acabats de gran
qualitat, 3 habitacions, saló menjador, cuina
office, 1 bany, terres de gres rústic, vidres de
camera, tancaments d'alumini. Urgeix vendre.
16.600.000,-Ref. 306
ARGENTONA, a prop de la plaça Montserrat:
casa amb jardí, 4 habitacions, saló menjador,
bany, s'ha d'actualitzar. 21.000.000,- Ret. 309
ARGENTONA, plaça Nova: esplèndid pis de 120
m, 4 habitacions, gran saló menjador, 2 banys,
terrassa de 30 m. Urgeix la venda. 19.000.000,Ref.312

ARGENTONA, al costat de la plaça Nova: esplèn
did pis de 105 m., 4 habitacions, gran saló menja
dor, cuina office, bany, calefacció, terrassa al car
rer, vistes panoràmiques. 15.700.000,- Ref. 313
ARGENTONA. Casa de 150 m, 4 habitacions,
bany i lavabo, gran saló menjador de 32 m, cuina
de roure, despensa i galeria, tancaments d'alumi
ni i portes de roure, calefacció, pati comunitari i
plaça de pàrking opcional. A prop de la plaça
Nova. 22.000.000,- Ref. 316
ARGENTONA, Centre: pis amb ascensor, 3 habi
tacions, bones vistes i molt de sol, per entrar a
viure. 12.600.000,-Ref. 318
ARGENTONA, Nova promoció: pisos de 80 m., 3
habitacions (2 dobles), saló menjador, 1 bany,
cuina equipada, tancaments d'alumini amb vidre
de camera, terres de gres, calefacció, ascensor,
balcó d'obra vista de 6m2, des de 14.400.000,amb traster i pàrking inclòs. N'hi ha amb terrassa
de 100 m. (últims pisos). Ref. 347
ARGENTONA, Centre: preciós terreny de 700 m.
en la millor zona. 18.750.000,- (podem construirli una torre a 100.000 ptes. el m2, planells i
permisos inclosos). Ref. 348

ARGENTONA, Ginesteres: torre molt maca, en
bona situació, 2 habitacions, saló menjador, llar
de foc, bany, garatge, piscina, parcel·la de 700
m. Ocasió 17.000.000.- Ref. 351
ARGENTONA. Preciós pis de 80 m. totalment
reformat, 3 habitacions, cuina i bany, tancaments
d'alumini amb vidre de camera, aixetes
monocomandament, terres de gres, urgeix per
canvi. 9.500.000,- Ref. 354
ARGENTONA, Can Cabot: torre de 135 m. en
una planta, nova de 2 anys, parcel·la de 800 m.,
4 habitacions, gran saló menjador, cuina de
roure, calefacció, bany, lavabo i porxo.
26.200.000,- Ref. 355
ARGENTONA. Pis de 65 m., totalment reformat, 2
habitacions, menjador, cuina i banys nous, gale
ria, molt assolellat, fusteria d'alumini amb vidre de
camera, bones vistes. 10.200.000,- Ref. 356
ARGENTONA. Preciós pis de 100 m. en la millor
zona, bones vistes, 3 habitacions, gran saló men
jador, cuina office. Preu d'ocasió 12.800.000,Ref. 359
ARGENTONA, Centre: àtic de 140 m. vistes pano
ràmiques al mar i muntanya, gran terrassa de 35
m. amb barbacoa, bany complet i lavabo, gran
menjador, saló, calefacció, ascensor. Només 6
veïns. 21.000.000,- Ref. 361
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L'adjudicació dels habitatges es farà el proper mes de gener i el 1999 entregaran les claus.

Més d'una trentena de persones

s'interessen pels pisos oficials

de Can Boba de les Vinyes
La campanya de promoció de 30 habitatges de protec
ció oficial a Can Boba de les Vinyes, a la zona del turó de

Argentona Projectes, adjudicarà els pisos a finals del pro

Sant Sebastià, ha despertat l'interès dels argentonins,

de construcció. L'entrega de claus està prevista pel gener

especialment dels joves, i més d'una trentena de persones

de 1999. Aquesta iniciativa serà la primera d'aquestes ca

ja han presentat sol·licituds. L'empresa municipal,

racterístiques que es fa a Argentona.

per mes de gener. Aquest mateix mes començaran les obres

d'aquests habitatges aniran a

cina a la segona planta del con

per accedir a un dels habitat

ges de protecció oficial a la

sistori. L'horari d'aquesta ofi

zona de Can Boba de les Vi

cina és de dos quarts de cinc a

ges.
A l'hora d'adjudicar els pi

nyes, al turó de Sant Sebastià,

dos quarts de nou del vespre de

sos tindran prioritat aquells vi

està despertant un gran interès

dilluns a divendres, excepte

latans que visquin des de fa

ons de pessetes.
Els 30 pisos de protecció

en els argentonins, especial

dijous.
Els requisits que demana

més de cinc anys a Argentona,

oficial tenen golfes i tots, ex

La promoció de 30 habitat

ment entre els joves. Així ho

càrrec de l'empresa OCP per

un import de prop de 191 mili

en segon lloc es tindran en

cepte un, disposen de plaça de

posen de manifest la trentena

l'empresa per optar a un d'a

compte les sol·licituds d'a

de sol·licituds que l'Ajunta

quests habitatges a preus eco

quells que portin més de cinc

pàrking. Els habitatges més
petits tenen 52 m2 de superfície

ment d'Argentona ha rebut en

nòmics són els següents: ser

anys empadronats o que portin

i els més grans 79. Els preus

el que es porta de campanya.

major d'edat, que la renda del

un any treballant a la vila, i

oscil·len entre els set i els dotze

Fins i tot, una vintena de per

sol·licitant no superi en tres

finalment s'adjudicaran a

milions i mig de pessetes.

sones van interessar-se per

vegades i mitja el salari mínim

aquells sol·licitants que no tre

Aquesta no serà l'única promo

aquests habitatges abans que

interprofessional, no ser propi

ballen ni viuen a Argentona.

ció oficial d'habitatges que im

comencés la campanya de pro

etari de cap altre habitatge, a

pulsarà l'Ajuntament d'Argen

moció, el passat 7 de novem

no ser que aquest tingui patolo

La llista d'admesos es pu
blicarà la primera setmana de

bre.

gies estructurals, acreditar in

gener i el sorteig per l'adjudi

Jordi Pinart, ha anunciat que el

L'empresa privada muni

gressos suficients per fer front

cació dels pisos es farà a finals

govern ja està buscant terrenys

cipal promotora de la iniciati

al pagament de l'habitatge i

del mateix mes. Pel gener co

per fer més promocions.

va, Argentona Projectes, espe

ingressar un dipòsit de 100.000

mençaran les obres de cons

ra rebre un centenar de petici

pessetes. Aquest dipòsit inicial

trucció que duraran un any i

tona. El regidor d'Urbanisme,

L'empresa Argentona Pro
jectes, creada per l'Ajuntament,

ons. Per atendre les demandes

serà descomptat de la primera

pel març del 99 està prevista

té com a objectiu impulsar els

d'informació dels vilatans,

entrada o retornat en el cas que

l'entrega de claus als propieta

habitatges de protecció oficial,

l'Ajuntament va obrir una ofi

l'interessat no hagi estat triat

ris. Les obres de construcció

inexistents fins ara a la vila. De

SERRA-PINEDA

QUEVIURES
CANSALADERIA
EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIA

TAPISSERS

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DES DEL 1892
Tel. 797 03 07
c/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

08310 ARGENTONA
(Barcelona)

08310 ARGENTONA
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fet, des de fa anys, Argentona

oficial. Les promocions prete

no disposa d'habitatges d'a

nen evitar que els municipis

quest tipus. Actualment hi ha

del Maresme es converteixin

27 pisos de preu taxat -d'ini

en ciutats dormitoris habitades

ciativa privada- que estan situ

per barcelonins que escullen la

ats a la zona del turó de Sant
Sebastià. La promoció va tenir

comarca per la seva primera
residència. Amb la promoció

força sol·licituds.

d'habitatges socials, els ajun

En els últims anys tots els
ajuntaments de la comarca han

taments s'asseguren que la gent

Obren accions per
desnonar el llogater
de l'escorxador

del poble amb un poder adqui

creat empreses per construir i

sitiu més baix tingui fàcil accés

vendre habitatges de protecció

a un habitatge de protecció.

Jordi Pinart comparteix
Obres Públiques amb el
regidor de Serveis, Santi Mora

L'Ajuntament d'Argentona

tat, el cas està en mans del

ha iniciat les diligències per

jutjat. Els gestors de l'escorxa

fer fora els actuals gestors de

dor municipal van rebre l'ordre

l'escorxador municipal d'Ar

de destruir les bèsties. Segons

gentona, propietat del consis

fonts de la Generalitat, el casos

tori. La decisió es va prendre

detectats a Catalunya són poc

en el transcurs del ple del mes

freqüents.

de novembre, que va rebre els
vots a favor de tots els partits

Detenen empresari

polítics, i es va acordar desno

per estafa

nar l'actual llogater per no fer
efectiva la fiança de l'equi

Un empresari del sector

pament, taxada en 300.000 pes

carni ha estat denunciat per di

partir la cartera d'Obres Públiques amb el regidor de

setes. Just abans del ple d'octu

ferents ramaders de Saragossa

Serveis, Santi Mora. Segons un decret d'alcaldia, Pinart

bre, l'empresa Escorxadors de

i Logronyo per estafa de 300

continuarà assumint totes les qüestions relacionades amb

Serveis Argentona SL, encar

milions de pessetes en gènere.

la redacció de projectes, expedients de contractacions i

regada de gestionar l'escorxa

Es dóna la circumstància que

adjudicacions d'obres, mentre que Santi Mora passarà a

dor municipal, va fer efectiu el

el denunciat, José Gonzàlez,

pagament dels lloguers endar

tenia dues empreses dedicades

rerits, que ja pujaven més d'un

a la manipulació de carn, una a

la regidoria d'Urbanisme.
L'equip de govern ha acordat que Pinart i Mora

milió de pessetes. Per aquest
motiu, el consistori va retirar

Argentona i l'altra a Mataró.

comparteixin la cartera d'Obres Públiques aprofitant que

de l'ordre del dia el punt que

José Gonzàlez, va formar una

el nou aparellador municipal té disponibilitat horària per

feia referència al tancament

societat amb dos homes més i

d'aquestes instal·lacions, però

va implantar dues empreses

no va deixar de recordar que

dedicades al sector carni. A

els gestors encara devien una

través d'aquestes empreses,

El regidor d'Urbanisme, Jordi Pinart, passarà a com

fer-se càrrec del seu control i seguiment. Jordi Pinart ha
destacat que aquest canvi permetrà agilitar les tasques de

dedicar-se a fer el seguiment d'obres menors, com ara les
relacionades amb l'enllumenat públic o l'asfaltat dels
carrers.
Massa responsabilitats
L'anunci del moviment en el cartipàs municipal va ser
valorat positivament pels partits de l'oposició. Tots van
coincidir, però, a afirmar que aquest traspàs és insuficient

El presumpte estafador,

altra quantitat, de 300.000 pes

Gonzàlez es dedicava a la com

setes, en concepte de fiança.

pra de bestiar. Teòricament, la

L'Ajuntament va donar de ter

mercaderia era pagada a través

mini fins al següent ple per

de pagarés; aquests, però, mai

abonar aquest segon import.

van arribar a fer-se efectius.

L'Ajuntament considerava

L'empresa argentonina, situa

creu que el temps està confirmant que les carteres d'Urba

aquest pagament com una con
dició totalment necessària per

cipal, era l'encarregada de re

nisme, Obres, Habitatge, Cultura i Mitjans de Comunica

començar a parlar d'una rene-

vendre la mercaderia al mercat

gociació del contracte que el

de majoristes MercaPalma de

vincula a la societat que gesti

Mallorca.

i van dir que Pinart continua saturat de feina. L'oposició

ció porten massa feina per a un sol regidor.
Josep Clofent (PSC) va qualificar d'excusa els argu
ments del govern i va recordar que Pinart continua amb
massa competències.

ona les instal·lacions munici
pals.

Els empresaris afectats per
la presumpta estafa van comen
çar a desconfiar de Gonzàlez

Federico Urena (PP) va titllar de bunyol el canvi i va
afegir que el temps donarà la raó ja que hi ha una acumu

da prop de l'escorxador muni

Detecten clenbuterol

perquè l'empresa compradora
no pagava mai la mercaderia.

lació de carteres.
Concepció Sala (IC-EV) va destacar que Pinart co
mença a assumir que té massa feina, va valorar positi

va detectar set vedells, d'una

D'aquesta manera, van posarse d'acord i van denunciar els

vament la divisió en dos de la regidoria d'Obres, però es

partida de tretze, procedents

fets als mossos d'esquadra. De

va manifestar escèptica que el canvi tingui resultats pràc

de Binèfar (Osca) que havien

moment, els investigadors as

tics.

L'escorxador d'Argentona

estat engreixats amb clenbu

seguren que les empreses cons

terol. Després de les pertinents

tituïdes per Gonzàlez eren fan

anàlisis decretades per Sani

tasmes i no tenien domicili.
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La polèmica es va iniciar quan el propietari va donar l'ordre de desnonament al llogater

Un terreny de Can Carmany enfronta

la Unió de Pagesos i l'Ajuntament
L'ordre de desnonament que ha rebut el pagès que con

hagi de marxar, basant-se en un acord verbal. Així mateix,

rea uns terrenys a Can Carmany per part del propietari ha

la UP acusa l'equip de govern de voler comprar aquest so

enfrontat els membres del sindicat Unió de Pagesos (UP)

lar per fer el nou cementiri. L'alcalde, Joaquim Casabella,

amb l'Ajuntament. Els agricultors reclamen al consistori

ha expressat el seu disgust amb els pagesos i ha decidit no

que intercedeixi per evitar que el llogater de Can Carmany

parlar del tema.

El desnonament del pagès
que conrea uns terrenys a Can
Carmany ha provocat una si
tuació tensa entre els pagesos
de la vila i l'Ajuntament. La
polèmica va començar el pas
sat mes de novembre quan els
propietaris del solar, la família
Vilatarsana, van enviar al pa
gès l'ordre de marxar dels ter
renys, tot i que, segons sosté
el sindicat Unió de Pagesos
(UP), hi havia un pacte verbal
de l'any 1994 entre el propie
tari, el pagès i l'alcalde, Joa
quim Casabella, pel qual l'a
gricultor tenia dret a quedar-se
en aquests terrenys durant set

Els terrenys del propietari objecte de la polèmica. A la foto els terrenys del futur cementiri.

anys, és a dir fins al 2001. Els
pagesos reivindiquen a l'Ajun

l'Ajuntament, el propietari del

l'Ajuntament compri el terreny

dor d'Urbanisme no van satis

tament que deixi un temps pru

terreny de Can Carmany i el

i el cedeixi al pagès per conti

fer ni convèncer els pagesos.

dencial al pagès per trobar un

llogater inclou una clàusula que

nuar treballant. Aquesta ope
ració suposaria una inversió de

passat 1 de novembre una con

altre camp on conrear la terra.

preveu que el consistori apor

Així, el sindicat va convocar el

tarà fins a 500.000 pessetes per

set o vuit milions de pessetes.

centració de suport a l'agricul

bat estan situats entre dues par

pagar el desnonament del pa

En menor grau, si l'opció no es

tor desnonat en la que hi van

cel·les propietat de l'Ajunta

gès. Pinart ha qualificat aques

portés a terme, els pagesos de

participar un centenar de per

ment i serà on es construirà el
nou cementiri. És aquest fet el

ta clàusula de desafortunada

manarien que és requalifiqués

sones. Aquesta manifestació va

però ha reiterat que el govern

l'actual terreny com a zona agrí

tenir un final conflictiu. Els

que fa suposar als pagesos que

no vol pagar-la perquè tampoc

pagesos van sortir de la plaça

l'Ajuntament vol comprar el

l'interessen els terrenys. El soci

cola.
Un altre detall del conveni

solar i que per això el propieta

de govern de CiU ha anunciat

subscrit entre l'Ajuntament i el

van dirigir-se cap a Can Car

ri ha iniciat els tràmits per fer

que l'Ajuntament comunicarà

propietari de Can Carmany és

many, on va tenir lloc un es

fora l'agricultor.

al propietari la seva decisió de

que si la compra del terreny no

morzar popular i seguidament

no comprar el solar i li propo

es produeix en els sis mesos

els assistents van procedir a

sarà que retardi l'ordre de des

següents al desnonament del

netejar un abocador de restes

nonament ja que l'única opció

pagès, aquest perdrà la seva

vegetals. Les bosses d'escom

de venda és amb el consistori.

validesa. El conveni també dei

braries que van recollir les van

gada pel regidor d'Urbanisme,

Aquesta solució no sembla

xarà de ser vàlid set anys des

dipositar davant de l'Ajunta

Jordi Pinart, que ha assegurat

agradar als pagesos i creuen

prés de la seva signatura.

ment, on s'hi van estar tot el

que el consistori no té interès,

que l'anunci del consistori no

ara per ara, per comprar aquests
terrenys perquè tampoc té pres

aturarà el propietari a fer fora

Els pagesos no queden

el pagès desnonat.

satisfets

Els terrenys objecte de de

No hi ha interès per comprar
Aquesta versió ha estat ne

supost per fer-ho. Pinart ha re
conegut que el conveni entre

cap de setmana.
Aquest va ser 1' incident que
va esgotar la paciència de l'al
calde, Joaquim Casabella. El

La millor solució que apor
ta la Unió de Pagesos és que

Nova, amb tractors inclosos, i

Les explicacions del regi

batlle ha manifestat el seu mal-
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mentit rotundament que aquest

estar amb els pagesos i els ha

el fill de la propietària del ter

acusat de ser poc dialogants.

reny, Francisco Ortiz, ha dit

cartar que hagi rebut cap pres
sió per part del consistori per

Després dels incidents de la

que el principal motiu que ha

vendre els terrenys. Respecte

si l'arrendatari va arribar a un

manifestació, l'alcalde ha re

portat la família a fer fora el

al fet que el consistori no tingui

acord amb el consistori, els pro-

butjat les dues peticions que el

pagès és que aquest paga una

interès actualment per adquirir

pietaris no en tenien co

sindicat agrari ha plantejat per

renda massa baixa i per tant no

aquest solar, Ortiz ha manifes

neixement i per tant no estan

mantenir un debat sobre Can

els interessa mantenir-li el con

tat que això no té massa impor

subjectes al mateix.

Carmany i la situació agrícola

tracte. Ortiz ha destacat que la

tància i ha reiterat que l'únic

general al poble. Per Casabella

família vol treure més rendi

que els preocupa és tenir a punt

ha volgut donar detalls del pac

pacte existeixi i ha afirmat que

El fill de la propietària no

la petició de debat arriba tard

ment d'aquest terreny amb un
altre arrendatari i a més el vol

el terreny.
Un dels aspectes d'aquesta

te que té la família amb 1' Ajun

ja que, segons ha explicat, els
pagesos haurien d'haver de

tenir lliure per quan el consis

polèmica entre els pagesos i els

desnonament l'hagi de pagar

manat diàleg abans de mani

tori el vulgui comprar. Així

propietaris de Can Carmany és

el consistori. Segons Ortiz,

festar-se.

mateix, ha assegurat que el con

el pacte que segons els agricul

aquest és un pacte privat i ha

tracte amb el pagès no està sub

tors van subscriure les dues

lamentat l'enrenou que s'ha

jecte a la llei d'arrendataris his

parts amb l'Ajuntament l'any

creat per una relació privada

tòrics. Amb aquestes paraules,

1994.
Francisco Ortiz ha des

entre un propietari i un arren

No surt a compte
Davant de tot aquest afer,

Francisco Ortiz ha volgut des

tament ni sobre el fet que el

datari.

La Generalitat soluciona el trasllat de la mestra de la Bernat de Riudemeia

Denuncien problemes de seguretat
a l'Institut d'Ensenyament Secundari
neralitat ja ha solucionat el pro

La direcció de l'Institut de
Secundària d'Argentona ha de

blema que hi havia amb una

manat a la Generalitat que so

professora de l'escola Bernat

lucioni amb urgència els pro

de Riudemeia. La Conselleria

blemes de seguretat del centre.

ha destinat una tutora per l'au

El director, Miquel Badia, ha

la de P-5 en substitució de la

explicat que ja ha adreçat car

mestra fins ara titular, que es

tes denunciant el problema a la

troba de baixa per problemes

Delegació Territorial d'Ense

de salut. La nova tutora ja ha

nyament i a la mateixa Conse

via fet tasques de substitució

lleria, sense que de moment

amb el mestre d'educació es

hagin rebut cap resposta.

pecial del centre.

Els problemes de seguretat

La Bernat de Riudemeia

són de tres tipus: la tanca del

també va ser notícia el passat
centre i ha assegurat que si

mes de novembre, concreta

centre ha caigut i això fa que al

Les reclamacions de la di

recinte hi pugui entrar tothom;

recció tenen el suport de l'As

pares i mestres decideixen por

ment el dia 3, quan es van es

els porxos metàl·lics no estan

sociació de Pares de l'Institut.

tar a terme alguna mesura de

fondrar algunes plaques de guix

ben subjectes al terra i les ven

El portaveu de l'Associació,

pressió, el consistori els recol

del sostre. En el moment de

tades els mouen perillosament

Josep Maria Fàbregas, ha ad

zarà. Espadero ha manifestat

l'accident no hi havia cap alum

amb el risc que puguin caure; i,

vertit que el problema de segu

que si la solució triga a arribar,

ne perquè es trobaven celebrant

finalment, la instal·lació elèc

retat és greu i ha recordat que el

l'Ajuntament, com ha fet al

la castanyada. La direcció del

trica és il·legal perquè encara

centre ja va ser objecte de roba

tres vegades, invertirà els di

centre està pendent que s'apro

no ha rebut el vist-i-plau de la

toris. Pares i mestres estan a

ners per arranjar les destrosses

vi el pressupost per començar

Conselleria d'Indústria. Miquel

l'espera de rebre alguna res
posta per part de la Conselleria

i aconseguir restablir la nor

les obres de reparació.

Badia ha assenyalat que la so

malitat.

Abans de tancar la revista,
els pares van demanar a l'Ajun

urgent i ha destacat que aques

d'Ensenyament.
Per la seva banda, el regi

tes deficiències s'haurien d'ar

dor d'Ensenyament de la vila,

reglar abans que s'hagi de la

Francesc Espadero, ha mostrat

D'altra banda, el Departa

mentar algun accident.

el seu suport a la direcció del

ment d'Ensenyament de la Ge

lució d'aquests problemes és

Solució amb la mestra

tament una solució urgent al
problema. Segons aquests, els
seus fills estudien en condi
cions precàries.
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El diputat socialista Josep Clofent dubta que hi hagi una assignació pressupostària

CiU i PP aproven una esmena per obrir
una partida per les obres del nou institut
Els grups parlamentaris de Convergència i Unió i el Par

da amb escepticisme pel Partit dels Socialistes. El diputat i

tit Popular han pactat una esmena per incloure en els pres

regidor socialista, Josep Clofent, ha afirmat que l'esmena

supostos de la Generalitat per l'any 98 una partida de 40

que ha presentat el PP i que ha rebut el suport de CiU és

milions de pessetes per començar les obres del nou institut.

només una declaració de bones intencions i que la inversió

La notícia de l'habilitació d'aquesta partida ha estat acolli-

de 40 milions encara no s'ha concretat en res.
pressupostos del 98 hi haurà

Els pressupostos de la Ge
neralitat de Catalunya per l'any

una assignació pressupostària

1998 inclouran una partida de

per començar les obres.

40 milions de pessetes per co
mençar les obres del nou Insti

tat l'única que s'ha debatut

tut de Secundària d'Argentona.

aquests dies al Parlament. El

L'esmena del PP no ha es

Aquest és l'acord polític dels

PSC en va presentar una altra

grups parlamentaris de Conver

en què proposava que s'habili

gència i Unió i el Partit Popu

tés per aquest tema una partida

lar, que es concretarà en l'apro

mínima de 50 milions. L'esme
na va ser rebutjada amb els vots

vació en el debat del ple dels
pressupostos d'una esmena pre

Federico Urena.

Josep Clofent.

de CiU i PP. Aquesta actitud ha
estat qualificada de contradic

sentada pel PP en què es dema
na que durant l'exercici del 98

més; en cap moment parla

la partida de 40 milions no hi

tòria per Josep Clofent que ha

es doni un impuls definitiu a les

d'una partida de 40 milions de

apuntat que la raó d'aquest vot

obres d'aquest centre escolar.

pessetes. Aquesta partida no

consta al document inicial dels
pressupostos pel 98. És per

En el moment de tancar l'edi

existeix". Pel diputat el text de

mir compromisos sòlids pel que

ció del Cap de Creus, el ple del
Parlament encara no havia dis

l'esmena no suposa cap nove
tat. "No diu res nou respecte la

això que el PP ha presentat una
esmena. Quan aquesta s'aprovi
al ple del Parlament s'habilita

ha estat negada per Federico

cutit aquesta proposta, però

carta que el conseller d'Ense

rà la partida que permetrà que

Urena. "El PSC va presentar la

aquesta té el suport assegurat
del PP i de la coalició naciona

nyament, Xavier Hernàndez,

comencin les obres de l'insti

seva esmena per quedar bé,

em va enviar en resposta a una

tut", ha assegurat Urena.

perquè ja sabien que el PP en

lista. Així, i segons ha explicat

que jo li vaig trametre interes

el regidor popular, Federico

sant-me per les intencions de

Urena, durant aquest any co
mençaran els treballs de cons

l'executiu en el tema de l'insti

trucció d'aquest equipament.

el Govern català tenia la inten

tat que CiU ja ha confirmat a

voten la seva esmena. Aquest

ció de tirar endavant les obres

l'alcalde, Joaquim Casabella,

és el joc de la política. En Clo

d'aquest equipament, que és el

que pel 98, a més de la partida

fent ho hauria de saber. El que
passa és que li molesta que la

La notícia d'aquesta habili
tació pressupostària ha estat

tut. El conseller em va dir que

negatiu és que "no volen assu
fa a l'institut". Aquesta versió

presentava una altra i que lògi
Matisos de l'alcalde

cament aquesta seria la que re
bria el suport tant nostre com

El regidor popular ha apun

de CiU". Per Urena, "CiU i PP

que ara aprovaran CiU i PP".

de 12 milions per redactar el

Partit dels Socialistes. El dipu

Clofent ha anunciat que el PSC

projecte del nou edifici de l'ins

seva esmena hagi estat rebut

tat i regidor socialista a la vila,

votarà a favor de l'esmena del

titut, el Govern català destinarà

Josep Clofent, ha posat en dub

PP. "No podem votar en contra

40 milions per començar les

jada".
A banda d'aquestes polèmi

te que aquest acord es tradueixi

d'una proposta que beneficia el

obres. Aquesta dada ha estat

ques, que es veuran aclarides en

en una inversió real. Segons

poble d'Argentona", ha dit.

matisada per Casabella.

el debat de pressupostos que el

acollida amb escepticisme al

Les paraules de Josep Clo

L'alcalde ha puntualitzat

ple del Parlament tenia previst

sentat el PP no aporta res de

fent han provocat la indigna

que el Govern de la Generalitat

fer la setmana del 15 al 20 de

nou, és molt genèrica i una sim

ció del PP. El regidor popular

no li ha confirmat cap xifra però

desembre, el que sí és segur és

Federico Urena ha acusat el

que sí li ha fet arribar un certi

la partida de 12 milions per re
dactar el projecte del nou edi
fici. La Conselleria d'Ensenya

Clofent, "l'esmena que ha pre

ple declaració d'intencions. El
que diu exactament la seva pro

polític socialista de "fer dema

ficat conforme la Direcció Ge

posta és que el Govern de la

gògia". "Sembla mentida que

neral de Patrimoni de la Gene

Generalitat es compromet a

en Clofent, amb l'experiència

ralitat ha adreçat una carta a la

ment està seleccionant les pro

donar un impuls a la construc

política que té, encara se li hagi

Direcció de Patrimoni de l'Es

postes dels arquitectes que

ció del nou institut. No diu res

d'explicar que naturalment que

tat informant-los que en els

s'han presentat al concurs.
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La població li tributa un homenatge per la seva dedicació durant quaranta-quatre anys

Gonçal Calvo deixa l'hàbit de metge
El passat novembre, el doctor de capçalera Gonçal

emocionat, va agrair les mostres d'estima. Calvo serà

Calvo va dir adéu a la seva feina. La vila li va voler retre un

nomenat fill adoptiu de la vila, després que un grup recollís

homenatge per la seva dedicació durant 44 anys. El doctor,

més de dues mil firmes.

L'acte d'homenatge va
aplegar aproximadament unes
150 persones al Saló de Pedra
de l'antic Ajuntament. La fa
mília de Gonçal Calvo amb els
seus cinc fills i cinc filles, a
més dels néts, gendres i nores,
van ocupar les primeres files.
La majoria de representants
polítics municipals van ser pre
sents a l'homenatge, a més de
diferents amics, pacients i co
neguts del metge argentoní.
Calvo va agrair al públic i a
l'Ajuntament l'homenatge que
li tributaven. Els majors elo
gis, però, del metge de capça
lera van ser per la seva dona
Isabel.
El regidor de Sanitat, An
toni Julià, va destacar la gran
professionalitat i humanitat de
Calvo, junt amb l'alcalde, en el moment de recollir la placa commemorativa de l'ICS.

Gonçal Calvo. Julià va dir que
és una baixa important en el
servei sanitari però confia que

l'esforç d'altres vilatans.

adoptiu de la vila, després que

bis en el seu honor.
Ràdio Argentona, unes ho

Qui també es va afegir als

un grup d'argentonins va pre

que els vilatans continuïn te

elogis va ser el batlle, Joaquim

sentar a l'Ajuntament 2.129 fir

res abans de l'homenatge, li va

nint una bona atenció mèdica.

Casabella, que en nom de tot el

mes demanant aquesta dis

dedicar un programa especial.

El titular de sanitat va mostrar-

poble va agrair tots els serveis

tinció. El metge argentoní va

El programa, Actualitat a Fons,

se molt satisfet de la feina feta

prestats i li va desitjar una feliç

rebre diversos obsequis, va sig

va reunir en antena persones

per Calvo i va anunciar que

jubilació. Casabella va recor

nar en el llibre d'honor d'Ar

molt vinculades a Gonçal Calvo

tant de bo es puguin fer més

dar que en el proper ple el met

gentona i després de fer-se fo

que van lloar la figura laborio

actes com aquest per premiar

ge argentoní serà nomenat fill

tos va participar en un piscola

sa i dedicada del doctor.

les solucions adoptades faran

GIL CABRESPINA TUBAU
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Entrevista a Gonçal Calvo

He après molt de tots
els companys que he tingut
-Com recorda aquests 44 anys a la vila?

Coses d'aquí-ít^

P

M. Rosa Masó

La sanitat...

-M'han passat volant. He tingut una vida tan intensa que
no me n'he adonat i ja estic jubilat. Se m'han quedat molts
records, molts episodis gravats a la memòria, tant de metge
com d'argentoní, perquè me'n considero d'argentoní, la
Com tothom ja sap, el passat dia 12 de no

meva família ha nascut i ha crescut aquí.

vembre el doctor Gonçal Calvo i Queraltó es va ju
-Què hi fa un barceloní a Argentona?

bilar.

-Vaig ser un dels primers a marxar de Barcelona. Vaig

La jubilació d'en Gonçal, persona entranya

pensar que sent metge, un dels últims llocs on encara quedaria

ble i molt estimada tant per la seva tasca professio

la figura del metge de família, de capçalera, el personatge
entranyable amb contacte directe amb els pacients, seria en

nal com per la dedicació a entitats de tipus social,

un poble, perquè a Barcelona amb la Seguretat Social això va
començar a desaparèixer. El caràcter entranyable donava

sobre l'atenció dels 2.000 pacients que ell tractava.
Molts de nosaltres ens suposàvem que quan

vida a la meva vocació mèdica. Això és el que em va portar

el doctor Calvo es jubilés la seva plaça seria ocupada

a ser metge. Cuidar els malalts, compartir coses...

de manera adequada amb els drets que tot usuari de

obre unes expectatives i una sèrie d'interrogants

la medicina necessita, doncs quina ha estat la sor
-Recorda quan va decidir fer-se metge?

presa!

-Sí, era un nen i me'n recordo molt bé. Va ser el dia 6

A partir d'ara els pacients del doctor Calvo

d'octubre de l'any 1934. El govern de la Generalitat es va

s'han d'anar a visitar a l'ambulatori del carrer Dr.

declarar independent. Molts van fer el canvi de banderes a

Samsó, creant, com ja és previsible, problemes a

diferents llocs de Barcelona. Al meu pare li va tocar també

l'equip mèdic del centre, que amb voluntat de voler

baixar la bandera espanyola i arriar la catalana. Va ser

atendre'ls sembla que tenen grans dificultats: man

detingut i empresonat al vaixell Uruguai, ancorat al port. La

ca d'espai, cues per poder obtenir receptes, cues

meva mare estava malalta. El nostre metge de capçalera es

d'espera...
I així pot quedar afectada tota la població i

casava justament aleshores i havia de marxar de viatge de
noces, però va preferir retardar el viatge fins que la meva mare

tot això en l'espera, diuen, que amb molta sort

estigués bé. El sacrifici que va demostrar el doctor em va

quedi resolt dintre d'un any, i dic amb molta sort
perquè sembla que tota aquesta situació queda

atraure.

supeditada al nou CAP.
-Vostè és un mestre de metges?
-Tots els metges som mestres. Cadascú té la seva

Crec que tots els que vivim a Argentona
tenim dret d'estar ben assistits, no ens queixem de

experiència i la transmet a qui té al seu costat. Jo he après molt

l'equip mèdic actual que com a persones no tenim

de tots els companys que he tingut, i moltíssim dels joves que

res a dir, però sí que ens queixem de l'administra

arriben amb una gran preparació. Moltes vegades els he hagut

ció. De l'administració perquè no contempla ni

de consultar coses que desconeixia.

respecta els drets que tenim. La jubilació del doctor
Calvo no és una cosa improvisada, ja fa temps que

-Què li ha semblat l'homenatge?
-Ho agraeixo molt però això dels homenatges no m'agra
da, no crec que sigui cap cosa que ens mereixem les persones.
La tasca que fem la realitzem per convicció, perquè creiem

se sabia, i és denunciable que no s'hagi previst una
solució que pugui tenir a tots els pacients un xic
més tranquils.
Els pacients potser perdrem la paciència.

que és la nostra obligació i el nostre deure humà. Tothom dins

De bones voluntats no se'n viu, necessitem

del seu ofici ho compleix. Hi ha moltes persones que realitzen

tots els recursos per fer front a les nostres necessi

la seva feina amb dedicació i amor cap als altres. L'homenat

tats. Nosaltres ja complim amb les obligacions que

ge s'hauria de fer a tothom.

ens imposen. Esperem que sàpiguen complir amb

-1 ara a què destinarà el seu temps?
-Bàsicament a fer d'avi, a cuidar els meus néts, a
ensenyar-los els voltants, els boscos d'Argentona, a llegir...

el deure que els toca.
No voldria acabar aquest escrit sense donar
lès gràcies al doctor Calvo, a l'amic Gonçal, recor
dant-li, perquè ell ja ho sap, que la jubilació no

a estar per la meva família. Crec que aquesta sempre ha estat

equival a inactivitat. Esperem, doncs, poder seguir

la meva assignatura pendent. Per la meva dedicació a la

comptant amb tu i que tu segueixis comptant amb

medicina he hagut de deixar en part la cura dels meus fills. La

tots nosaltres.

meva dona, la Isabel, per sort, m'ha suplit molt bé.
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L'equipament agafa forma i la primera fase -l'estructura- estarà enllestida pel gener

Les obres de l'ABS van endavant
continuen el seu procediment i la inauguració es farà I'l

diversos tècnics del Servei Català de la Salut per conèixer
detalladament l'estat de les obres. A la trobada també hi

d'octubre de l'any vinent. El passat mes de novembre

van voler ser presents la majoria de metges de la població

l'alcalde, Joaquim Casabella, i diversos regidors del con

que treballaran a l'ABS. Pel gener l'estructura estarà

sistori van fer una visita al centre sanitari acompanyats de

enllestida i pel juny s'hi col·locaran els equipaments.

Les obres de la futura Àrea Bàsica de Salut (ABS)

La primera fase estarà aca

L'estructura de la futura
Àrea Bàsica de Salut comença

bada pel gener. Un cop estigui

a ser realitat. Així es va poder

enllestida l'obra es procedirà a

apreciar durant la visita tècnica

adjudicar l'equipament del cen

que van fer les autoritats i els

tre que consistirà bàsicament

tècnics a l'equipament sanitari.

en el mobiliari i la part elèctri

A la trobada hi va participar el

ca. Aquest concurs públic es

batlle, Joaquim Casabella, i el

farà a partir de gener i estarà

regidor de Sanitat, Antoni Ju

col·locat a finals de juny.

lià. Qui també es va interessar

El cap sanitari del Mares

per l'obra van ser els regidors a

me i Barcelonès Nord, Xavier

l'oposició.

Villanueva, ha declarat a aquest

Les obres de la futura Àrea Bàsica de Salut d'Argentona

informatiu que l'equipament
sanitari no s'inaugurà fins I'l
d'octubre. Segons Villanueva

1 Entrada principal. 2 Medicina general. 3 Odontologia i Pediatria.
4 Recepció. 5 Arxiu de l'ABS. 6 Sala d'espera. 7 Zona mèdica.

8 Aula d'educació mèdica. 9 Sortida d'emergència.

obrir en plenes vacances po
dria comportar confusions als
usuaris.
Un cop enllestida l'obra i
l'equipament del centre, el que
quedarà pendent serà la con
cessió d'explotació. Aquest
podria ser gestionat per diver
ses empreses públiques 0 pri
vades 0 cooperatives formades
per metges, però el que té més
números és l'Institut Català de
Salut que controla la major part
dels centres sanitaris de Cata
lunya.
L'Àrea Bàsica de Salut tin
drà un cost aproximat de 149
milions de pessetes, estarà dis
tribuïda en tres àrees (medicina
general, odontologia i pedia
tria) i hi treballaran una vintena
de persones entre especialistes,
infermers, auxiliars, assistents
socials i administratius.
El futur centre a més de
donar servei a la vila, també
cobrirà les necessitats de les
poblacions d'Òrrius i Dosrius-

Plànol de la futura Àrea de Salut que donarà més servei al poble.

Canyamars.
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La jubilació del doctor Gonçal Calvo col·lapsa el centre d'assistència primària

El col·lectiu mèdic reclama
solucions urgents per la falta d'espai
a l'ambulatori municipal
El col·lectiu de metges d'Argentona ha fet un avís seriós

a l'Ajuntament i al Servei Català de la Salut davant els

El responsable del col·lectiu mèdic, Oriol Martí, va anunci
ar que la situació actual és preocupant i es necessiten

problemes d'espai que actualment pateix l'ambulatori mu

solucions urgents. Martí va denunciar també la falta de

nicipal. El col·lapse arriba després de la jubilació del Dr.
Gonçal Calvo, que atenia a gairebé la meitat de la població.

metges i personal administratiu. L'Ajuntament, que treba
lla per trobar una solució, demana paciència.

estarà acabada a principis

La visita a les obres de la
nova Àrea Bàsica de Salut

d'any, però va demanar paci

d'Argentona va servir perquè

ència tant al col·lectiu mèdic

els metges que treballen a l'am

com als pacients. Julià va des

bulatori demanessin urgent
ment a les autoritats locals i als

cartar la possibilitat d'utilitzar
la futura Àrea Bàsica de Salut

membres del Servei Català de

abans de la inauguració. El ti

la Salut més espai on poder

tular de sanitat va comentar de

passar visita. Segons aquest

perillosa aquesta alternativa.

col·lectiu, la jubilació del doc

Segons Julià si fos possible

tor Calvo, que atenia a gairebé

aquesta via la situació podria

la meitat de la població, ha

quedar provisional més temps

provocat un col·lapse a l'am

i la inauguració segur que es

bulatori, sobretot els dilluns,

retardaria més del compte.

quan es concentra la medicina

El regidor de Sanitat dies

general i la pediatria.
Oriol Martí, cap local de

abans va haver de sortir al pas
per tranquil·litzar a la població

sanitat i portaveu del col·lectiu,

dels rumors d'un possible caos

sanitari amb la jubilació del

va voler posar de manifest el
problema d'espai. Segons

Sovint es creen llargues cues a l'ambulatori.

doctor Calvo. Julià va afirmar
que l'ICS ja havia contractat

Martí en dies puntuals les vi
sites col·lapsen el servei mèdic

de metges, tot i la incorporació

i això fa impossible atendre els

de dos més a mitja jornada,

Demanen paciència

una metgessa a mitja jornada i
s'havia ampliat ajornada com

El regidor de Sanitat,

pleta una altra. El regidor va

malalts com voldríem. El doc

però sobretot en personal ad

tor Martí ha proposat dues so

ministratiu. Martí va explicar

Antoni Julià, es va pronunciar

lucions per posar fi a la man

que d'ençà que el doctor Calvo

sobre la problemàtica del Cen

tius s'han repartit les dues mil

ca d'espai: la primera passaria
per començar a utilitzar l'Àrea

va plegar no donen a l'abast

tre d'Atenció Primària. Julià

cartilles que portava Calvo.

fent tasques administratives.

va reconèixer la manca d'espai

Bàsica de Salut abans que

D'aquesta manera, la majoria

físic en els serveis mèdics ar

ció de transitòria i va apuntar

aquesta s'inauguri oficialment

de vegades, els usuaris han

gentonins. Segons el regidor,

que el sistema de cartilles fina

el mes d'octubre de l'any que

d'anar dues vegades al coqsul-

aprofitar el local que els Ser

litzarà l'any que ve coincidint
amb la inauguració de la futura
Àrea Bàsica de Salut.

ve, la segona consistiria en em

tori: una per demanar les recep

veis Socials de l'Ajuntament

prar els locals del costat de

tes o el volant perquè els visiti

deixaran lliure serà la solució

l'actual ambulatori que actual

l'especialista i l'altra per reco

més probable. El màxim res

ment utilitzen els Serveis Soci

llir-ho.

als de la vila.
A banda del col·lapse per

Tot i així, el cap local de
sanitat ha volgut tranquil·litzar

afegir que els quatre faculta

Julià va qualificar la solu

ponsable de sanitat va afegir
que ben aviat s'habilitarà l'es
pai i, si fa falta, s'adquirirà el

manca d'espai, el cap dels met

la població i ha manifestat que

material necessari perquè es

ges argentonins va manifestar

si l'Ajuntament i l'Institut Ca

pugui passar consulta amb to

que el servei mèdic de la vila

talà de la Salut (ICS) es posen

tal normalitat. El regidor va

encara està coix en el nombre

d'acord el tema no serà greu.

apuntar que la problemàtica

Fe d'errates:
En el passat número es deia
que el CAP d'Argentona passaria a
les instal·lacions de la Velcro, però
no ens referíem a l'ambulatori sinó
als Serveis Socials.

16 Cap de Creus - desembre 1997

^Enquest

L'assistència mèdica ha empitjorat

amb la jubilació del doctor Calvo?

Antonio Gàlvez

Sí, perquè hi ha més

Santiago Pena
Una mica sí que ha

gent i menys metges. Fa

empitjorat, es necessita

havia vingut gaire so

falta un altre metge,

un metge suplent. Per la

perquè les cues es tornen

resta tot va bastant bé i

M. Carmen Arrabal

Teresa Arenas

Carmen Càceres

Em sembla que no

Crec que no ha em
pitjorat. Trobo que l'as

vint. Però la primera

ha empitjorat massa,
perquè les cues que veig

impressió que he tingut

avui ja hi eren les altres

i que les esperes ara són

No ho sé perquè no

sistència està molt bé, tot

inacabables, molt més

crec que quan obrin el

no m'ha entusiasmat,

vegades que he vingut al

una mica més llargues,

que abans. Es troba a

nou centre ja estarem

perquè porto aquí més

metge.

però els metges són molt

faltar el doctor Calvo.

més ben atesos.

de mitja hora esperant.

Rosendo Pou

Pilar Sala

Maria Rosa Rovira

competents.

David Gonzàlez

Roser Cuquet
El servei no ha em

Ara tot plegat em

Sóc conscient que

Els pobres metges

A mi no em va tocar

sembla més embolicat.

deu haver-hi problemes,

van molt més atabalats,

mai el doctor Calvo, així

Aquí dins s'hi acumula

perquè els metges tenen
més pacients, però a mi

van de bòlit, crec que

que no sé si la resta de

que la gent s'ha acumu

molta gent, et fan esperar

tenen més pacients dels

doctors estan al mateix

lat. Han d'intentar solu

més estona que abans.

quan m'han atès ho han

que poden tenir, però

nivell. El que sí veig és

cionar això, organitzar-

fet perfectament, no tinc

tenim uns metges molt

que ara s'acumula més

se, i tot funcionarà com

cap queixa.

trempats i se'n surten.

gent, cal paciència.

abans.

Suposo que aviat ho
solucionaran.

pitjorat el que passa és

CONSTRUCCIONS

JAUME MATEU, s.l.
Construcció i rehabilitació
de tot tipus d'habitatges

00^

Ronda Llevant, 22 • 08310 ARGENTONA • Tel. 756 06 26 - mòbil 909 33 01 41
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El consistori assumirà les competències que
fins ara abonava la històrica urbanització

L'Ajuntament
aprova recepcionar

les Ginesteres
com a exemple perquè les ur

L'Ajuntament va aprovar
per unanimitat en el passat ple

banitzacions de Can Raimí i

extraordinari del mes d'octu

Can Cabot regularitzin també

bre, i després de 18 mesos de

la seva situació. El primer ti

negociacions, el conveni per

nent d'alcalde de l'Ajuntament

recepcionar la urbanització Les

i portaveu de CiU a la vila,

Ginesteres. La primera conse

Josep Maria Esteve, va desta

qüència d'aquest acord és que

car l'esforç de les dues parts

el consistori assumeix la gestió

per arribar a un acord definitiu.

del clavegueram i la instal·la

L'alcalde, Joaquim Casabella,

ció de plaques als carrers. De

va autoritzar la intervenció en

moment, a partir del proper 1

el ple del president de l'entitat

de gener el consistori argento-

de conservació de Les Gines

ní es farà càrrec de l'enllume

teres, Agustí López, que va dir

nat públic i, quan faci un any

que el conveni, tot i no agradar

que s'hagi finalitzat l'asfaltat

a ningú, permetrà tirar enda

dels carrers, n' assumirà el man

vant i regularitzar finalment la

teniment. Per la seva banda,

situació de la urbanització.

l'entitat de conservació de Les

López va tenir paraules dures

Ginesteres es compromet a ce
dir els vials, zones verdes i

pels polítics, que va acusar de

equipaments al consistori, a

recordar-se dels argentonins

acabar les obres de la xarxa

només en època d'eleccions.

d'aigua abans del 31 de desem

no treballar prou pel poble i de

Amb l'aprovació d'aquest

bre d'aquest any i a tenir total

conveni, s'ha fet un pas histò

ment enllestida la urbanització

ric per a la resolució d'aquest

el 31 de desembre del 1999.

conflicte i perquè Les Gineste

Tots els partits es van feli
citar per l'acord i el van posar

res sigui, després de molts es
forços, una part més de la vila.

AUTO-ESCOLA - ASSEGURANCES

RAMON REIXACH I MONER

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

P

Anna Cabot

Argentona 0 -

ICS1
Tinc presents les paraules del doctor Calvo del dia de
la sessió d'homenatge a l'Ajuntament, amb motiu de la seva
jubilació: Hem d'estar molt satisfets del que la Sanitat Pública
ha significat per a tots quant a millora de la salut, i dels mit
jans a l'abast per perseguir-la i recuperar-la, si se'ns allunya o
se'ns resisteix. Si més no, aquesta era la idea.
I n'estic plenament d'acord.Treballo a la Sanitat Públi
ca de sempre, amb convenciment, dedicació, i amb il·lusió
malgrat tot. Entenc que avui dia tothom treballa en allò que
pot, més que en allò que vol, però jo vaig lluitar de valent per
arribar a fer el que faig, i em plau formar part d'un servei de
salut accessible a tothom, sense distincions. La feina sovint és
dura, exigent, amb mancances que et rebel·len, però també
gratificant, sens dubte. A la pública se viene llorando, joven,
deia en Forges en un acudit recent, absolutament representa
tiu de l'estat de la qüestió. El missatge és claríssim. No s'està
per bestieses. Cal resoldre els problemes de salut i derivats
que cadascú planteja amb el que hi ha, esprement els recur
sos al màxim, estirant-se un mateix al màxim, i amb compren
sió, flexibilitat, respecte... i eficàcia (terrible terme de la mo
dernitat econòmica). Però és evident que la corda que s'estira
amb excés es trenca, i això és el que passa amb la corda que
estiren els professionals d'una banda i l'administració d'una
altra. I llavors no s'hi arriba.
L'hem de valorar, la Sanitat Pública, com un bé preci
ós, com una conquesta sagrada que no ens pot arrabassar nin
gú, ni retallar, ja m'enteneu. De cap manera el nivell econò
mic pot implicar una millor o pitjor atenció, de cap manera
hem de permetre que la salut sigui propietat del que més té,
com un bé de consum més. I molt menys encara que hi hagi
dues sanitats, una d'estar per casa, per fer veure que hi és, i
una sanitat d'èlit, reservada per a uns pocs. I no és que com
parteixi la idea que tothom té dret a la salut; això de la salut
va i ve per altres mecanismes, no és pas una cosa que estigui
en mans del govern o de l'estat, no ens confonguem. Però el
més mínim sentit de justícia social avala la idea que tothom ha
de tenir a l'abast les mateixes eines per mantenir-la o per in
tentar recuperar-la quan va de tort, que massa sovint ho fa, i
no es deixa agafar fàcilment per les banyes.
Estiguem vigilants. Ens han marcat un gol, a Argentona,
però el partit no s'ha acabat (per no parlar de batalles i de
guerres, confio que tot plegat no s'hi arribi a assemblar).Atenció a les rebaixes. L'excusa de l'ICS per no convocar la plaça
de metge que el Dr. Calvo deixa vacant, ha estat la imminent
posta en marxa de l'Àrea Bàsica de Salut: a l'octubre del 98,
diuen. Estiguem ben alertes, i sapiguem protestar tots junts si
això no és així, o ho és a mitges. Que no ens enlluerni un
edifici buit. Cada persona té dret a un metge de capçalera que
no estigui treballant a la corda fluixa, que pugui exercir amb
dignitat en una plaça estable, perquè es pugui establir una
bona relació metge-malalt basada en el coneixement mutu i la
confiança, que són cabdals com a suport de qualsevol procés
terapèutic.
Vigilem amb els gols, minven la capacitat de reacció
de l'equip local, i estarrufen les plomes del contrari. I perdo
neu els uns si la terminologia futbolística no és correcta, i
perdoneu els altres la terminologia futbolística sense més.
D'això se'n diu una epidèmia, i estem contaminats sense re
mei.
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^Grups municipals

Compromisos incomplerts

Capacitat
de projecció

Estem propers a finalitzar
l'any i totes les declaracions
que s'han anat fent en el sentit

A Argentona tenim una

lanats, participem i apor
tem en aquesta relació tot

societat amb vocació i ca

allò que omple de contincal passejar pefscarrers del f gut aquesta celebració.
CDC local volem felinostre poble i adonar-se *
dels cantis i projectes en - citar-vos en aquests dies
pacitat de projecció, només

coherent i sincera. Volem re
cordar-li que les respostes que
es donen "llançant pilotes fora"

de realitzar obres, portar a ter
me projectes i enllestir tot el

són sempre políticament incor

que s'havia encetat, no han pas
sat de ser paraules dites sense

rament inacceptables. De tota
manera, alcalde, permeti que li

pensar i amb uns resultats tan

diguem que per una altra oca

rectes i, en conseqüència, cla

demolidorament negatius que

sió val la pena pensar abans
perquè aquestes coses no tor

tràmit d'upa cadena d'actu

assenyalats i junt a un Bon

fa pensar que en alguna ocasió

acions que pas a^as prepa
ren el camí d'un nou horit

Nadal que tinguem un mi

el silenci és una virtut que paga
la pena practicar. Que li pre

nin a produir-se. Encara que

guntin a l'alcalde... A mitjans

via pensat abans de parlar, i

llor Any Nou.

zó, en un poble que vol

molt ens temem que ja les ha

del present any 97 no va tenir

això seria, és, molt greu.

cap inconvenient a assegurar
davant els micròfons de Ràdio

Vostè va assegurar, tornant
al principi de la qüestió, que

President Local

Argentona que abans de fina

cap d'any possibiliten que

de Convergència

litzar l'any es trobarien con-

per finals d'aquest any les obres
abans esmentades estarien fi

els vilatans ens trobem pels

Democràtica de Catalunya

closos els projectes de la

nalitzades. Ara el poble té tot

(CDC)

Velcro, la plaça de Vendre i el
primer mòdul del cementiri

el dret del món de saber en
quin estat çs Jróben í perquè es

nou. Greu irresponsabilitat
aquestes afirmacions, ja que

troben ^iï aquest estat^^Serà
capaç d'explicar-ho?Pensí que

demostren, si més no, un total
desconeixement de la marxa
del poble i dels inconvenients i

amb aquestes ^ ctituds *%stà
aconseguint quàhel^^vHatans
"passin olímpicament* de tot

problemes que ja llavors exis

el que es ^^fereix a la política.

tien i que l'alcalde no pot, 0 no
podria, al·legar ignorància. I

I això és iioit g^^u: Molt més

ens troben* davant les dues

entendre mai. Miri bé el que

ésser e primer amb capa
citat d'a&ontar els reptes
del futur.:
Les festes de Nadal i

, •,.*JoanNoè

carrers del poble, ara enga

Regidoria de Medi Ambient

No hi ha dret!

possibilitats:
la. Que realment l'alcalde

greu del que vostè arribarà a
aconsegueix: desil·lusionar al
poble i deixar en ridícul a tot el

Davant la polèmica suscitada per la neteja

sabés que les afirmacions que

seu equip de govern. El segon

dels boscos, com a regidor i vilatà d'aquest poble

va fer no es podien complir. En

té arreglo dins de les seves

no crec que la millor manera de demanar les coses
sigui embrutant la vila, fet que la Unió de Pagesos

aquest cas va enganyar al po

files; el primer només crea des

ble, cosa que resulta del tot

concert i desconfiança. Com

va ocasionar deixant sacs de ^rutícia per tot el

inadmissible.
2a. Que no sabia que era

poble.
En cap moment, ningú se m'ha adreçat com

pot veure, alcalde, un bagatge,
el seu, del més decebedor.

poc possible dur a terme tot el
que va assegurar. Aquesta pos

Grup Municipal del Partit

sibilitat seria encara pitjor per

dels Socialistes

No vull valorar si tenen raó o no...

què demostraria un desconei

de Catalunya

a regidor de Medi Ambient...
Penso que el primer pas és parlar...
La resta de vilatans no tenen perquè veure el

xement total del que succeeix a

poble brut i a més després de veure per Televisió

Argentona i en aquest cas fóra

d'Argentona com ho celebraven esmorzant com si

més ètic dimitir i deixar el seu

fos una festa.v /
Em consta que la minoria que tan incivilitza-

lloc a una altra persona més

dament ha actuat no representa a tot el col·lectiu
pagès del poble i entenc que es deu als foscos

I nosaltres ens preguntem,
amb quina de les dues possibi

interessos d'uns quants, que tots coneixeu.

litats ens quedem?

preparada.

Pensem que la resposta és
El regidor de medi ambient
Antoni Julià

tan complicada i tan clara al
hora que no creiem que es de
cideixi a donar una resposta

(PSC)
El PSC d'Argentona infor
ma que té el despatx del
Grup Municipal en el pri
mer pis de l'Ajuntament
vell i que està obert cada
dimecres de 6 a 9 del ves
pre. Per accedir a l'interior
de l'Ajuntament vell s'ha
de trucar a l'intèrfon i el se
cretari us obrirà.
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Dèficit sanitari a Argentona
Com la majoria d'argen-

El nou institut
una realitat

que la Generalitat hagi obli

tonins ja deuen saber, la baixa

dat de cobrir aquesta plaça,

Volem aprofitar aquestes

per jubilació del Dr. Calvo

sinó que, tal com ha passat en

línies per explicar-vos el que

de molt telèfon, de fer molts

ha provocat un veritable des

altres poblacions, d'entrada

avui ja podem dir és una reali

quilòmetres, però pagava la

gavell sanitari. Les causes

ja no tenia previst cobrir-la

tat.

pena i sobretot quan veus que

principals són, per un costat,

per problemes de pressupost.

Han arribat els diners per a

la negativa de la Generalitat

En uns moments en què

la construcció, durant el proper

ten uns fruits és quan et sents

ciacions, de moltes reunions,

aquelles hores dedicades por

a cobrir la plaça vacant, i per

CiU espera obtenir una a-

any 1998, del nou institut. Com

l'altra, la solució donada,

portació addicional dels

podeu entendre és un moment

satisfet.
El Partit Popular no és el

després de les gestions

pressupostos de l'Estat per

de satisfacció per tot el poble

primer acord que porta a la vila,

efectuades per l'equip de

cobrir el dèficit sanitari ca

d'Argentona i en especial pel

hem de recordar que també el

govern, consistent a repartir

talà, sembla com si hi hagués

nostre grup municipal, agrupa

Museu del Càntir és una reali

les cartilles que han quedat

la intenció de fer veure als

desateses entre els altres dos

tat, tot i que hi ha interessos en
vendre el contrari. El Museu i

ciutadans que el culpable d'a

ció local i militants i tota la gent
que ha fet possible que això si

metges titulars i un metge de

quest dèficit sigui el govern

gui una realitat. Hem lluitat a

el seu arranjament era una

reforç amb contracte de tan

de l'Estat.

fons per tal que les nostres re

qüestió pendent d'uns quants

sols dues hores diàries.

Aquesta ha estat sempre
la tàctica política de Jordi

clamacions fossin escoltades,

anys enrera i avui ja un direc

creiem que era la nostra obli

tor general de la Generalitat

quema sanitari argentoní, el

Pujol: responsabilitzar Ma

gació escoltar les queixes que

s'ha compromès públicament a

nombre de cartilles per metge

drid de la mala gestió del seu

sorgien envejs,J©^^^aaneances

participar en #1 nou Museu del

Tal com ha quedat l'es

sobrepassa els límits reco

govern, tot explotant el sen

de tenir un nou institut i així

Càntir, els tècnics de la Gene

manats i l'espai destinat a l'a

timent nacionalista més pue

ho vam fer. Ens vam posar

ralitat ja han vingut a inspecci

tenció dels usuaris #s mani

ril dels catalans.

mans a l'obra. Ens vam pregun

onar el Museu i a participar en

En realitat aquest és un

tar quins passos calia fer per

les valoracions oportunes, el

Abans que la jubilació

problema de prioritats. Tant

aconseguir que l'institut fos una

projecte s'està realitzant (previ

del Dr. Calvo fos efectiva, el

é Catalunya obté cent miBons com si obté mil milions

realitat. I ja que el temaeren
diners vam creure que el més

per aconseguir el finançament),

grup municipal d'IC-EV va
presentar una moció al ple

dels pressupostos de l'Estat,

convenient era anar a la Gene

municipal del 7/11/97 en la

la Generalitat, en funció de

ralitat, que no només era qui

a la reunió on es va aconseguir
el compromís i ell, com a úl

qual, entre altres punts, es
demanava que el consistori

la seves directrius polítiques,
ha de decidir quin tant per

ens els podia donar (al poble

tim responsable, va trobar

d'Argentona) maó qvmmam

oportú acceptar l'acord polític.

solicités a l'inspector de la

cent d'aquesta quantitat vol

l'obligació de fer-ho perquè té

Ens atrevim a dir que el nou

zona sanitària la cobertura

destinar a sanitat. Ja sabem

competències totals en ense

museu també serà una realitat

de la plaça que en pocs dies

que un govern de dreta com

nyament. No ens valia estar en

a partir de l'any 1998.

quedaria vacant. Aquest punt
en concret no va tenir el su

el de CiU no pot donar massa

prioritat 1,2... volíem un com

prioritat a la sanitat pública.

promís concret i el millor camí

estar a l'oposició el nostre com

port de cap dels altres grups

Argentona ara en viu les

que teníem eren els nostres di

promís amb els argentonins és

municipals, ni del govern ni

conseqüències.

putats al Parlament. Els nostres

treballar per tots i us ho podem
garantir. Si no fos així no hi

festament insuficient.

i finalment el nostre alcalde era

Els fets ens avalen. Tot i

de l'oposició. A hores d'ara

D'aquest dèficit sanitari

parlamentaris van comprendre

esperem que algun grup de

que arrossega la Generalitat,

ràpidament el nostre neguit i

seríem. Som gent de compro

l'oposició s'adoni que la va

no n'és culpable ni l'actual ni

van dir que farien tot el neces

mís i creiem que el dia a dia ho

pifiar en votar negativament.

l'anterior govern de Madrid.
És, repetim, un problema de

sari per fer de les nostres in

està demostrant.

La gravetat de l'assumpte

quietuds una realitat.

ha portat a la premsa diària

mala administració; que no

I aquella il·lusió per la que

Moltes gràcies a tots.
Ens preocupa tot el que hi

comarcal a fer-se'n ressò tot

desapareixeria encara que

ens vam presentar a unes elec

ha pendent a la vila d'Argen

preguntant-se com pot ser que
la baixa per jubilació d'un

Catalunya tingués la capa

cions vam veure que es podia

tona.

citat de gestió del cent per

fer realitat. Demostrar que som

metge no pugui ser prevista

cent dels seus impostos i CiU

gent amb il·lusió de treballar,

Al servei dels argentonins,

amb prou antelació.

continués governant.

gent amb ganes de treballar per

Argentona som tots!

Tal com es desenvolupa
l'actual política de la Con
selleria de Sanitat, no sembla

Argentona, de demostrar que
Grup Municipal

som gent de compromís, i vam

Grup Municipal

d'Iniciativa - Els Verds (IC-EV)

decidir portar el nou institut a

del Partit Popular

la vila. Han sigut dies de nego

(PP)
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Grups municipals

La revisió
del Pla General
d'Ordenació del Municipi:
un repte de tots
realització d'un text refós. El
Fa uns mesos el ple muni
pas final després de la resolu
cipal encarregà a l'equip re
ció favorable d'aquesta comis
dactor del Consell Comarcal
sió seria l'aprovació definiti
l'elaboració del document
va del conseller de Política
"Criteris, objectius i solucions
Territorial i Obres Públiques.
generals de planejament, pro
Expliquem aquest embu
posades per la revisió del Pla
llat procés per donar una idea
General Municipal d'Argen
tona". A finals del proper ge^ % de la complexitat de la trama
ner aquest text, que ja és ton % legal i administrativa que hem
de realitzar. La idea de l'equip
avanç del Pla General, estarà
de govern era realitzar aques
enllestit. Formulades aques
ta revisió del Pla dins d'aques
tes variables el treball estarà
ta legislatura, perquè pensem
un mes a exposició pública i
que no és prudent fer coincidir
s'elaborarà un informe valo
un canvi de legislatura i de
rant els resultats de les indica
possibles criteris, dins d'aquest
cions, idees i suggeriments
presentats per tothom que vul- ï procés. "••^•• v^^gg
Amb aquestes ratlles pre
gui opinar. En el darrer con
garíem a tothom que tingui
sell d'urbanisme (inicis de de
interès a ajudar-nos en aquest
sembre) hi va haver la primera
trobada entre els tècnics re^ísé projecte s'adreci a les reunions
que el Consell d'Urbanisme
dactors i els membres del con
realitzarà. El període que hi
sell. Pensem que aquest con
haurà d'ençà fins a l'aprovació
sell hauria de ser una eina bà
general del Pla General és el
sica, dels tècnics, per copsar
que marcarà les línies mestres
les opinions sobres els múlti
de l'Argentona del futur. En
ples paràmetres que una revi
l'estudi-diagnosi del municipi
sió del Pla qüestiona, i dels
d'Argentona que l'equip redac
ciutadans, per participar en un
tor realitzà en el seu dia ja
projecte tan important i en
s'anunciaven un seguit de pro
grescador.
postes que provocarien inten
A partir d'aquestes dades
sos debats. Estem parlant de
s'iniciaran uns tràmits legals
temes com fer semivianant el
(uns mesos) que han de portar
centre de la vila, de la conso
al ple municipal a acordar
lidació del sòl de davant
l'aprovació inicial del Pla Ge
d'Argentona respecte a la rie
neral i exposar-lo públicament
ra, reservar el marge esquerre
durant un mes. Amb posterio
de la riera com a zona agrícola
ritat, s'informaran les al·le
i forestal, d'adequar la realitat
gacions presentades i hi haurà
urbanística de les urbanitza
un ple que aprovarà provisio
cions, de la xarxa viària al
nalment el Pla General, acor
voltant del nucli urbà... I n'hi
dant alhora la seva remissió a
ha un munt més. El que volem
la Comissió d'Urbanisme de
és afegir-ne encara moltes més
Barcelona perquè, previs els
i aquestes les ha de proposar el
tràmits pertinents, s'elevi a l'òr
ciutadà... vosaltres.
gan competent per a la seva
aprovació definitiva. És pos
Grup Municipal d'Esquerra
sible que la Comissió d'Urba
Republicana de Catalunya
nisme de Barcelona imposi
prescripcions i motivaria la
(ERC)

Els escrits dels grups municipals es poden entregar a Ràdio Argentona fins al 9 de febre 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.

Isidre Font i
Xavier Nieto
creen Esquerra

Unida a Argentona
La plataforma Esquerra
Unida del Maresme es va pre
sentar el mes de novembre a
Mataró i agrupa tots els mili
tants d'Iniciativa per Catalunya

querra Unida de Catalunya de
fensarà el marxisme i la classe
treballadora.
Sobre la seva escissió d'ICEV, Font va afirmar que era

crítics amb la direcció de Rafael

anunciada i de preveure des de

Ribó. Entre aquests militants

feia força temps, que hi havia

hi ha els argentonins Xavier

moltes diferències i que ara

Nieto, que assumirà les fun

han esclatat per la impossibili

cions de portaveu d'Esquerra

tat de continuar.

Unida, i Isidre Font, fins ara
número dos d'Iniciativa per

L'escissió debilita

Catalunya.
El nou partit encara funcio

l'esquerra

na amb una gestora comarcal

La portaveu d'Iniciativa per

provisional però ja ha anunciat

Catalunya a Argentona, Con

que es presentarà a les prope

cepció Sala, ha manifestat la

res eleccions municipals del

seva sorpresa pel fet que Isidre

1999.
Isidre Font va anunciar a

Font hagi decidit incorporar-

Ràdio Argentona que no se

gurat que en cap moment ha

se a aquest nou partit i ha asse

guiran les doctrines anguitistes

informat als seus, fins ara, com

i va desvetllar que, probable

panys polítics. Sala també ha

ment, a Argentona hi haurà una

lamentat que els crítics amb la

llista per les municipals. Font

direcció de Rafael Ribó no ha

va dir que les tesis del nou

gin tingut en compte, abans de

partit no coincideixen amb les

crear aquest nou partit, que

de Julio Anguita ni tampoc amb

aquesta escissió debilitarà l'es

les de Rafael Ribó 0 Joan Sau

querra i beneficiarà els partits

ra. Font va assegurar que Es

de dreta.
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L'atuell escollit és el primer exemplar gallec de la col·lecció del càntir

El nou càntir del 1998 provindrà
de la població gallega de Ninodaguia
Ninodaguia, un petit poble de Galícia situat a 25 quilò

El Patronat, després de l'èxit del Pitxell del Moixó té

metres d'Ourense, serà la localitat de procedència i fabri

previst encarregar 11.000 exemplars del nou càntir en lloc

cació del càntir de les festes de Sant Domingo 1998. Així
ho va decidir el Patronat del Museu del Càntir.

dels 10.000 habituals. El càntir de la propera Fira de Cerà
mica i Terrissa destaca per la seva austeritat.

de Cultura, Jordi Pinart, va cri

El càntir seleccionat recu
pera la senzillesa de formes i

ticar el procediment dels re

l'austeritat de peces anteriors

presentants del Partit Popular

i trenca amb la vistositat del

per negociar amb l'adminis

seu predecessor: el Pitxell del

tració autonòmica sense auto

Moixó de la Ribera d'Ebre. El

rització del Patronat. Aquest

de Ninodaguia és el primer

va ser el sentiment de la ma

càntir gallec que s'ha triat en

joria dels membres de l'entitat.

els 47 anys d'història de les

Pinart va demanar que no es
tornés a actuar mai més així.

festes de Sant Domingo.
La localitat de la província

Els acords del Patronat, va dir

d'Ourense constitueix per si

el regidor, són per respectar-

sola el segon centre terrissaire

los, no per saltar-se'ls a la to

més important de Galícia en
nombre de tallers dedicats a la

La forma i
el disseny
del
Ninodaguia
s'allunya
del càntir
de l'any
passat.

fabricació de ceràmica. D'una
gran tradició, la indústria de
terrissa de Ninodaguia desta
ca per la gran qualitat de l'are
na del fang amb el que fa les

rera.
Respecte a la situació actu
al del trasllat del Museu a la
Casa de Cultura, els membres
del Patronat van parlar de la
necessitat d'enllestir el projec
te museogràfic abans del de
sembre, cosa difícil però que

peces. El càntir que es vendrà
és el clàssic d'aquella terra. La

xó d'aquest any han portat a

tot, supervisar que es fes se

esperen aconseguir per presen
tar-lo a la Generalitat.

peça escollida es caracteritza

prendre aquesta determinació.

gons els desitjós del Patronat

per ser xato, gravat en groc i

Recordem que el darrer càntir,

del Museu. En la fabricació

amb uns canals curiosos al

el Pitxell de la Ribera d'Ebre,

havien sorgit dificultats en el

llarg del seu cos.
Amb l'elecció d'aquest

continua batent rècords. Enca

sentit que el càntir que es de

sistori d'una partida d'un milió

ra s'estan venent exemplars

manava havia deixat de fabri

i mig de pessetes per fer front

càntir gallec el Patronat del

d'aquesta peça que és amb di

car-se feia anys i calia consta

al cost de les reparacions de

Museu del Càntir continua

ferència la més venuda de la

tar si seria possible tornar-lo a

l'aluminosi de Can Rectoret,

amb la política d'obrir horit

història de les festes de Sant

realitzar.

zons per la resta de l'Estat. En

Domingo.

càntirs catalans amb els provinents d'altres regions d'Espa

Viatge de treball
a Galícia

valorades inicialment en 6 mi
lions. Per acabar de pagar les

Diners per Can Rectoret

els darrers anys s'han alternat

A la trobada es va aprovar
la concessió per part del con

obres, l'Ajuntament inclourà
una nova aportació en els pro

A banda de l'elecció del
càntir, el Patronat del Museu

pers pressupostos.
En la reunió es va llançar la

Per la contractació del càn

va tractar altres qüestions en la

proposta que Can Rectoret si

Puente del Arzobispo, de To

tir de Ninodaguia va fer-se ne

reunió del 3 de novembre, la

gui la futura seu de les oficines

ledo.
Enguany el Patronat ha de

cessari que el director del Mu

primera trobada que es feia

i administració del Museu, així

seu del Càntir, Oriol Calvo, es

després de l'estiu.

com la seu del Centre d'Es

cidit encarregar onze mil

desplacés a la zona per tancar

exemplars del càntir de Nino

els acords.

nya, és el cas del d'Alba de
Tormes, de Salamanca, i del de

daguia en lloc dels deu mil ha

La feina de Calvo tenia un

Els polèmics esdeveni

tudis Locals. En aquest centre

ments dels darrers mesos sobre

s'inclourien l'Arxiu Històric de

una subvenció concedida per

la vila i una petita sala de sín

bituals. La llunyania de la lo

doble objectiu: concretar el mo

la Generalitat van centrar bona

tesi d'història d'Argentona,

calitat de procedència i l'èxit

del exacte d'atuell i accelerar

part del temps de la trobada. El

com una mena de museu de la

desbordant del Pitxell del Moi

l'inici de la producció i, sobre-

president de l'entitat i regidor

vila.
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^ Cridats a ser lliure

Salvador Cabré

El Centre:
una escola

de llibertat
Hi ha una gran moguda. Tothom parla del Centre
Parroquial d'Argentona. S'hi fan obres, es posen porte
ries noves. Hi ha un munt de nous socis.
Una pila de gent està projectant noves instal·la
cions:
-l'Ajuntament, amb el seu equip tècnic;
-en Xavier Petit, arquitecte d'Argentona, que hi
està donant voltes des de fa molt de temps;
-l'Adela, una noia que acaba els estudis d'arquitec
tura i presenta, com a treball de final de carrera, un
disseny totalment nou del nostre Centre;
-un estudi d'arquitectes que presentaran aviat una
maqueta del que podria ser el nostre Centre;
-un grup de persones que estimen la nostra vila i
volen col·laborar econòmicament a favor de nous muntat

Diputació i Ajuntament finançaran el projecte

Un estudi
mediambiental
exposarà les

deficiències
de la vila

ges,...
Argentona estima el Centre. En guarda uns re
cords inesborrables.
Els nostres infants i joves necessiten un lloc de
trobada al mig del poble,
-per relacionar-se,
-fer amics,
-projectar i executar idees creatives,
-adquirir actituds sanes de convivència i amor a la
vila,
-per aprendre a guanyar sense prepotència,
-a perdre sense ensorrar-se,
-a treballar en equip,
-a donar i donar-se sense interessos mercantils,
-per ampliar la seva cultura amb concursos,
exposicions, excursions, etc.
Però, per damunt de tot, volem ajudar a fer homes
i dones lliures: homes i dones que facin servir aquest do
de Déu, la Llibertat.
Són massa les coses que ens tenallen, que ens fan
esclaus del diner, del prestigi, de la vanitat, de la comodi
tat covarda, de l'ambició de tenir més i més. Necessitem
homes i dones que vulguin Ser.
A més, el nostre Centre Parroquial, fundat el 13 de
juny de 1914 pels senyors Jaume Clavell, Josep Pinart,
Mn. Josep Samsó i d'altres, inscrit al Registre del Govern
Civil de Barcelona -Negociat mim. 1, Foli 278, Número
7.963-, va ser creat amb una intenció molt clara de fer
conèixer millor el missatge de Jesús, missatge d'amor, de
solidaritat, de joia i d'esperança eterna.
La llibertat es pot viure molt millor quan estem
oberts al Transcendent, quan ens llancem a la plenitud de
la Vida i no ens tanquem en les quatre parets només d'allò
que veuen els nostres ulls i senten les nostres orelles.
Quan ens obrim a l'altre, en el qual, hi veiem el mateix
Crist.
Ajudem, tots, el nostre Centre Parroquial d'Argentona!

Moment de la signatura del conveni.
L'Ajuntament d'Argentona

Mediambiental de la Diputa

va acollir la signatura del con

ció, Antoni Morral, va decla

veni per tirar endavant una au
ditoria mediambiental a la vila.

rar que per tirar endavant

L'acord, subscrit per la Dipu

ria la cooperació de l'Ajunta

tació i la Regidoria de Medi

ment i la participació d'entitats

Ambient local, significa que

i vilatans.

l'administració provincial es
compromet a aportar 4 dels 5

aquesta auditoria serà necessà

El regidor de Medi Ambi
ent, Antoni Julià, va expressar

milions de pessetes que costa

la voluntat que tècnics argen-

rà l'estudi.

tonins participin en l'auditoria

una auditoria mediambiental

i va mostrar la seva preocupa
ció pel tema de la contamina

que permetrà conèixer, a través

ció de les aigües de la vila.

El conveni tirarà endavant

d'un estudi diagnòstic, l'estat

Fins ara ja són cinc les ciu

de salut ambiental del munici

tats de la circumscripció de

pi. Amb aquesta dada l'Ajun

Barcelona, entre elles Mataró,

tament podrà planificar molt

que han posat en pràctica la di

millor la seva política en ma

agnosi mediambiental.

tèria de Medi Ambient i, per

L'inici de la diagnosi co

tant, podrà buscar millores en

mençarà a principis de l'any

l'equilibri territorial de la po

que ve i tindrà un termini

blació, en el consum energètic,

d'execució de 12 mesos.

en l'estat de contaminació i en
la mobilitat, entre d'altres.
El president de l'Àrea

En total, la Diputació por
ta invertits uns 400 milions de
pessetes en auditories.
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Mirant enrera sense rancúnia-**

La Regidoria

Ferran Catà

d'Ensenyament
Andreu Català,

enllesteix

el futbolista
argentoní de la

el nou

Pla d'Educació

En el darrer número del Cap de Creus^ i refe
rint-me al gran futbolista Andreu Català, dèiem "la
fotografia del qual acompanyem en aquest escrit".
La manca d'espai, però, ens privà de fer-ho i avui
intentem subsanar-ho i aquí el tenim amb els mèrits

de novembre i que, immedia

suficients per figurar a la galeria argentonina d'es

ment d'Argentona tindrà en

tament, es procediria a aplicar

portistes distingits, ja que no tenim referències de

llestit aquest mes el Pla d'Edu

algunes de les propostes que
conté. Una d'aquestes prime

cap altre argentoní que hagi militat com a titular en

cació de la vila i immediata
ment començarà a aplicar les

res actuacions seria la d'ins

mesures que aquest document

tal·lar a la Velcro alguns ser

conté per millorar l'educació

veis adreçats als joves, com ara

del jovent. Així ho ha anunciat

una sala d'estudis amb una pe

el regidor Francesc Espadero,

tita biblioteca i ordinadors per

que ha manifestat la seva con

què els joves puguin preparar

fiança en què de cara al proper
Nadal es puguin instal·lar a la

els treballs de classe.
Altres propostes del nou Pla

Velcro alguns serveis destinats

d'Educació seran impulsar ac

als joves.
El nou Pla d'Educació de

tivitats lúdiques i formatives

la vila, que ha elaborat la coo

dinar les escoles-bressol de la

La Regidoria d'Ensenya

un equip de futbol de la divisió.

adreçades als més petits, coor

perativa Xou per encàrrec de

vila i establir la normativa d'ús

l'Ajuntament, inclou tota una

dels centres escolars per fer-hi

sèrie de propostes per com
pletar i millorar l'educació que

ja la creació d'una biblioteca a

altres activitats. A més, plante

els nens i els joves argentonins

l'escola Bernat de Riudemeia

reben als centres escolars de la

per a nens menors de 12 anys i

vila. Espadero va lamentar que

establir una base de dades amb

el projecte arribés amb tant re

tot tipus d'informació i ofertes

tard però va destacar que es
donaria per tancat durant el mes

educatives adreçades als estu
diants.

L'AcadÓmia^
D'ARGV'NTONA
% flnglès }-^
Conuersa, comprensió lectora, de uiatges, preparació d'exàmens

InformàticaReforç escolar
Tots els programes d'ofimàtica % Primària, ESO, Batxillerat i COU

Carreras Candi, 22 - Tel 756 00 54 - Argentona

TOT TIPUS D'IMMOBLES
ASSEGURANCES EN GENERAL
Av. Puig i Cadafalch, 26 • Tel. 756 03 06 • 08310 ARGENTONA

24 Cap de Creus - desembre 1997

La passada campanya es va tancar amb una xifra rècord de 2.642 espectadors

Maria del Mar Bonet,
mestra de cerimònies de la Temporada

de Teatre, Música i Dansa del 1998
les activitats que l'entitat farà

La Temporada de Teatre,

durant el 1998.

Música i Dansa d'Argentona

L'aposta del Centre Parro

estarà formada per nou espec

quial pel teatre és clara i s'en

tacles: quatre de teatre, quatre
de música i un de dansa. Oriol

cetarà el dia 4 de gener amb El

Calvo, tècnic de Cultura, ha

poema de Nadal de Josep Maria

destacat que no s'han contrac

de Segarra. L'activitat es tor

tat companyies consagrades

narà a emprendre el mes de

sinó que s'ha fet una aposta

març amb El petit Príncep i

pels grups joves amb propos

Glupps. A l'abril es represen

tes innovadores. Calvo ha afe

tarà Maria Rosa i L'Inspector i

git que s'han seguit criteris de

el maig Aquí no paga ni Déu,

qualitat i s'han visitat certà

que clourà la mostra de teatre

mens artístics com el de Tàr

del Centre Parroquial. Tot i

rega o Vic.

això, dies abans de la Festa

Bonet serà l'encarregada d'o

Major és previst que es torni a
representar Terra Baixa, d'Àn

brir la Temporada. La Regido-

gel Guimerà.

La cantant Maria del Mar

L'entitat també ha organit

ria de Cultura ha optat per re

zat tallers de teatre i el primer

petir la fórmula que l'any pas
sat va catapultar la Tempora

volgut donar-ne detalls, les qua

És possible que també s'utilit

concurs de teatre Memorial

da, obrint amb un concert de

tre obres de teatre seran de for

zi en alguna ocasió el polies-

Domingo Molist que se cele

Lluís Llach. El final de Tem

mat diferent. Dins el capítol

portiu municipal i la Sala d'Ac

brarà entre els mesos d'octu

porada serà el 20 de juny amb

musical, hi haurà un concert

tes de l'antic Ajuntament.

bre i desembre. El lliurament

un doble concert en què hi hau

simfònic, un espectacle de jazz

La Temporada de Teatre,

dels premis d'aquest concurs

rà persones vinculades a Argen

i es donarà pas a altres tipus de

Música i Dansa de l'any 98 té

es farà públic el gener del 1999.

tona. Aquest concert es podria

música.
El Centre Parroquial i la

el difícil repte de superar els
resultats del 97, en què 2642

Sala Argentona continuaran

espectadors van assistir als vuit

sent els espais on es represen
taran tots aquests espectacles.

espectacles que conformaven

El tècnic de Cultura, Oriol

la programació, entre els que

Calvo, va fer una crida a la

hi havia Lluís Llach, la Fura

unitat en la confecció dels ca

fer a l'aire lliure.
La varietat serà una altra de
les característiques de la Tem
porada. Tot i que Calvo no ha

Demanen unificació

dels Baus, El Talleret de Salt o

lendaris d'activitats de les dife

la Vella Dixieland. La Tempo

rents entitats i el consistori. Per

DROGUERIA- PERFUMERIA

rada va tenir un cost de 6 mi

Calvo és important consensuar

lions de ptes. i per primera ve

les dates per no trepitjar-se uns

PINTURES

gada el cinquanta per cent

als altres i va lamentar que el

d'aquesta xifra es va cobrir amb

Centre Parroquial presentés la

la venda d'entrades. L'Ajunta

temporada sense consultar.

V E LLVE

ment només va haver d'aportar

Lourdes Colomines, presi

1,3 milions de pessetes.

denta del Centre Parroquial, es

Nova temporada

cessari presentar les activitats

del Centre

per poder tenir partida pressu

va defensar dient que era ne

Dr. Samsó, 21 - Tel. 797 10 72

postària. Colomines va afegir

ARGENTONA

El Centre Parroquial ja té

J

enllestida la programació de

que, si cal, canviarà les dates
d'activitats coincidents.
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Les WE3S d'Argentona a Internet
Què és Internet

Adreces que fan referència a Argentona

Internet és una xarxa mundial d'ordinadors interconnectats
per mitjà de línies telefòniques, enllaços per satèl·lit, etc... que

ADRECES D'ARGENTONA

permet que qualsevol usuari que s'hi connecti pu^ui accedir a

http://argentona.pasifae.com/radio

qualsevol informació continguda en aquesta xarxa, a la vegada
que es converteix potencialment en un ordinador més de la xarxa.
La informació continguda en aquests ordinadors és de tota
mena i amb les eines adequades es pot consultar qualsevol
contingut d'aquests ordinadors, des de qualsevol lloc del món i en
qualsevol moment, el que converteix Internet en una de les eines
més potents d'obtenció d'informació.
Actualment es calcula que existeixen més de 15 mil milions de
pàgines web i que el seu nombre es duplica cada 53 dies. Pel que
fa a usuaris, la xifra estimada és de més de 100 milions i la
progressió dels darrere anys ha sigut de duplicar-se cada any.
Ve què serveix Internet?

Web de Ràdio Argentona on diàriament es publiquen les notí
cies de la vila. També té la versió electrònica del Butlletí
Municipal Cap de Creus.
http://argentona.pasifae.com
Web oficial de l'Ajuntament d'Argentona
http://argentona.pasifae.com/museucantir/
Web del Museu del Càntir
http://www.redestb.eS/persona//fabe//ce/p.htm
Web del CEIP Francesc Burniol d'Argentona
http://www.a19.com/uba/index.html
Unió de Botiguers d'Argentona

Internet ofereix múltiples serveis, el més conegut segurament
són les pàgines web que contenen Informació de tot tipus, tant
escrita com gràfica, eonora, etc... i que poden consultar-se des
de casa.
Un altre servei que també ofereix Internet és el correu electrò

http://www.a19.com/gma/index.html
Grup de Muntanya d'Argentona
http://194.224.132.11
Consell Comarcal del Maresme

nic; en pocs segons un missatge pot anar d'un extrem a l'altre del
planeta.

http://www.a19. com
A-19, empresa d'internet argentonina

Què es necessita per connectar-se a Internet?
En primer lloc un ordinador, una línia telefònica, un módem
(aparell que connecta l'ordinador a la xarxa telefònica), els
programes adequats per connectar-ee (un navegador) i un accés

http://www.a19.com/fira/index.html
V Fira Comercial i Gastronòmica d'Argentona

ADRECES D'INTERÈS GENERAL

a Internet: servei que ofereixen moltes empreses i que té un cost
d'entre les 10 i 15 mil pessetes anuals.

http://www.gencat.esGeneralitat de Catalunya
http://europa.eu.intUnió Europea

Què és un navegador?
http://www.tvcatalunya.comTV3
A consultar pàgines web se'n diu "navegar". Un navegador és un
programa Informàtic que permet visualitzar les pàgines web que
ens arriben a través de la xarxa telefònica d'internet. Ver aquells

http://www.avui.comViari Avui
http://www.elperiodico.esViari El Feriódico

que estiguin avesats a utilitzar Windows no és més que una
finestra a la qual hem de dir a quina pàgina volem accedir, el

http://www.catradio.esCatalunya Ràdio

navegador interactuarà amb la xarxa i ens permetrà visualitzar la
Informació continguda (text, gràfics, so, imatges aúmades,etc...).

http://vilaweb.comViari electrònic independent

Es Indispensable saber com connectar-nos a la pàgina desitja

centrat en Internet

da... una eina molt útil per obtenir les "adreces" són els buscadors.
Els buscadors

SUSCADORS MÉS USUALS

Els buscadors són pàgines web especials que permeten

http://www.yahoo.com

introduir el concepte que estem buscant i ens retornen totes
aquelles "adreces" de pàgines que contenen aquella informació.
Potser el buscador més conegut i emprat és el Yahoo.

http://a\tavista.teiia.com

26 Cap de Creus - desembre 1997

^Qui diu què?

Martí López

Respecta
i et respectaran

1

^Coses de ca Vila

Puigcercós i Barnils
participen a la Botifarrada
contra la Hispanitat
Un centenar de persones van participar a l'onzena

edició de la Botifarrada contra la Hispanitat organitzada per
la secció local d'Esquerra Republicana. La festa va estar
amenitzada per un grup sudamericà i va comptar amb la

Porcs, mal educats, irresponsables, vividors, des
preocupats... Aquests són uns dels molts adjectius que
la gent gran utilitza per qualificar el jovent.
És prou evident que no som vistos amb bons ulls.
Ja n'hi ha prou. Però els joves ja comencem a estar farts
que la gent gran ens miri pel carrer com si fóssim coses
rares. No tenim dret, els nois, d'anar amb els cabells
llargs sense que ens diguin que semblem noies? No
podem anar tenyits de diferents colors, amb piercings
pel cos i vestir-nos com ens agradi sense que ells ens
facin una repassada amb cara de pomes agres? Recla
mem el nostre dret a anar com vulguem i demanem que
ens respectin aquestes decisions. Nosaltres no criti
quem que la gent gran vesteixin tan tradicionals, que
fumin amb pipa tot i la seva ferum, ni diem res a les
senyores que porten monyo, ni quan es banyen amb
perfum.
El problema principal radica en el fet que vivim
en una societat en la qual tots actuem amb prejudicis;
segons l'aparença externa d'una persona ens fem una
idea, moltes vegades equivocada, de com serà. La gent
gran actua molt amb aquests prejudicis i tendeix a
globalitzar. Veuen un noi amb unes grenyes fins al cul
i amb arracades al nas i ja pensen que aquest serà un mal
educat. Veuen que un jove tira una escopinada o contes
ta malament a algú més gran i ja pensen que tots els
joves som així. I per culpa d'aquests mal educats la resta
en paguem les conseqüències. Si veig una persona gran
fer alguna marranada pel carrer, no pensaré que tots són
uns porcs.
En realitat el que passa a la societat es pot
explicar perfectament a partir del mite de les dues
alforges.
La història prové d'un poble on els seus habi
tants anaven amb uns enormes sarrons que carregaven
cada dia a les seves esquenes. En aquestes alforges
cadascú hi portava tots els seus defectes, amb la qual
cosa podien veure els defectes dels altres però no els
seus. Això és el que acostuma a passar a la societat,
ningú veu el seu gep. Ho vaig poder comprovar un dia
al tren quan un home gran va expedir violentament dos
gargalls al bell mig del tren. El primer a queixar-se de la
seva conducta va ser un noi a qui l'escopinada de l'avi
va estar a punt d'ofegar. El noi li va retreure que llavors
la gent gran anava dient que el jovent eren uns porcs. El
vell, provocant la rialla dels altres passatgers, va comen
çar a criticar la joventut sense pensar en el que havia fet.
Aquest pobre senyor és una de les moltes víctimes a les
quals fa referència el mite.
Per què no ens deixem estar de prejudicis i de
criticar sense raó i ens respectem els uns als altres?

participació del diputat republicà Joan Puigcercós i del
periodista Joan Barnils. Puigcercós va manifestar que els
catalans cada cop són més conscients que els problemes

de Catalunya no es poden resoldre des de Madrid. El
diputat va afegir que és positiu recordar el dia 12 d'octubre
els genocidis que s'han comès arreu del planeta. Els
assistents van menjar botifarres i van gaudir de la música

i els contes indígenes del grup sudamericà Cors Sorgits.

Exposició de Mostres
i Treballs de Pintura, Boixet i
Ganxet dels avis

El passat 15 de novembre el Casal d'Avis va inaugurar
la IV Exposició de Mostres i Treballs de Pintura, Boixet i
Ganxet. L'acte el va presidir l'alcalde d'Argentona, Joaquim

Casabella, i el regidor de Benestar Social, Antoni Julià. La
Mostra la van visitar molts curiosos interessats per les

manualitats dels avis del poble.
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Santi Navarro,

sotscampió júnior
d'Espanya de Trial
El pilot de trial argentoní,

estava format pels quatre pri

Santi Navarro, es va proclamar

mers pilots classificats en el

el passat 26 d'octubre sots

Campionat d'Espanya, no va

campió d'Espanya júnior de
l'especialitat. Navarro va ser

tenir rival. Catalunya va que
dar per davant de Madrid i

segon altre cop en la darrera

d'Andalusia amb tot un recital

prova disputada a Sant Fruitós

de bon pilotatge.

del Bages. L'argentoní ha que
dat a 14 punts del campió Adam

El C.F. Argentona

Lina Casanovas

... I jo em pregunto: per què quan ens apleguem unes
quantes persones d'ambdós sexes, i de totes les edats, ens
hem apuntat a parlar d'una forma tan basta i tan grollera?
Això passa a tot arreu i a totes les cadenes televisives, cada
dia més abundoses en telebasura.
Hom escolta paraulotes, frases, acudits, expressions
que ens fan mal a les orelles, no tant per immorals (encara
que tot sovint ho són) sinó per lletges, antiestètiques, pudents
i de molt mal gust.
Parlant d'aquesta forma som més intel·ligents, més
bons, més sans, més feliços? Jo diria que el que fem és posarnos a un nivell molt inferior al de les bestioles, les quals,
pobretes, com que no baden boca, almenys no deixen anar ni
grolleries ni indecències, ni exposen als quatre vents, com
fem nosaltres, les seves intimitats carnals envers les quals
són infinitament més respectuoses i sensibles que nosaltres,
els tan mal anomenats Reis de la Creació.

Raga. Navarro, que ja tenia el
sotscampionat a la butxaca
abans d'aquesta última prova,

seva marxa triomfal a la lliga

volia rubricar la seva gran tem
porada amb un triomf. El pilot

de Tercera Regional de futbol.

Aquesta nit porto una figureta
del gran pessebre que el Nadal desclou
i veig com dorm l'Infant, sota la neta,
dolça mirada del maquíssim bou.

Els homes de Carles Moliner

argentoní va fer una primera

s'han col·locat, després de 12

mànega sensacional amb no

jornades, líders del grup amb

més un peu de penalització, un

27 punts, dos més que els seus

menys que el campió Raga. Un

immediats perseguidors, el

fiasco a la segona volta va

Vilassar i el Dosrius. Els ar-

reduir les possibilitats de vic

gentonins són l'únic equip

tòria i es va haver de conformar

imbatut de la categoria. El li

amb la segona plaça per darre

derat el van aconseguir en el

ra, un cop més, d'Adam Raga.
En tancar aquesta edició,

partit local contra el Cros Atlè

Santi Navarro, després d'aca

del barri del Cros no van tan bé

bar sotscampió estatal, prepa

en la lliga i es troben en la part

rava la prova final del Campi

baixa de la taula, encara que

onat de Catalunya. Per procla

darrerament han obtingut bons

mar-se campió només necessi

resultats.

ta fer un tercer lloc o esperar la

PORTO AQUEST SAC...

L'Argentona continua la

Em trobo bé a l'estable, cara a cara
amb l'àngel que somriu sota l'estel,
i cosa que no havia fet fins ara
no porto ni mató ni arrop ni mel,
que porto un sac curull de la lletgesa
que arreu s'escampa com un mal dolent,
lletgesa endintre, enfora, arreu lletgesa:
diària grolleria ben pudent

tic que va guanyar per 0 a 2. Els

a més d'una indecència divulgada
pel gest, per la paraula, el procedir,
brutícia que oferim a la mainada
com mel i sucre, i no!, que és un verí.

En bàsquet el CB Argen

relliscada del seu rival princi

tona està fent un bon inici de

pal, el mateix campió estatal,

temporada en la seva estrena a

Adam Raga. La prova se cele

3a Preferent. El conjunt de

bra a Gavà i Navarro l'afronta

Miguel Jiménez, cada cop més

amb tranquil·litat després de

aconjuntat, suma 7 victòries i 4

vèncer en la cursa anterior de

desfetes i se situa en la zona

Navàs amb gran autoritat.

alta de la classificació amb les

Santi Navarro en un any
realment prodigiós va aixecar

aspiracions d'ascens intactes.

la copa de campió al Trial Júni

d'Argentona ja han començat

I jo, la figureta de pessebre,
pagesa o botiguera, tant se val,
que s'omple els dits de galzerans i gebre
i és fang efímer amb regust de sal,
porto aquest sac que em pesa i m'aclapara
i em mena pel camí de l'amargor,
per veure si a l'Estel li planta cara,
0si és capaç de fondre'l la Claror.

En futbol americà els Wilks

or de les Autonomies, un cam

la Lliga Catalana. De moment

pionat oficial d'Espanya per
equips, amb la selecció catala

han aconseguit una derrota a

1quan voldria investigar-ho, ofesa
per la pudor que empesta terra i cel,
em trobo dins d'un món on la lletgesa
trafica amb la puresa de l'Estel.

fora contra els Imperials de

na. Va ser el passat 16 de no

Reus i una victòria a casa da

vembre a la localitat de Po-

vant els Anoia Power d'Igua

sadas, a uns quilòmetres de

lada. Els Wilks van destrossar

Córdoba. L'equip català, que

als igualadencs per 22 a 0.

Molt bones festes a tothom i un feliç i esperançat ANY

NOU!
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Argentona es podria
agermanar amb la ciutat
de Córdoba a l'Argentina
Els ajuntaments d'Argen
tona i Córdoba, a l'Argenti
na, estan estudiant la possi
bilitat d'agermanar les dues
poblacions. Aquesta inicia
tiva va sorgir després que

eixen entre ciutats de les
mateixes característiques
tant a nivell de nombre d'ha
bitants com en el sector bà
sic de l'economia. De fet,

l'alcalde de Córdoba, que té

en importància a l'Argenti
na, després de la capital,
Buenos Aires. Antoni Julià

amistat personal amb el re

gidor de Medi Ambient,
Antoni Julià, demanés infor
mació sobre els diferents
programes mediambientals
que està tirant endavant
l'Ajuntament. De moment, el

consistori argentoní ja ha
enviat tota la informació amb
l'esperança que es pugui

establir algun tipus de rela
ció entre els dos municipis.

El possible agermana
ment d'Argentona i Córdoba
serà, però, una mica desi
gual. Normalment aquesta
mena de pactes es produ

M. Assumpció Zapata guanya
l'accèssit del Premi lluro

Córdoba és la segona ciutat

ha assenyalat que el procés
d'agermanament encara

està en fase embrionària i
que, en cas de portar-se a
terme, caldria determinar la
relació exacta que s'acaba
rà establint entre les dues
poblacions. L'agermana
ment suposaria l'inici d'una
sèrie d'intercanvis instituci
onals i culturals entre les

entitats de les dues pobla

Assumpció Zapata recollint el premi de mans de l'alcalde de Mataró.
La historiadora argento-

responsables del premi per

cions i, fins i tot, permetria

nina Maria Assumpció

impulsar lligams a nivell

Zapata va aconseguir, el
passat 30 d'octubre, un

atorgar el guardó al treball
Les jurisdiccions locals en
el pas de l'edat mitjana a

empresarial.

La Casa d'Andalusia celebra el
seu primer aniversari

accèssit del Premi lluro
atorgat per la Caixa Laieta

l'edat moderna. Els batlles

na. Feia sis anys que
aquest certamen no lliura
va un accèssit, però el tre
ball presentat per l'argentonina va aconseguir cap
tivar al jurat. Els interes
sants documents antics
que l'estudi dóna a conèi

a la baronia Desbosch. Era
la primera vegada que M.

Ja fa un any que la Casa

quadre de ball d'aquesta

de Cultura d'Andalusia a

entitat presentés el seu nou

xer i les lluites pel poder en

Argentona té les portes de la

repertori. La festa va conti

seva seu obertes als vila

nuar amb les actuacions dels

una època fins ara poc es
tudiada, van fer decidir els

tans. El primer diumenge de

artistes convidats. L'acte va

novembre aquesta entitat va

ser presentat per Manuel

celebrar el seu primer ani

Lopera.

versari a la vila amb una

L'entitat també va pre
parar l'habitual ball de saló,

diada farcida d'activitats. La
festa va començar al matí,

que, per l'ocasió, va comp

amb una missa rociera ame

tar amb l'acompanyament

nitzada pel cor de Nuestra
Sehora del Rocío Divina

d'una orquestra en directe.

Pastora de Mataró, que va
ser l'encarregada de donar

Diputació de Barcelona, la
Generalitat i la Junta d'An

un caire totalment andalús a

dalusia, juntament amb

la celebració eucarística.

molts altres particulars i em

Després de la missa, es va

preses, van col·laborar en

portar a terme el brindis ofi
cial del primer aniversari que

els actes del primer any de
vida de la Casa d'Andalusia

va servir d'excusa perquè el

a Argentona

de Sachs i els batlles reials

Assumpció Zapata es pre
sentava a aquest premi. El

guanyador del guardó va
ser el barceloní Ernest

Canadà, llicenciat en Histò
ria Contemporània, amb un

treball sobre la indústria
tèxtil del Mataró de finals
del XIX.

L'Ajuntament de la vila, la

Diagnòstic Assessorament Tractament

PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
C/Nou, 2 Tels. 756 10 97-797 18 16
08310 Argentona
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El realitzador argentoní
i reporter de Canal Plus,
Marc Duran, presenta el
curtmetratge No funciona?

Records

r

Lluís S. Morgan

Nadal,
Pastorets!

El realitzador argentoní i
reporter de Canal Plus, Marc
Duran, ha acabat el rodatge
del seu segon curtmetratge
titulat No funciona?.
El projecte es va rodar
durant un cap de setmana
en un bloc de pisos del car
rer Casp de Barcelona, es
cenari on transcorre la tra
ma. La història, protagonit
zada per un altre argentoní,
Xavier Amatller, de la com
panyia Els Comediants, ex

plica la història d'un home
que arriba de treballar i ha
de pujar al seu pis situat en
la part més alta del bloc
quan l'ascensor està espat

llat. La sinopsi se centra en
les situacions i personatges
que es va trobant mentre
puja les escales. L'objectiu
del realitzador ha estat mos
trar l'angoixa del personat
ge central per poder acon
seguir arribar a casa.
El guió l'ha firmat la mataronina Montse Riera. Se
gons la guionista, s'ha bus

cat la utilització de la imatge
com a vehicle narratiu i s'han

reduït al màxim els diàlegs.
De moment, i segons ha
assegurat Marc Duran, la

data de presentació del curt
metratge encara no està fi
xada.

Ja farà 80 anys que es representen els Pastorets
a Argentona. No hi havia a cap família de la vila ningú
que no hi hagués participat fent de pastor, d'àngel o de
dimoni, tant és així que quan arribava l'himne final,
actors, tramoies i públic se'l sabien de memòria: Him
nes de glòria, cantem en alabança...
S'han representat quasi tots els Pastorets cone
guts, L'Estel de Natzaret, L'Orfenet i la pastora, La flor
de Nadal, Eh pastorets de Betlem, el 1985 es va repre
sentar El naixement de Jesús, aquell en què el dimoni
parla castellà, i fins i tot es van representar uns Pasto
rets recull de les millors escenes dels altres, recopilats
per en Jaume Reniu i l'Esteve Font. Però els que més
s'han representat, els que han estat el màxim exponent
de Pastorets a Argentona han estat els d'en Folch i
Torres, El primer Nadal dels pastors.
Abans que es fes ús de la música enllaunada eren
acompanyats per les veus angelicals del cor femení
parroquial amb en Josep Suari i alguna vegada la Isabel
Vergés al piano i les notes harmonioses dels violins d'en
Josep Casanovas i en Joan Alsina. Tota una allau de
melodies que els espectadors ja sabien de memòria.
D'anècdotes n'hi van haver a dotzenes, des de les
fallides elèctriques que deixaven a les fosques fins a
aquella escena en què l'àngel, enlluernat pels focus,
s'empassava per l'escotilló, o en què el dimoni picant de
peus a terra insistia perquè el baixessin pel mateix
escotillò i en no aconseguir-ho en sortia airós dient Oh,
ràbia, ni els meus m'escolten..., o l'actor no recordava
el diàleg, però sempre, sempre, se'n sortia prou bé. Tant
és així que recordo un senyor que cada any els venia a
veure i que els preferia als del Teatre Romea. Allà, deia,

Xavier Amatller en plena actuació.

disseny
catàlegs
fulletons
logos i marques
llibres

La Impremta
d'Argentona
Dr. Samsó, 39 Argentona - Tel. 7560720

cada any són exactament iguals, en canvi a Argentona
quan menys t'ho esperes t'han canviat el diàleg, el
decorat, o qualsevol cosa que no té res a veure amb la
idea de l'autor, però ells -referint-se als actors- ho
solucionen al moment amb una sorpresa agradable i fent
que els aplaudeixis per la seva improvisació, el seu
esforç i la seva bona voluntat.
Per la representació dels primers Pastorets de la
postguerra s'esperava amb impaciència l'arribada del
permís governatiu, ja que no es podia fer en català més
que teatre folklòric-religiós i encara amb permís especi
al. Però el permís no arribava. Ho va solucionar el rector
arremangant-se les mànigues i demostrant en aquells
moments que no l'hi faltaven capsicum annuum (aquí
el llatí hi queda molt bé).
Així van arrencar la segona etapa dels nostres
Pastorets que encara continua i que sigui per in
saecula saeculorum.
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Presentació d'uns recorreguts
pels boscos argentonins
Els dies 22 i 23 de novembre es van presentar a la vila
set itineraris pels boscos de les rodalies que, sota el nom
de Coneguem Argentona, han elaborat Oriol Bassa, David
Farell i Joan Pujol, membres de l'entitat ecologista Natura.

Aquesta iniciativa té com a objectiu principal donar a
conèixer la fauna i la vegetació dels boscos dels voltants de
la vila. Els itineraris proposats són els camins de llenyatai

Clofent acusa l'alcalde de
mentir en l'afer Argenshop
El portaveu del Partit
dels Socialistes (PSC) a la
vila, Josep Clofent, ha acu
sat l'alcalde de mentir en
l'anomenat afer Argentshop, referent a unes pa

Casal d'Avis de la Caixa
Laietana que finalment s'ha
convertit en una pastisseria.
Segons Josep Clofent, l'al
calde va actuar en aquell
moment amb un vot de qua

raules de Casabella en què

litat i va insinuar que podria

res, els ocells de pas, d'Argentona a Burriac, Riudemeia,
els camins de pagesos, la via romana de Parpers i la ruta
de les Fonts.

afirmava que en aquests

locals s'hi instal·larien algu
nes dependències del Ser

fer-ho de la mateixa manera
en l'afer Argentshop.
L'alcalde d'Argentona,

Antoni Julià, regidor de Medi Ambient, va valorar posi
tivament la publicació de la nova guia i va anunciar que la
Regidoria estudiarà la possibilitat d'organitzar excursions

vei de Joventut. Clofent va
explicar que aquest anunci
no va ser consensuat per la
resta de l'equip de govern i
va assegurar que fins i tot el

Joaquim Casabella, ha
qualificat de malentès tot
aquest afer i ha dit que el
projecte de situar algunes
dependències de Joventut

regidor de Joventut, Felip

en aquest immoble només
era una idea que l'Ajunta
ment havia considerat quan

guiades seguint aquests circuits.

Justament la publicació d'aquesta guia va ser motiu de
polèmica quan, el regidor de Medi Ambient de Cabrera,
Ramon Fontseca, va considerar que l'itinerari d'Argentona
a Burriac incloïa una imatge del castell de Burriac. Fontseca
considerava que la imatge del castell s'utilitzava com si fos
patrimoni d'Argentona quan, en realitat, es troba a la seva
població. Oriol Bassa, un dels autors de la publicació, va

Castells, va quedar sorprès
en assabentar-se que la

voler treure ferro de la polèmica dient que els itineraris

demanat al màxim respon

tenen els noms concrets dels llocs per on passa l'excursió

sable del consistori que ex
pliqui per què s'han pagat
800.000 pessetes als llo
gaters de la botiga, que és
propietat de l'Ajuntament, i

i que està clar que Argentona i Burriac són dos indrets prou
diferenciats.

Joan Pannon dóna el fons
artístic de l'Aixernador
a l'Ajuntament
El fotògraf argentoní Joan Pannon ha cedit el fons
artístic i documental de l'Aixernador a l'Ajuntament de la
vila. A canvi, el consistori s'ha compromès a situar, en un
termini de dos 0 tres anys, tot el fons al Centre d'Estudis
Locals que s'instal·larà a Can Rectoret, un cop estigui

rehabilitat. La idea del fotògraf és que tots aquests docu

botiga acolliria serveis del
seu departament.

El regidor del PSC ha

què s'hi farà. El regidor ar
gentoní va voler comparar

l'afer Argentshop amb el del

encara no estava concretat
el trasllat a la Velcro.
Casabella va concretar
que el pagament d'una in

demnització de 800.000
pessetes als antics llogaters

es deu a les millores que hi
van fer mentre el tenien ar
rendat. El batlle va asse
gurar que en aquest local hi

anirà destinada alguna àrea
de l'Ajuntament.

SERVEI DE
FOMENT A
L'OCU PACIÓ

ments puguin ser consultats per les persones interessa
des.

El fons artístic i documental que Pannon ha cedit a
l'Ajuntament està format per 56 arxius històrics d'Argentona

ÀREA, INSERCIÓ LABORAL
Afavorir l'accés al mercat laboral dels aturats

i de la comarca, per una cinquantena de quadres d'artistes

com Rovira Brull, Núria Lleonart, Raül Capitani 0 Asunción
Mínguez, i per sis escultures i 26 càntirs.

El conveni per la cessió del material el van signar a
finals de novembre Joan Pannon, l'alcalde, Joaquim

ÀREA, EMPRESARIAL
Treballar per a cobrir les necessitats laborals
que sorgeixen a les empreses

Casabella, i el regidor de Cultura, Jordi Pinart. El titular de
Cultura va destacar la importància del fons.

Pannon ja va cedir part del fons de l'Aixernador al
consistori quan l'editorial va tancar i ara ha acabat de
traspassar els documents que quedaven. L'argentoní, un
cop signat el conveni, va marxar al Perú a realitzar un altre
reportatge fotogràfic. Pannon, durant la seva estada, va

aprofitar per muntar una exposició sobre l'Altiplà del Perú.

Tels.: 756 12 01 (Esther) - 797 07 11 (Maica)
Fax: 756 06 12
Ajuntament d'Argentona
Promoció Econòmica

Diputació de Barcelona
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Quatre mossos argentonins,
excedents de contingent

Ràdio Argentona inicia
l'emissió informatitzada

Quatre joves d'Argentona han quedat exclosos de fer

el servei militar ja que formen part dels més de setze mil
que a tot l'Estat han estat declarats excedents de contingent.
El sorteig va determinar la sort d'uns 165.000 mossos de
la lleva del 98, 45 dels quals són d'Argentona.
La llista dels excedents argentonins la conformen:

Miguel Àngel Montolio García, Miguel Ramon Moreno
Sanmamed, Javier Osorio Pérez i David Subirón Olmos.

Natura inicia una campanya
informativa per evitar la mort
dels eriçons
L'entitat ecologista Natura ha iniciat una campanya
informativa per evitar que els vehicles que circulen per les
carreteres de la comarca atropellin els eriçons. Un dels
punts on moren més exemplars d'aquesta espècie, un
centenar a l'any, és a la carretera entre Argentona i Cabre
ra. És per aquest motiu que Natura té previst demanar als
ajuntaments d'aquestes dues poblacions que col·loquin
senyals que alertin els conductors de la presència de fauna
que creua la carretera. Segons un estudi portat a terme per
aquesta entitat ecologista, les espècies autòctones d'eri
çó, l'eriçó comú\ l'eriçó clar, són les més afectades. Quan
aquests animals creuen les carreteres i veuen un vehicle,
en lloc de sortir corrents adopten el seu sistema de defensa
que consisteix a convertir-se en una bola, cosa que fa que
morin aixafats. L'objectiu de la campanya, que consisteix

en la distribució de fulletons explicatius, és advertir als
conductors de la seva presència i conscienciejar-los per

Ràdio Argentona ha

què intentin
esquivar-los.

Els eri
çons no són
els únics ani
mals que per

den la vida
atropellats a

A LA CARRETERA. COMPTE!

PROTEGIM

ELS ERIÇONS
i a les altres espècies de la fauna salvatge del Maresme

les carreteres
del Maresme.

apostat per la modernitza
ció i afinals de novembre va
vés d'un nou sistema fins
ara només a l'abast de les

matinal.
La inversió de l'emisso
ra ha costat poc més d'un

grans emissores.
Aquest nou sistema trac

milió de pessetes. Ràdio
Argentona té previst acabar

ta d'un ordinador que agili
tarà la feina dels tècnics i

zació de l'emissora amb un

iniciar l'emissió digital a tra

tura, també

permetrà emetre programes
enregistrats a qualsevol
hora del dia i fer connexions
amb altres emissores. La

són freqüents

principal finalitat de la nova

Segons Bas
sa, membre

de l'entitat Na

les morts de
guineus, òli
bes, serps
verdes, tal-

pons i fins a
vuitanta espè
cies més.

Quan circulis per les carreteres, autopistes i pistes forestals, cal
que estiguis molt atent per evitar aixefar o atropellar als eriçons
i a les altres espècies de la nostra fauna salvatge. Recorda que,
a més d'estar protegides, són molt valuoses per a l'apicultura i
per a la natura.

Protegim la fauna salvatge

per oferir els butlletins hora
ris i amb Catalunya Ràdio
per iniciar la programació

l'ampliació de la informatit-

nou aparell d'editatge que

aposta és emetre durant les

anirà connectat amb xarxa
a l'ordinador central.
D'altra banda, l'emisso
ra posarà en funcionament
un programa que arxivarà

24 hores dels 365 dies de

les fotografies del Cap de

l'any, a partir del gener del
98. Aquesta proposta po
tenciarà molt més l'emisso
ra, que només connectarà

Creus i informatitzarà l'arxiu
sonor de l'emissora. Pel que
fa a la Web que va posar en

amb Catalunya Informació

rebut 17000 consultes.

marxa el mes de maig ja ha
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Emotiva inauguració
del monument a Companys

L'arquitecte Agàpit Borràs
exposa a la Casa de Cultura
d L'exposició ArQ quifactes de l'ar
quitecte mataro-

ní Agàpit Borràs
es va poder veu
re a la Casa de
Cultura d'Argen
tona. Borràs va
mostrar unes 50
obres configura

des amb dife
rents objectes
que es fan servir
habitualment, la majoria deixalles que generem, i d'altres
que són fruit de la seva creació.

Homenatge a en Quimet
en el seu centenari
El diumenge 19 d'octubre
es va inaugurar un monòlit
en memòria de l'expresi-

dent de la Generalitat de
Catalunya Lluís Companys,
amb motiu del 57è aniver
sari de la seva mort. La
plaça Nova d'Argentona,
lloc on s'ha col·locat el
monument, es va omplir de
persones que van voler re
tre un homenatge a l'expresident màrtir. Entre els as
sistents a l'acte hi havia el

recordant la cara que va
fer la seva mare, amiga de
l'expresident, en conèixer
la notícia. Durant la seva
intervenció, també va re

L'avi més gran
d'Argentona, Joaquim
Vergés, va rebre amb
sorpresa l'homenatge
que li van dedicar, el

cordar al poble català que

passat dissabte 29 de

no pot permetre's oblidar la

figura de Companys i que
el monument ha de servir
per a conèixer el nostre
passat col·lectiu.
L'alcalde d'Argentona,
Joaquim Casabella, va de

novembre, els argen

tonins que volien feli
citar-lo en el seu cen
tè aniversari. Vergés

havia estat alcalde de
la vila durant els anys

president del Parlament de

Companys sigui una refle

Catalunya, Joan Raventós,

xió dels argentonins.
Tario Rubio, impulsor

39-40, just acabada la
Guerra Civil. A més,
va treballar durant 25 anys a la Caixa Laietana i va ser
membre del Patronat de la Vellesa. L'avi Quimet, com se'l
coneix al poble, no només va ser homenatjat pel seu cen

de la iniciativa i president

tenari sinó també per la tasca social que ha desenvolupat

acompanyat de les autori

tats locals i una delegació
de la Comissió d'Expresos
Polítics de Catalunya.
El nou monument a la

sitjar que el monument a

de l'Associació d'Expresos

Polítics de Catalunya, va
recordar Companys com el

figura de Companys és de

símbol de l'entitat que pre

pedra tallada, l'ha esculpit
l'argentoní Damian Rodrí
guez amb la inscripció "tor
narem a sofrir, tornarem a
lluitar, tornarem a guanyar"
i pretén recordar un Com
panys que va morir defen
sant la cultura, la llengua i
el poble català.

sideix.

El president del Parla
ment de Catalunya va evo
car com es va viure a casa
seva la mort de Companys,

El regidor de Cultura,
Jordi Pinart, va agrair a la
comissió del monument
l'esforç realitzat per tirar
endavant l'obra.

Abans de la inaugura
ció, l'edifici noble de l'Ajun
tament d'Argentona va a-

collir una conferència dedi
cada a la vida i la mort de
Companys.

a Argentona durant la seva vida.
L'acte va començar amb una actuació del Cor Madri-

galista de Mataró. Vergés va rebre diversos regals de les
autoritats presents i va ser obsequiat amb una medalla del
Departament de Benestar Social de la Generalitat.
Vergés va rebre un bastó en reconeixement a la seva
tasca com alcalde de la vila. Joaquim Casabella, que va
fer el lliurament del regal en nom del consistori, va desta
car les experiències i vivències viscudes per l'home més
gran de la vila. Per Casabella "una família formada per
més de 40 persones, amb dos besnéts més en camí, ja és
una satisfacció".
En Quimet es va mostrar molt content per l'homenatge
i va destacar que actes com aquests demostren la bona
gent que viu a Argentona. Quan li van preguntar quin era
el secret per arribar als cent anys es va limitar a respon
dre que era gràcies a Déu.

