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-Telèfons d'interè^^^
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
796 10 80
797 01 59
799 14 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

AJUNTAMENT D'ARGENTONA
Oficines
Serveis d'Urbanisme ....
Col·legi Públic Cros
Col·legi Públic
Bernat de Riudemeia....
Col·legi Públic
Francesc Burniol
Institut d'Argentona
Emissora Municipal

797 07 11
797 02 52
799 39 51
797 09 56

797 16 01
756 11 62
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

HORARIS DELS
CONSULTORIS MÈDICS
MUNICIPALS

RECOLLIDA MOBLES VELLS

797 07 11
SERVEI Df ATENCIÓ

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 Solaneilas:
Tel. urgències 207 71 15 (abonat B-19130)
Extraccions de sang: de 8 a 9 h.
Consulta programada: de 9.30 a 10.30 h.
Injectables: de 10.30 a 12 h (feiners) - de 10.30 a 11 h
(dissabtes, diumenges i festius).

SANT MIQUEL DEL CROS
Tel. 757 47 52
MEDICINA GENERAL
Dra. Alegre: Dilluns de 10.15 a 11.15h.
De dimarts a divendres de 9 a 10 h.
ATS
Lídia Solaneilas: 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.
à

SERVEIS SOCIALS
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA
TREBALLADORA SOCIAL:
Demanar dia i hora de 9 a 13 h.
c/ Dr. Samsó, 48, baixos. Tel. 797 04 86
Argentona: (c/ Dr. Samsó, 48, baixos)
Dilluns de 9 a 13 h. Dijous de 15 a 18 h.
Çros: (antigues escoles) Dimarts de 9 a 13 h.
Orrius: (Ajuntament) Dijous de 9 a 11 h.
Dosrius: (Ajuntament) Dijous dT 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 06 12

Informació de servei
Horaris de visita de l'alcalde i regidors de l'Ajuntament
•Jutjat-de Pa*

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

Telèfon 797 17 03

Joaquim Casabella i Castells
Alcaldia, Governació i Comerç
Santiago Mora i Carmany
Regidor de Serveis 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 Espadero i Roda
Ensenyament i Promoció Econòmica
Jordi Pinart i Pradal
Regidor d'Urbanisme, Obres, Habitatge Social,
Cultura i Mitjans de Comunicació

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

Horaris dels tècnics municipals
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 l'alcalde^

Editorial—

Nous aires a la Policia

Punt i seguit

La Policia Local d'Argentona està en plena

Hi ha gent que si no veu grans obres

transformació interna. Després del nomenament d'un

diuen que no es fa res, però això és un
absurd perquè la feina que no es veu
també és molt important. Aquesta és la

sotsinspector, s'ha posat en funcionament un pla per
reorganitzar les funcions del cos policial.Aquest nou
pla pretén orientar la funció de la policia en un
moment de vital importància:Argentona està en
constant expansió i el model de poble petit es va
perdent. Les darreres xifres del padró municipal

feina del dia a dia, trobar solucions als
problemes que ens afecten a tots i que
moltes vegades hom no té temps per
veure la perspectiva d'allò que s'ha anat
fent, el camí que pas a pas shaLíècorregut

revelen que a la vila hi viuen més de nou mil
persones.
La proposta és engrescadora i molt dinàmica. El pla
pretén tirar endavant actuacions innovadores com ara
adequar el servei del cos a les necessitats de la vila,
crear una unitat de medi ambient, posar en
funcionament un programa d'educació viària a les
escoles i reforçar la vigilància en el casc urbà i les
urbanitzacions, entre altres.

En iniciar un nou exercici és quan es pot contemplar el que
s'ha fet i puc manifestar, sense falsa modèstia, que s'han
aconseguit millores per donar més qualitat de vida als
ciutadans. Podríem mencionar la construcció del dipòsit
d'aigua potable de 6.000 m3 en previsió per superar unes
possibles mancances d'aigua a l'estiu, l'enllumenat públic,
la supressió de barreres arquitectòniques, els patis d'esplai
de les escoles, la zona esportiva, la piscina municipal i
l'arranjament de voreres i carrers.

A més, el nou model policial pretén que
els agents estiguin més preparats en
àrees no gaire treballades fins ara per la
Policia Municipal, com són medi
ambient i atenció al ciutadà. Des de fa
mesos alguns agents ja han participat
en cursos de reciclatge de dret penal,
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de català i de trànsit i és previst que ara
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en facin d'informàtica i d'educació

3.000 exemplars

viària.
La reestructuració pot ajudar a millorar
la imatge de la policia, que des de fa

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

Dins l'exercici 1998 podríem parlar de coses
positives ja iniciades, com són el carrer dels
Rosers, el carrer Cirés, la recuperació de la
Sala Argentona, la la fase de la Velcro amb el
local de joventut, els projectes del mercat
municipal, el Museu del Càntir i el cementiri.
També està previst per aquest any la
modificació de les entrades del poble i la
revisió del pla general de la vila.
En el darrer ple del mes de febrer, entre
diversos punts de l'ordre del dia, es va
aprovar sol·licitar al director general de
Comerç Interior i de Serveis la declaració de

comentaris i de les crítiques de molts

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

argentonins. El nou model de

President: Jordi Pinart.

zona turística de la vila d'Argentona, ja que
tenim els informes emesos al respecte de la
Cambra Oficial de Comerç i de la Unió de
Consumidors del Barcelonès.Això millorarà

Director: David Carmona.

els horaris comercials, podent obrir els dies
festius i diumenges.

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

L'expedient contempla els òrgans del
turisme d'Argentona: sector hoteler,
comercial i gastronòmic, rutes de muntanya,
museus, patrimoni arquitectònic, rutes de

temps ha estat el centre dels

funcionament de la policia ha
evidenciat que no hi havia un rumb
definit a seguir i que mancaven molts
serveis. La policia que es pretén tirar
endavant és més dinàmica i està
centrada en l'atenció, la informació i la
prevenció al ciutadà. Per tot, la Policia
Municipal té la possibilitat de canviar la
imatge i demostrar que la seva funció és
tant important com la de la resta
d'efectius de seguretat.

Col·laboradors: Grups Municipals de
CiU, ERC, PSC, PP i IC-EV.
Rúbriques: S. Cabré, L. Casanovas,
F. Catà,M. Colomer, R. Masó i
L.S. Morgan.
Fotografies: David Carmona,
M. Duran i Pep Padrós.
Fotocomposició i impressió a càrrec
de: La Impremta d'Argentona, SL
c/ Dr. Samsó, 39
Dipòsit Legal: B-44.775-91

fonts i festes i fires.
L'altre punt important és la revisió del padró
municipal. La població de dret a 1 de febrer
del 1998 és de 9039 habitants, que
comparat al de l'any anterior, 8.676
habitants, s'ha incrementat en 363, els quals
126 són naixements i els 237 restants altes
de diferents poblacions que han vingut a
viure a la nostra vila.A tots ells els vull donar
la més efusiva felicitació.

Portada: Sostre del cotxe de la policia.
Foto: M. Duran
Joaquim Casabella i Castells
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* Cartes dels lectors
en dia és obsolet haver de pas
sar per diferents establiments
comercials per fer la compra de
cada dia, quan no és un produc
te especialitzat.
3.Un tercer punt molt im
portant és el preu dels produc
tes. El producte especialitzat
surt en part d'aquesta exigència,
però el producte envasat l'hem
de poder trobar a preu competi
tiu. Un autoservei dins el mateix
mercat municipal podria oferir
aquests preus competitius.
4.Una zona d'aparcament.
Tothom sap que avui la gent no
es mou de casa si no va amb cot
xe i encara més si sap que ha de

Mercat

municipal
Vaig veure en un especial
d'El Punt sobre Argentona, del
passat mes de maig, un repor
tatge sobre el projecte del nou
mercat municipal, del qual m'ha
cridat l'atenció que tota la polè
mica se centra entre els boti
guers i l'Ajuntament, sense te
nir en compte l'opinió del con
sumidor, alhora ciutadà, el qual
és imprescindible per a l'existèn
cia del botiguer i del mateix
Ajuntament.
Com a veí i consumidor crec
indispensable que es conegui
l'opinió i les necessitats que te
nim com a tals i que, des de la
meva humil opinió de consumi
dor i indirectament de comer
ciant, són les següents:
1.Un horari que em perme
ti anar a comprar. De què em ser
veix que les parades del mercat
estiguin obertes quan estic tre
ballant? Indirectament els ma
teixos botiguers m'adrecen a les
grans superfícies, amb la qual
cosa no vull dir que hagin de fer
més hores que un rellotge, però
sí modificar l'actual repartiment
de l'horari d'atenció al consu
midor.
2.Un mercat municipal que
sigui una petita gran superfície,
en la qual a més del producte
fresc em pugui proveir en auto
servei de tots els productes en
vasats, des d'una capsa de llet a
una escombra 0 una capsa de
sabó per la roba. Crec que avui

carregar pes.
Crec que el projecte de mer
cat municipal cal estudiar-lo
molt a fons, per tal que la des
pesa que es faci sigui amb una
gran visió de futur, tal com
apuntava el conseller de Comerç
de l'Ajuntament de Pineda de
Mar en una entrevista a El Punt,
dient que els mercats municipals
han de ser grans superfícies en
un futur.
Joan Marsal Reig

Cavalcada
de reis
L'Associació de Pares d'A
lumnes de l'Escola Francesc
Burniol d'Argentona, fent-nos
ressò del que pensen moltes fa
mílies, volem fer una crida a les
autoritats municipals perquè dig-

ELECTRICITAT - AIGUA - GAS

CALEFACCIÓ

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

MATARÓ

Passatge Molí, 20
Tel. 797 23 21

ARGENTONA

nifíquin la cavalcada dels reis.
Any rera any hem contem
plat amb vergonya la degrada
ció d'aquesta manifestació de
dicada als infants. Ens fa la im
pressió que la cavalcada s'ha
convertit en una rutina, per no
dir una nosa, a la qual no s'ha
incorporat ni una sola novetat en
molts anys. No hi ha carrosses
dignes d'aquest nom i les tribu
nes on s'asseuen els reis més que
austeres són miserables, diríem
que tercermundistes si no fos
perquè arreu ens poden donar
lliçons d'estimar-se i cuidar mi
llor les seves festes i tradicions.
La cavalcada dels reis a Ar
gentona, incapaç d'estimular la
imaginació dels nens i les nenes
de la vila en una nit tan màgica
com aquesta, intenta endolcir-ho
amb un diluvi de caramels. Amb
aquest succedani d'alegria, la
cavalcada s'acaba convertint no
només en una incitació a la ca
ries sinó en un espectacle gro
tesc, quan no perillós, de cana
lla i no tan canalla disputant-se
un caramel.
Per acabar d'arrodonir-ho, la
participació comercial és anàr
quica i, en algun cas concret, des
proporcionada i fora de lloc, cosa
que posa en evidència que no
existeix cap mena de regulació
0 de criteri al respecte. Regula
ció que considerem necessària no
per prohibir, sinó per garantir que
la participació comercial i asso
ciativa estigui en harmonia amb
el que hauria de ser la resta de la
manifestació.
Creiem que l'Ajuntament no
pot eludir la seva responsabilitat
descarregant-la sobre les espat
lles del grup de ciutadans que,
amb bona voluntat i pagant-s'ho
gairebé tot de la seva butxaca,
intenten any rera any mantenir la
cavalcada, encara que sigui en
aquestes precàries condicions,
abans que els nens i nenes d'Ar
gentona es quedin sense.
Considerem, per tant, que
l'Ajuntament hauria de facilitar

els recursos necessaris per millo
rar la cavalcada 0, si més no,
buscar les fórmules adients per
què es pugui autofinançar, faci
litant la participació i col·labo
ració d'altres associacions, enti
tats i institucions argentonines.
És lamentable que una cosa tan
senzilla i evident com aquesta
hagi estat ignorada per la nostra
Administració durant tants anys,
potser perquè els nostres polítics
creuen que hi ha coses més "im
portants" que la il·lusió dels in
fants o potser, simplement, per
què els nens no voten.
Junta Directiva de l'APA
de l'Escola Francesc Burniol

Resposta

a TAPA
En relació a la carta escrita
per l'APA de l'Escola Francesc
Burniol, i després de fer-se pú
blica a Ràdio Argentona, he de
dir que hi ha una inquietud po
pular perquè la cavalcada de reis
millori, amb la presència de més
carrosses i més participació co
mercial, jo sóc el primer inte
ressat en què sigui així.
Però la crítica que l'esmen
tada APA fa no la comparteixo,
perquè hi ha eines de comunica
ció amb les entitats, com són el
Consell de Joventut i el Consell
de Festes. En aquests, les enti
tats es manifesten i donen la seva
opinió, cosa que la junta de l'APA
no fa, ja que, encara que se'ls
convoca sempre, no han assistit
a cap reunió.
El que compta és que la ca
valcada de reis de l'any vinent
sigui més lluïda, comptant sem
pre amb la col·laboració de la
Comissió de Reis que han estat
molts anys organitzant-la. Espe
ro que no es desanimin, ja que
compten amb el nostre suport
incondicional.
Felip Castells i Rosselló
Regidor de Festes

Les cartes dels lectors es poden entregara Ràdio Argentona fins al 6 d'abril i han de tenir
una extensió màxima d'unfolia doble espaL La redacció es veu amb el dret de no publicar
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.
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La Quarta Temporada de Teatre,
Música i Dansa aposta pels joves valors
sí, el tècnic de Cultura de l'Ajuntament, Oriol Calvo, assegu

La Temporada de Teatre, Música i Dansa d'enguany ja es

ra que són dels millors espectacles que es poden veure a

troba en marxa. Els noms impactants -a excepció de Maria
del Mar Bonet- han desaparegut de l'oferta i es dóna pas a

Catalunya. Els vilatans li han fet cas i els abonats donats d'alta

diversos espectacles protagonitzats per companyies joves. Això

ja superen la xifra rècord de la temporada passada.

La fórmula de l'abonament

dissabte 14 de febrer. Sota la

funciona cada cop més a la

direcció de Gueràsim Voron-

Temporada. Si l'any passat van
ser 110 les persones que s'hi

kov i amb el guitarra solista

van abonar, amb una progra

Lluís Sanz com a gran prota
gonista, es van interpretar dues

mació formada per artistes de

composicions clàssiques com

tan renom com Lluís Llach 0

són El concierto de Aranjuez

La Fura dels Baus, enguany

de Rodrigo i la Simfonia Núm.

són 130 els abonaments donats
d'alta, el que suposa un nou rè

7 de Beethoven.
La resta dels espectacles

cord de la Temporada. Des de

programats d'enguany estan
desglossats en aquesta matei

l'organització cada vegada
s'aposta més fort per la inici

La Simfònica del Liceu va atapeir la Sala.

xa pàgina.

ativa i aquest any l'estalvi que
s'assoleix en comprar l'abo
nament, en relació a adquirir

MI

les entrades de cadascun dels
espectacles per separat, és d'un
40%. L'abonament permet as
sistir a les vuit actuacions pro

Dissabte, 16 de maig

Dissabte, 28 de febrer
22.00 Centre Parroquial

;

22.00 Sala Argentona

gramades pel preu de 7.000

Txèkhov (Que n 'és de dura la vida de

Barroquíssim, amb la companyia

pessetes.
Pel que fa als espectacles,

l'artista), amb T-Atraco Teatre

de Dansa Rami Levi

Els dos actors fan un divertit i corrosiu re

El renaixement de la passió per la música

aquests es divideixen en qua

corregut per les diferents companyies priva

barroca és el nexe d'unió entre les tres core

tre de música, tres de teatre i

des i institucions públiques de l'actualitat tea

ografies que constitueixen l'espectacle, així

un de dansa. Fins al moment,

tral catalana.

com la recerca d'una nova estètica inspirada

ja han actuat a la Sala la can

en aquesta època però que al mateix temps

tant mallorquina Maria del Mar
Bonet i l'Orquestra Simfònica
del Conservatori del Liceu.
La cantant Maria del Mar

transmet arguments actuals.
Dissabte, 8 de març 4

19.00 Poliesportiu Municipal
Klowns, de Monti & Cia

Bonet va fer un repàs pels seus

Espectacle teatral que passa dins una pista

trenta anys de carrera musical,

de circ, pensat per a totes les edats i que fa

el dissabte 31 de gener. El con

una lectura crítica i alhora tendra del món

cert, que en principi estava pro

dels pallassos.

*•

gramat pel dia 24, es va haver
de posposar per una afonia de
la mallorquina. Més de 400
persones van assistir al recital
de Maria del Mar Bonet que a

Dissabte, 6 de juny
22.30 Centre Parroquial
Brams o la kumèdia dels errors,

amb Toni Alba i Sergi López
Comèdia que tracta dels problemes que té a
última hora un actor per estrenar la seva obra.
Al final, ho aconsegueix, però els entrebancs

Dissabte, 4 d'abril ^

són constants. ,;/

22.00 Sala Argentona
Concert de Jazz Clàssic,

Dissabte, 20 de juny

més de temes propis també va

amb Barcelona Swing Orquestra

22.30 Centre Parroquial

interpretar cançons de les di

El repertori de la banda, amb més de 25 com

Festa-Concert de fi de temporada,

verses cultures mediterrànies.

ponents, està centrat en arranjaments clàssics

amb Vox Populi i Ai, Ai, Ai

El concert va durar una hora i

de les orquestres de Duke Ellington, Count

Dues formacions molt diferents però com

mitja.
L'Orquestra Simfònica del

Basie i altres grans formacions del jazz de

plementàries posaran el punt i final a la tem

tots els temps.

porada, amb ritme de circ, els primers, i amb

Conservatori del Liceu, per la
seva part, va actuar el passat

rumba, els segons.
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La Policia Local d'Argentona
posa en marxa un pla de reorganització
El Servei Municipal de Policia d'Argentona ha elabo
rat un pla de reorganització del servei que es començarà a

Anglada, és adequar el servei a les necessitats de la vila.

Amb el nou projecte es crearà una unitat de Medi Am

aplicar, en la seva primera fase, al llarg del 1998. L'objec

bient, un programa d'educació viària a les escoles i un re

tiu d'aquest pla, dissenyat pel nou sotsinspector, Pere

forç de la vigilància al centre i a les urbanitzacions.

Els eixos d'aquesta nova
policia seran convertir-se en un
cos de prevenció i informació,
no tant de repressió, i en un ser
vei més al ciutadà. Per assolir
aquest objectiu s'ha previst po
sar en funcionament una sèrie
d'unitats, alhora de potenciar la
formació dels agents, crear
dues places més de policia i
millorar les instal·lacions i el
material amb el qual treballa el
cos de seguretat ciutadana.
Un dels nous serveis con
sistirà en reforçar la vigilància.
Així, està previst crear una uni

El nou pla de la policia permetrà que s'intensifiqui la vigilància.

tat de vigilància al centre del
casc urbà. Els agents d'aques

funcions d'informació i de pre

nera especial en el veïnat de

fensa de la qualitat de vida s'es

ta unitat patrullaran a peu, vet

venció. Una segona unitat serà

pecialitzarà, per la seva banda,

llaran pel trànsit i la disciplina

la policia de districte, que pa

Sant Miquel del Cros. La pa
trulla que circula en vehicle

viària, especialment en hores

trullarà en moto per la resta del

serà l'encarregada de la vigi

els problemes relacionats amb

comercials i punta, i realitzaran

casc urbà i se centrarà de ma

lància de les urbanitzacions que

el medi ambient; des d'aboca

hi ha al terme municipal d'Ar

ments de residus contaminants,

gentona.

al control dels sorolls i emis

El Servei Municipal de Po
licia disposarà també de dues

en la detecció i solució de tots

sions de gasos dels vehicles,
passant per la vigilància en zo

unitats de nova creació. La uni

nes forestals i control de la ven

tat d'educació viària s'encarre

da ambulant i de la caça no au

garà d'oferir xerrades a les es

toritzada. Aquesta unitat treba

coles i a l'Institut d'Argentona

llarà de manera coordinada

sobre aspectes relacionats amb

amb les regidories de Sanitat i

la circulació. La unitat de De

Medi Ambient.

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària

PROMOCIONS

Administrador de Finques

ià, S.L.

Turó St.
NIF B-59980706

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

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

Cap de Creus - febrer i 998

El pla de reorganització in

Entrevista al sotsinspector de la Policia Local d'Argentona, Pere Anglada

clou una reforma interna que
incidirà especialment en la for

Argentona es troba en un bon moment per decidir el seu futin

mació continuada dels agents
a l'Escola de Policia de Cata

Dades biogràfiques. Nascut a Argentona fa

nous hàbits que contribueixin a un nou estil
de fer policia.

sos de dret penal, de trànsit, de

36 anys ha fet la seva carrera professional a
la Policia Local de Mataró en la qual va in

reciclatge general i de català.

gressar a l'any 1981 a l'edat de 19 anys com

-Millorar la imatge del cos policial?

En aquests moments dos poli

a agent, posteriorment i mitjançant concursoposició ha ocupat els càrrecs de caporal i de

darrers mesos i a mesura que es vagin asso

lunya. Els agents han fet cur

cies estan fent un curs sobre

sergent en els darrers cinc
anys.

-Crec que la imatge ha millorat en els
lint nous ^ompromisos amb la comunitat,
s'ampliï el ventall de nous serveis i en defi
nitiva es consolidi el nou model de policia

-Quins van ser el mo
tius per presentar-se al
càrrec de sotsinspector?
-Els contemplo des
d'una doble vessant; per una
banda un repte professional,

de proximitat, s'aconseguirà una millor per
cepció del canvi. De fet la tasca a desenvo
lupar no és fàcil i a vegades la pròpia natu
ralesa del servei en limita les possibilitats
d'èxit però precisament això és el que mar
ca el repte. En aquest sentit el factor temps i

donada l'oportunitat de
desenvolupar tasques de di

el treball dia a dia són elements d'impuls
que marcaran, sens dubte, aquesta transfor

recció d'un cos de policia i
per tant d'assolir un major

mació,r

grau de responsabilitat, i
d'una altra un repte personal

• El futur de les policies locals passa
per la coordinació amb altres forces?

i de compromís atès que la

-Lacoordinació amb altres forces és una

tasca es desenvolupa a casa.

bona eina de suport a l'hora de donar solu
^ió als problemes que se'ns plantegen i que

medi ambient. Per aquest any

-Amb la seva arribada a Argentona

també estan previstos cursos

permet rendibjlitar mitjans i donar respostes
ràpides. #^^

d'informàtica, d'educació vià

com troba la Policia Local?
^c
-\
-La dinàmica d'actuació d'aquesta Pol^

ria, d'atenció al ciutadà, d'ates

eia Local responia a unes relacions clàssiques

cies locals com a organitzacions capacitades

tats i d'inspecció de guàrdia.

de policia tradicional; és a dir, demanda-resposta. El creixement que darrerament ha ex

per a donar resposta a les demandes dels ciu
tadans; és a dir, com a agents facilitadors de

Pere Anglada.

Una segona línia d'actuació

En aquest sentit veig el futur de les poli-

serà la creació d'una Oficina

perimentat la Vila i el canvi general de con

solucions i impulsats per criteris com la qua

Tècnica que s'encarregarà de

cepció del ciutadà a l'hora de percebre els

tramitar tota la informació que

serveis públics fa que es plantegi la necessi

litat del servei, la integració en el teixit soci
al, la resolució de conflictes quotidians amb

subministrin els agents de car

tat d'actualitzar aquest col·lectiu amb l'ob
jectiu de prestar un servei més adequat.

un estil de treball més preventiu, avançant-se
als conflictes, sense oblidar els aspectes co

rer. Un caporal i una adminis

actius necessaris sempre èn la convivència

trativa seran els responsables
d'aquest servei.
Finalment, l'Ajuntament

-A grans trets, quins objectius té el nou

pla?

ciutadana.^
. •,.
\

/
r

-Com serà l'Argentona del 2000?

tirarà endavant un projecte, que

-L'objectiu general del projecte de rees

encara s'ha de concretar, per

tructuració i organització de la Policia Lo

remodelar les instal·lacions.

cal d'Argentona és el d'adaptar el servei al

moment per decidir el seu fotur. Les expec

moment actual per tal de poder donar una

tatives de creixement generades, entre d'al

millor resposta a les demandes públiques i

tres factors, per una excel·lent situació geo

per fer-ho ens cal utilitzar tots el recursos

gràfica, la nova xarxa d'infraestructures vi

Està previst adquirir dues mo
tocicletes noves així com ma
terial tècnic, com per exemple
un sonòmetre -aparell per me
surar el nivell de soroll dels
tubs d'escapament- i equips
informàtics.
Actualment el cos està for
mat per 11 agents, un caporal i
un sotsinspector, tot i que
aquest proper any s'incorpora
ran dos agents més, amb la qual
cosa el servei disposarà d'un
total de 15 efectius.

-Crec que Argentona es troba en un bon

de la pròpia organització en coordinació amb

als, la disponibilitat d'un important poten

els de la resta que l'Administració local dis
posa. És per això que un dels principals

cial ecològic de recursos naturals i la imat

objectius que ens hem proposat aquest pri

qualitat de vida ens donen un caire certa

mer any és la reestructuració de la pròpia

ment atractiu.

organització dotant-la de més recursos hu
mans, materials i tècnics, fent especial inci

mentarà en els propers anys generarà noves

ge d'un municipi amb tradició d'estiueig i

El creixement que de ben segur experi

dència en el pla continuat de formació enca

necessitats que es traduiran en més deman

minat a preparar i capacitar el personal per

des de servei. Per tant, tots, i molt especial

desenvolupar les tasques pròpies del seu lloc

ment els servidors públics, haurem d'estar

de treball a més de fomentar l'adquisició de

preparats per assolir el repte.
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El ball, els Tres Tombs i l'homenatge al Dr. Calvo, els actes més participatius

La gent gaudeix
de la Festa Major d'hivern
La variada programació que presentava la Festa Ma

dir de bons espectacles durant els tres dies que va durar i

jor de Sant Julià va aconseguir que argentonins de totes

va estar marcada per una gran afluència de públic en tots

les edats hi participessin. La celebració d'hivern va gau-

els actes programats.

Un dels actes emotius de la

creix el 25 per cent de firmes

festa va ser l'homenatge a
Gonçal Calvo, recentment ju

de vilatans necessàries per fer

bilat, que es va celebrar el di

fill adoptiu Gonçal Calvo.
Prèviament, a la mateixa

vendres al vespre a l'Església

església, s'havia fet un concert

parroquial. En una sessió mar

de música clàssica.

cada per l'emotivitat i davant

Aquesta edició ha tingut en

d'un públic que omplia la par

l'oferta de cinema i de teatre

ròquia, l'alcalde Joaquim

una de les seves bases. Al con

Casabella va entregar a Calvo

trari del que ha passat en d'al

el nomenament de fill adoptiu

tres ocasions, la gent va res

de la vila. Aquest nomenament
va arribar després de la inicia

pondre a les projeccions que es
van fer a la sala del Centre Par

tiva endegada per Maria Oli

roquial, amb l'assistència de

veras que va superar amb es

700 persones. Cal destacar

Els Tres Tombs va tenir una concorreguda participació de genets i
carruatges.

La Sala es va omplir a vessar.
també el gran èxit del Piro-

de cavalls, en la que va ser la

musical, portat a terme pels

primera cercavila que es feia

Diables d'Argentona o la bona

aquest any a la comarca. Es va

acollida del darrer espectacle

tornar a demostrar que la tra

del Col·lectiu de Teatre d'Ar

dició dels Tres Tombs gaudeix

gentona, titulat A l'armari i al

d'una molt bona salut. A la cita

llit al primer crit. Aquest any,

hi van acudir genets d'altres

al ball de Festa Major, una gran

poblacions. El regidor de Fes

multitud es va aplegar a la Sala
per ballar al ritme de l'Orques

tes de l'Ajuntament d'Argen
tona, Felip Castells, es va fe

tra Maravella.
D'altra banda, la festivitat

públic. Castells va encoratjar

de Sant Antoni Abat va fer sor

a les entitats a continuar parti

licitar per la participació del

tir al carrer un gran nombre de

cipant de la Festa, tal com ho

carruatges i més d'un centenar

han fet fins ara.

El foc va ser present a la festa.
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El pas de vehicles que hi ha al costat de la plaça Can Doro en dificulta la construcció

L'Ajuntament i una propietària
s'enfronten pel projecte
del nou mercat municipal
L'Ajuntament d'Argentona demanarà a la Generalitat el

acord amb Rosa Massagué, propietària d'un pas situat en els

permís per començar les obres del nou mercat municipal a

terrenys on s'ha de fer l'edifici. Massagué està en contra de

Can Doro, després que el consistori no ha pogut arribar a un

l'equipament i està disposada a arribar als tribunals.

L'alcalde, Joaquim Casabe-

declarar que el govern no ha

lla, s'ha manifestat disposat a

escoltat mai les súpliques que

tirar endavant les obres del nou
mercat municipal de Can Doro.

ha fet, ni han estat tampoc pre
ses en la més mínima conside

Casabella ha rebutjat els argu

ració. Rosa Massagué, en la

ments que Rosa Massagué ha

carta, declara respecte per a la

donat per justificar la seva ne

seva família, una família molt

gativa a cedir al consistori el

arrelada a Argentona en una
propietat possessionària de més

pas que ha d'ocupar el nou
mercat. Segons l'alcalde, el ter
reny on s'ha de construir aquest

de cent anys. Massagué apro
fita l'avinentesa per criticar el

nou centre comercial està qua

projecte del mercat i afirma que

lificat de zona d'equipament en

destruirà la bellesa de tota la

el Pla General d'Urbanisme.

plaça, formada per un conjunt

L'equip de govern ha decidit

d'edificis antics que donen una

demanar a la Generalitat el per

característica única a la vila. La

mís per iniciar les obres. Casa

propietària prefereix no parlar

bella ha argumentat que una
obra important com és la del

del fet que la zona sigui prote

no dóna cap facilitat als clients

l'Ajuntament vers els que tam

gida per la Generalitat ni de

bé han fet poble anteriorment.

mercat no la pot aturar ningú.

com s'ha aconseguit l'autorit

potencials.
Massagué acaba dient que

zació. La veïna qualifica el nou

el millor destí per al solar de

Per totes aquestes raons, Rosa
Massagué, assegura que si fa

equipament de disbarat ja que

Can Doro fóra el de dedicar-lo

falta portarà el govern muni

s'ubica en un indret on no hi

a una plaça de repòs per a la

cipal als tribunals per evitar que

ha aparcaments i que per tant

gent gran com a agraïment de

el mercat tiri endavant.

L'Ajuntament ha estat ne
gociant amb Rosa Massagué
sense que aquesta acceptés cap
de les propostes de l'equip de
govern. Joaquim Casabella ha
explicat que s'havia proposat a
aquesta veïna que cedís els ter
renys a canvi d'una plaça d'a
parcament i d'obres a casa seva.
A l'última reunió, en què se li
havia de presentar una maque
ta del mercat, la veïna no s'hi
va presentar, ha dit el batlle, que
ha acusat Massagué d'estar en
contra del mercat.
El mercat als tribunals
La propietària del pas de
vehicles va escriure una carta a
El Punt per denunciar la seva
oposició a la construcció del
mercat. La veïna afectada va

El pas de vehicles no es contempla en el projecte del mercat.
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De més verdes en maduren

Margarida Colomer i Rovira

El decret
d'Humanitats

Argentona té
una taxa d'aturats

de les més baixes
de la comarca

Fa dies que volia parlar de la nostra ministra
Esperanza Aguirre. No se li pot negar una gran ca
pacitat per plantejar reformes a l'ensenyament. El
decret d'Humanitats demostra una intenció clara i

Argentona es troba sensi

Així mateix, hi ha 1.391 ar-

blement per sota de l'índex

gentonins que treballen fora de

decidida de voler passar per damunt de la sobirania
de Catalunya, com també de les altres autonomies,

d'atur de la resta de poblacions

la vila.

a l'hora de decidir i executar el nostre propi pro
grama. La ministra no ha tingut cap inconvenient a

gunes de les dades que es recu
llen en el primer estudi sobre

304 aturats. Aquesta xifra su

demostrar la seva desconfiança en la nostra capa
citat per ensenyar la Història de Catalunya sense
detriment d'una Història d'Espanya "única i indis

la situació laboral a la comarca

posa una taxa d'atur del 8,5%;

que ha elaborat el Consell Co

percentatge inferior al 9,8% de

marcal del Maresme. L'estudi,

Tordera 0 al 10% de Montgat i

soluble".
El que no sap aquesta bona senyora és que

que tindrà una periodicitat se

de Canet, poblacions similars a

mestral, té l'objectiu de servir

la vila en nombre de població

és impossible estudiar la història de Catalunya sen

d'eina pels sectors econòmics

activa.

se relacionar-la amb la dels altres pobles d'Espanya
i amb els de la resta d'Europa i, sobretot, amb la del
Govern de Madrid. Els fets històrics i tot el passat
dels pobles de la península Ibèrica estan estreta

i pels ajuntaments per lluitar

tacades de l'informe fa referèn

una lleugera tendència a la bai

ment lligats al poder central espanyol; des de la re

cia a l'elevada mobilitat dels vi

xa. Així, al gener hi havia 351

volta de les comunitats castellanes, passant per les
Corts Aragoneses, fins arribar al Decret de Nova

latans i a la interrelació que hi

aturats, a l'abril 314 i el passat

ha entre el Maresme i les co

mes de juny 304.

Planta a Catalunya.
Una altra reforma rellevant ha estat l'invent
d'una assignatura, també d'Humanitats, sobre "el espíritu militar". Però no una assignatura impartida
per oficials de l'exèrcit sinó per professors d'his
tòria. Sembla que es tractaria d'anar a visitar caser
nes amb els alumnes i educar-los en un patriotisme
d'esperit militar. Tot fa pensar que la finalitat
d'aquesta assignatura ha de ser encoratjar la joven
tut a reforçar l'exèrcit i glorificar la guerra com a
defensa nacional, davant el nombre creixent de jo
ves que es declaren insubmissos i pacifistes.
Avui encara sembla difícil replantejar-se la
funció de l'exèrcit, però pensem que sota la màsca

del Maresme. Aquestes són al

Argentona té, entre una po
blació activa de 3.577 persones,

El nombre d'aturats a Ar
gentona s'ha mantingut estable

contra l'atur.
Una de les dades més des

marques veïnes. Així, a Argen

el primer semestre del 97 amb

La desocupació a la vila,

tona, dels 3.132 llocs de treball

com a la resta de comarca, afec

que hi ha, només 1.277 són

ta bàsicament als sectors de la

ocupats per veïns del poble,

indústria i dels serveis, i en me

xifra que representa el 47,8%.

nor grau a l'hostaleria i a la

Els altres 1.855 llocs són ocu

construcció. A l'agricultura hi

pats per gent que ve d'altres

ha, segons les últimes dades,

pobles del Maresme 0, fins i tot,

dues persones sense feina.

d'altres comarques. Tots ple
gats treballen per alguna de les

Al conjunt del Maresme hi
ha 12.000 persones aturades en

302 empreses que hi ha al ter

una població activa de 128.000

me municipal.

habitants.

ra de les "intervencions humanitàries" de l'ONU,
s'amaga la defensa dels interessos dels més podero
sos. Fa poc, els exèrcits de l'OTAN van garantir un
bloqueig sobre l'Iraq i això va causar milers de morts
per manca d'aliments.
Tots aquests decrets em semblen unes me
sures poc adients i poc educatives de cara a formar
un esperit democràtic i d'agermanament entre tots
els pobles del món.

Vidres plans - Vidres aïllants '
Miralls sales de bany i decoratius

CRISTALLERIES
ARGENTONA

Per acabar-ho d'adobar, s'ha fet una llei que
potencia l'himne nacional. No hi tinc res a dir; però,
alerta! Que ara no ens el facin cantar també a les
escoles.

Av. Puig i Cadafalch, 5Gral. Llauder, 16 baix

Tel. 797 19 53Tel. 756 09 26
08310 ARGENTONA
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El darrer padró revela que més de
9.000 persones ja viuen a Argentona
En poc més d'un any i mig

l'any 1996, ja que aleshoresles primeres se'n compten

un ventall de noves possibili

la població ha augmentat en

se'n van comptabilitzar 8.676.4.530, mentre que d'homes

tats que fins ara es trobaven

prop de quatre-cents el nom

El nombre de dones continua4.509.

lluny d'assolir-se, jaqué la ten

bre d'habitants i actualment ja

sent superior al d'homes. DeAquestes dades obren tot

dència és clarament a l'alça.

se superen els 9.000 vilatans.

Així, per exemple, la construc
ció de nous habitatges a la zona

Les raons principals d'aquest

13112

increment han estat un índex
de natalitat molt superior al
nombre de defuncions i l'arri

Total

Concepte

de Can Barrau, al turó de Sant
Sebastià i a la urbanització si

Homes

tuada al costat de la caserna de

Dones

la Guàrdia Civil poden fer ar

bada a Argentona de més de
500 persones vingudes d'altres

ribar en pocs mesos el nombre

Població de dret a 1 /5/96

poblacions.
Segons dades facilitades
per l'Ajuntament, el primer dia
d'aquest any comptàvem amb

una població de 9.039 habi
tants. Això suposa un rellevant

8.676

4.316

4.360

Altes del 2/5/96 a 1/1/98

779

396

383

Baixes del 2/5/96 a 1/1/98

416

203

213

9.039

4.509

4.530

Població de dret N/1/98

increment des del maig de

d'habitants als 10.000. Si se
superés aquesta xifra, la pobla
ció rebria més ingressos de les
diverses administracions i, a
més, caldria augmentar el
nombre de regidors al consis
tori, situats actualment en 13.

PIRÀMIDE D'EDATS DE LA POBLACIÓ D'ARGENTONA
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Edats

L'AcadÒmia
D'ARGV'NTONA
Rnglès
Conuersa, comprensió lectora, de uiatges, preparació d'exàmens

InformàticaReforç escolar
Tots els programes dofimàtica

Primària, ESO, Batxillerat i COU

Carreras Candi^ 22 - Tel 756 00 54 - Argentona

QUEVIURES
CANSALADERIA
EMBOTITS I FIAMBRES
D'ELABORACIÓ PRÒPIA

Casa

FONTCUBERTA
ESTABLERTA DES DEL 1892
Tel. 797 03 07

08310 ARGENTONA
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* Jutjat de Pau

1

Jaume Arenas i Mauri

El barri del Cros
disposarà
d'un casal d'avis

Una nova

etapa

L'Ajuntament té enllestit

El regidor de Sanitat i Ser

l'avantprojecte del futur casal

veis Socials, Antoni Julià, té

col·laboració en aquestes pàgines, s'acabava el ter

d'avis del barri de Sant Miquel

previst reunir-se properament

mini de quatre anys pel que vaig estar nomenat jut

del Cros. Aquest equipament

amb els veïns del Cros per

ge de Pau.

se situarà a l'edifici on es troba

presentar-los el projecte i rebre

actualment l'escola bressol del

propostes. L'inici de les obres

barri, al costat del consultori

es podria produir al llarg del

Com ja vaig comentar en la meva darrera

El passat dia 12 de desembre, el ple munici
pal de l'Ajuntament, els representants de les forces
polítiques d'Argentona, votats democràticament a
les urnes en les últimes eleccions municipals, em
confiaren el càrrec de jutge de Pau titular per qua
tre anys més. També van elegir a la Sra. Amparo
Bergon i Gonzàlez com a jutgessa substituta pel
mateix període.
Votaren a favor del nostre nomenament els
representants de CiU, PSC, PP i ERC.

mèdic.
El casal tindrà uns 85 m2 de
superfície i comptarà amb tres
sales polivalents, un despatx,

d'avis suposarà el trasllat de

un magatzem i dos lavabos, un

l'escola bressol. L'Ajuntament

d'ells adaptat per a persones
amb minusvalies. L'accés al

ha presentat una proposta ini

casal es farà a través de ram

ment per tal que aquest centre
s'ubiqui a l'escola pública de

pes, en compliment de la nor

Estic, com sempre, al servei de tots. Procura

1998, un cop ho aprovi el ple
municipal.
La instal·lació del casal

cial a la Conselleria d'Ensenya

mativa de supressió de barre

Sant Miquel del Cros. L'escola

ré, amb el meu esforç personal, treballar per

res arquitectòniques. El pressu

bressol té actualment una dot

Argentona i efectuar la tasca encomanada amb el

post de les obres és d'uns 4,3

zena d'alumnes d'edats com

mateix interès i voluntat que hi he posat sempre.

milions de pessetes.

preses entre els 0 i els 3 anys.

Tanmateix, com aquests darrers anys, continuaré
col·laborant activament al Maresme amb el col·lec
tiu de jutges de la comarca, també a l'Associació
Catalana en Pro de la Justícia (l'Associació dels Jut
ges de Pau de Catalunya) i amb el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya. Penso, si Déu
vol, continuar posant l'esforç allà on calgui i pugui
ser útil a la societat.
Darrerament i conjuntament amb altres jut
ges de Pau, en representació de l'Associació Catala
na en Pro de la Justícia, vaig assistir al I Congrés
Nacional de Jutges de Pau que tingué lloc a Vitòria.

Modificació
del Pla General
del polígon del Cros

Concorregueren al congrés jutges d'Andalusia, la
Rioja,Astúries, Catalunya i el País Basc. Les diferents
ponències van incidir en les deficiències que pre

El polígon industrial del

mero 2 veurà modificat el sis

senta actualment la justícia però també en la gran

Cros pot haver trobat el camí

tema de cooperació pel de com

tasca que poden portar i porten a terme els jutges

per a la seva legalització i ur

pensació. A més, les naus, que

de Pau, apropant la justícia al ciutadà.

banització. Els partits polítics

actualment tenen superfícies

Us faig a mans un breu resum estadístic del
moviment natural de la població corresponent a
1997.

Naixements
-Nens:
- Nenes:

49
31

Defuncions

Matrimonis
-Civüs:

27

-Canònics: 37

-Homes:

20

- Dones:

34

van donar llum verda a la mo

superiors als 3.000 m2, podran

dificació del Pla General, de

passar a dividir-se en parcel·les

manera que les naus podran

de 600 m2. El regidor d'Urba

dividir-se en parcel·les de 600

nisme, Jordi Pinart, va dir que

m2. A canvi, els propietaris as

la modificació s'ha fet d'acord

sumeixen el compromís d'urba

amb els propietaris i va afegir

nitzar la zona.

que la reducció de les naus a

La modificació contempla

600 m2 facilitarà la seva ocu

la divisió de la zona en dues

pació. La modificació també

unitats d'actuació separades per

comportarà la legalització de

l'autopista A-19. La unitat nú

tot aquest sector.
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El Ministeri d'Hisenda cedeix els terrenys de TIES a la Generalitat

El nou Institut de Secundària d'Argentona
tindrà capacitat per a 690 alumnes
El nou Institut d'Ensenya

públic de redacció de projec

tos per a l'any 1998 una parti

ment Secundari (IES) d'Ar

tes. En total, s'hi van presen

da per les obres d'aquest equi

gentona tindrà una superfície

tar 30 equips d'arquitectes. El

pament sense especificar-ne la

de 4.500 metres quadrats i aco

nom del projecte guanyador es

quantia.

llirà 690 alumnes. L'edifici,

donarà a conèixer a finals del

El regidor d'Ensenyament

que es construirà en uns ter
renys situats al costat de la pis

proper mes de febrer. Fet

a l'Ajuntament d'Argentona,

d'Ensenyament de la Genera
litat va informar al consistori

aquest tràmit, es podrà proce

Francesc Espadero, s'ha ma

que per aconseguir la cessió

dir a adjudicar les obres de

nifestat satisfet que finalment

dels terrenys calia que l'Ajun

construcció.

el Ministeri hagi cedit els ter

tament els requalifiqués, pas

renys. Aquest era un tràmit que

sant-los de zona verda -que era

cina municipal, entre l'avingu
da Països Catalans i el carrer
dels Peons Caminers, disposa
rà de 35 aules; 16 per a ESO, 6

L'institut pel 2000

per als batxillerats i 13 per a

mit llargament esperat per po
der començar les obres de
l'equipament.
L'any 1996 la Conselleria

estava pendent des de feia tres

la qualificació que tenien en un

anys. Espadero ha destacat,

principi- a zona d'equipa

però, que el traspàs a la Ge

altres activitats com idiomes,

Si es compleixen els ter

música, informàtica, dibuix i

minis previstos, les obres po

neralitat no serà definitiu fins

ments.
En un ple d'urgència, i amb

tecnologia.
A més, el nou equipament

drien començar al llarg d'a

que se signi, davant de notari,

un malestar general de tots els

quest any 1998 i l'edifici hau

l'escriptura pública de la ces

partits polítics per la desco

tindrà biblioteca, tres labo

ria d'estar acabat a finals del

sió. La meva regidoria se

neixença de la situació dels

ratoris, dues pistes poliespor-

1999 o a principis del 2000.

gueix el tema i ja hem establert

terrenys, es va tirar endavant

tives i una cafeteria-menjador.

Recentment es va fer un pas

contactes amb el director ge

una requalificació perquè el

A banda dels despatxos desti

important per agilitar tot aquest

neral de Patrimoni de la Gene

Govern català pogués dema

nats a direcció i professorat,

procés. El Ministeri d'Hisen

nar els terrenys al Ministeri

tindrà aules per a l'Associació

da, propietari dels terrenys on

ralitat per veure quan es pot
produir la signatura de l'escrip

de Pares d'Alumnes (APA) i

s'ha de construir l'institut, ha

tura pública, ha explicat el re

definitiva es va produir l'any
passat.
Un cop superat aquest obs

d'Hisenda. La requalificació

signat la cessió del solar a la

gidor.

El projecte marc també

Generalitat. Aquest tràmit per

contempla la construcció d'un

metrà a l'Administració cata

Espadero ha apuntat que
aquesta signatura podria tenir

tacle, calia que la Generalitat

pati de més de 2.000 metres

lana iniciar les obres. Un cop

lloc en el termini d'un o dos

assignés una partida per les

quadrats i un espai de 345 me

tancada l'edició d'aquesta re

mesos.

tres quadrats que es destinarà

vista estava previst que se sig

l'Associació d'Alumnes.

a pàrquing de motos i bici

nés l'escriptura pública d'a

cletes.
El passat mes de desembre,

questa cessió.
Aquesta signatura arriba

obres de l'institut per tal que
el Ministeri d'Hisenda signés

Un llarg procés

l'ordre de cessió. Aquest pas
no s'ha produït fins a finals del
1997, amb l'aprovació dels

la Conselleria d'Ensenyament

després que el Govern català

La cessió dels terrenys on
s'ha de construir l'institut ha

pressupostos catalans per al

va donar per tancat el concurs

va incloure en els pressupos

estat en els últims anys un trà

1998.

a nova

r

mrr
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Dues metgesses doblaran l'horari de treball

Una empresa

Reforcen

instal·larà

els horaris

7 contenidors
per a piles usades

d'atenció al públic
del consultori

L'alcalde d'Argentona,

d'Argentona

Joaquim Casabella, va signar
dimecres 28 de gener un con

marcal havia deixat a l'edifici
de l'Ajuntament.
Els nous contenidors tenen

veni de col·laboració amb l'em

forma de pila i amiden un me

presa Eco-Pil. Aquest conveni

tre i mig d'alçada i 50 centíme

permetrà la instal·lació al mu

tres de diàmetre. Pesen 50 qui

nicipi de 7 contenidors per a pi

los i tenen una capacitat per a

va reforçar els horaris d'aten

Aquest problema es va fer
públic arran de la denúncia del

les usades. Fins ara a Argentona

6.000 unitats. Els recaptadors

ció al públic, després que dues

col·lectiu mèdic de la vila que

no hi havia contenidors d'a

s'instal·laran a l'avinguda Puig

de les metgesses suplents del

va demanar urgentment solu

i Cadafalch, a la plaça de Ven

centre doblessin la jornada de

cions als problemes d'espai del

questa mena. Els únics que
existien eren uns de petites di

dre, al carrer Gran, a l'escola

treball.

CAP i va reclamar la falta de

mensions que el Consell Co-

Bernat de Riudemeia, davant

L'ambulatori d'Argentona

La doctora Homs, a més de
visitar al Cros als matins, aten

personal titulat. L'aplicació de
l'ampliació d'horaris es va fer

plaça Nova i a l'avinguda dels

drà els pacients d'Argentona

efectiva tan bon punt l'Institut

Països Catalans.

de 12.00 a 13.00. Pel que fa a
la doctora Català, el seu horari

Català de la Salut (ICS) va ar
ribar a un acord amb les dues

tament podrà ampliar el nom

d'atenció al públic serà de

doctores.

bre de contenidors en funció de

16.30 a 18.00 de dilluns a di
vendres.
El regidor de Sanitat de

de la farmàcia del Cros, a la

Segons el conveni, l'Ajun

El titular de Sanitat també

les necessitats. La instal·lació,

va confirmar que ja s'ha ocu

recollida i reciclatge de les pi

pat un despatx de les ins

les anirà a càrrec d'Eco-Pil.

l'Ajuntament, Antoni Julià, ha

tal·lacions de Serveis Socials,

destacat que aquesta mesura
ajudarà a solucionar el pro

que el mes de març es traslla
daran a la Velcro. El consulto

blema de les cues que es pro

ri ocuparà les instal·lacions

dueixen des que es va jubilar
el doctor Gonçal Calvo i alho

dels Serveis Socials mentre no
s'inauguri la nova Àrea Bàsi

ra permetrà atendre millor la

ca de Salut prevista pel proper

demanda d'usuaris.

mes d'octubre.

Amb la posada en funcio
nament d'aquests recipients es
buscarà la implicació dels ciu
tadans per solucionar el proble
ma de la contaminació de les

Í

VENTANAS

IVC - Aluminio - Madera

m
^

PUERTAS J
PERSIANAS f

piles, que estan fetes d'un ma
terial altament tòxic. El mercuri
d'una simple pila, si no és trac
tada, contamina 600.000 litres
d'aigua. Actualment una sola
persona consumeix 10 piles
anualment, 310 milions en to
tal a Espanya, i pot augmentar
a 40 a l'any 2000. L'impacte
ambiental dels metalls pesants
que composen les piles provo
quen anomalies en el sistema
nerviós i hormonal de les per

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

B^a sabateria^

- GRANOLLERS

-fel. 846 70 60
^

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

/

sones, disminució de la fertili
tat i anomalies metabòliques de
peixos, aus i mamífers. Els es
pecialistes recomanen la utilit
zació de piles recarregables que
poden utilitzar-se fins a mil ve
gades cada una.
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L'APA de la
Burniol critica
la cavalcada de reis
i anima
l'Ajuntament
a millorar-la

M. Rosa Masó

És l'hora
del consens

Per fi sembla possible que hi pugui haver
consens per decidir quina ha de ser la utilitat dels
edificis públics que disposa el nostre poble.
En la sessió ordinària del ple municipal del
dia 6 de febrer del 1998 en què es va presentar
una moció conjunta dels Grups Municipals IC-EV,
PSC i PP, s'hi va afegir també el grup del govern.
Quina BONA NOTÍCIA! Per fi tots els represen
tants del nostre Ajuntament podran opinar, discu
tir, valorar i estudiar quines podran ser les utili
tats dels nostres edificis públics. Per a què, per a
qui i el que s'hi farà, per exemple, a la Velcro, a la
Casa de Cultura, a la casa Gòtica, a la casa del carrer
Lladó, ala Sala...
Això podria ser un bon començament per
treballar en equip. Prendre decisions en què tot
hom hi pugui dir la seva, es puguin escoltar i va
lorar les opinions de tots els representants del
poble, que per això són, cadascú amb la part que
li correspon.
I també crec que aniria bé que no es des
cuidessin de sondejar l'opinió de les entitats de
la nostra vila.
Tot això requereix una voluntat de deixar

Rebuda dels reis d'Orient.

participar i tenir en compte el poble.Veig impor
tant i necessari la implicació de tots.

L'Associació de Pares de

més de buscar les fórmules per

l'Escola Francesc Burniol, tres

què aquest es pugui arribar a

setmanes després de cele

autofinançar.

brar-se la cavalcada de reis, va

D'altra banda, els argento-

M'agradaria que aquesta qüestió que es va
decidir per consens, es pogués anar generalitzant
en d'altres aspectes que afecten la vida del nos
tre poble. Quines són les necessitats? Quines són

denunciar la degradació, agreu

nins van llançar- se al carrer el

jada any rere any, d'aquest acte

vespre del 5 de gener per rebre

les prioritats?... Evidentment que tothom té la seva

popular. L'APA de la Burniol,

els reis per vint-i-quatrena oca

ideologia, però el que és inacceptable és la poca

que afirmava parlar en nom de

sió. La cavalcada d'enguany va

tolerància que hi ha entre els integrants del con

molts pares, manifestava que,

comptar amb la participació de

sistori. Que un ple municipal pugui arribar a du

a Argentona, aquesta tradició

les tres carrosses reials, les dels

rar 4 o 5 hores, que les persones que hi ha mar

era "rutinària, indigna i incapaç

carters i les d'altres comparses.

xin fastiguejades i cansades d'escoltar les discus

d'estimular la imaginació dels

A més, un nombrós grup de pa

sions que segurament s'acabaran sense que el vi

infants". Amb l'aparició d'a

llassos va encarregar-se d'ape

quest comunicat, l'Associació

dregar afectuosament als

de Pares d'aquest centre docent

vilatans amb dos-cents cin

latà pugui veure gaires millores o cap.
Els plens haurien de ser un mitjà d'infor
mació al poble, àgil, participatiu i de qualitat, no

argentoní pretenia, més que

quanta quilos de caramels. El

proposar solucions al proble

discurs reial va anar a càrrec del

ma, animar a l'Ajuntament a

rei Gaspar que va demanar més

seva opinió sense escoltar a l'altre i que segura

dignificar l'acte popular més

pau i solidaritat al món de la

ment també pot tenir part de raó.

relacionat amb els menuts, a

que va haver-hi durant el 1997.

de discussions en què tothom es queda amb la
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L'exerci per aquest any no rep el recolzament de l'oposició, que el critica

S' aprova un pressupost

de més de 1.400 milions de pessetes
L'Ajuntament d'Argentona ha presentat per aquest any
un pressupost consolidat de 1.4Í4 milions de pessetes.

tant respecte a l'any anterior en què el pressupost inicial

L'exercici pel 1998 ha experimentat un increment impor-

siderablement i aquest exercici seran quasi 318 milions.

L'equip de govern munici

Cementiri i Mercat

PLA D'INVERSIONS 1998 PER REGIDORIES

pal va presentar a finals de de
sembre un pressupost equilibrat

va ser de 900 milions. Les inversions també han pujat con

Entre les inversions més

entre les despeses i els ingres

importants per aquest any des

sos, segons va afirmar el regi

taquen la construcció del nou

Regidoria

dor d'Hisenda del consistori,

cementiri municipal, les obres

Adm. General

Josep M. Esteve. En total l'A

d'adequació de la Velcro, els ar

juntament disposarà de mil

ranjaments de les entrades a

quatre-cents catorze milions,

Argentona des de Vilassar i des

dels quals 1.007 corresponen al

de Granollers i la millora de la

consistori, 32 al Patronat del

zona esportiva.

Museu del Càntir, 82 a la Com

concret de l'Ajuntament, que és

com a novetat, 289 a la compa

el que mou la maquinària mu-

nyia municipal d'habitatge

nicipalarriba a la xifra de 1.000

Argentona Projectes.

milions. Començant per les

Aquest pressupost ha expe

despeses, el capítol de personal

rimentat un notable augment

té una partida de 244 milions

respecte a l'exercici anterior; en

mentre que el de despeses cor

concret són 600 milions més.

rents pujen a 338 milions. En

Aquest considerable increment

l'apartat d'ingressos, l'Ajun

es deu, per una banda, a la

tament rebrà durant aquest any

incorporació de l'empresa Ar

547 milions de pessetes via im

gentona Projectes, que s'ha

postos. Aquesta xifra es manté

constituït recentment, i, per

estable respecte a l'any passat.

l'altra, a la pujada de les

Import

Edifici Antic Ajuntament

5.000.000

Maquinària, instal·lacions i ut II. 2.300.000

4.100.000

Seguretat

Sanitat

Edificis i altres construccions

1.500.000

Ensenyament

Equips informàtics S.M. Cros

480.000
660.000
7.435.000

Pel que fa al pressupost

panyia Municipal d'Aigües i,

Inversió

Equips informàtics I.E.S.

Edificis i Mobiliari
Urbanisme

Nou Cementiri municipal
Plaça de Vendre

120.328.521
126.033.475
5.000.000
1.800.000

Edifici Velcro
Urbanitzacions
Serveis

Senyalització viària

1.000.000

Cultura

Arxiu municipal
Equips de sonorització
Museu del Càntir

1.500.000
1.000.000
6.500.000

Esports

Pista Madà

6.000.000
1.700.000
2.000.000
1.000.000
500.000
1.000.000

Edificis i altres

8.550.000

Per regidories, l'àrea més

sions, que gairebé s'ha triplicat,

una dotació de 297 milions, se

passant dels 130 milions de

guida de Serveis, amb 94 mi

l'any passat als 318 d'aquest

lions, i de Seguretat, amb 77

Camp de futbol vila
Camp de futbol Cros
Poliesportiu municipal
Piscina municipal

exercici.

milions.

Pistes petanca Argentona

despeses destinades a inver

beneficiada és Urbanisme, amb

Serveis Socials

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS
MUNICIPALS 1998
i.

Total inversions
Finançament:
Operacions de crèdit
Estalvi net

Subvenció Diputació (PCAL 1998)

...

300.000

Joventut

^- •

vj;

317.886.996

Comunicacions

Equips informàtics

Medi Ambient

Espais verds de nova creació

Deixalleria municipal

500.000
5.000.000
5.000.000

Serveis Econòmics Consell Com. (renovació equips) 1.200.000

277.266.597
15.620.399
25.000.000

Promoció Econ.

Mobiliari i ensems

r Total inversions

500.000
317.886.996 .
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PRESSUPOST 1998 % Resum per funcions. Quantitats en milions de pessetes

SERVEIS SOCIALS: 49M

SERVEIS
,5 M.
53M.

CO

GOVERN: 17M.

J

MINISTRACIÓ
NERAL: 69M.

ESPOR
FESTES: 19

SEGURETAT: 77M.

RECOLLIDA
D'ESCOMBRA

SANITAT: 20M.

CULTURA: 32
NSENYAMENT: 51M.
SERVEIS:
ANISME: 297M.

L'opinió diversa dels polítics
J. Pinart. Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Comunicació

J.M. Esteve. Regidor d'Hisenda (CiU)

(ERC)
-El pressupost s'ajusta a les necessitats

-És un pressupost de continuïtat, dins

reals de la vila i la voluntat de l'equip de

l'acord marc entre CiU i ERC.

govern és controlar la despesa corrent.

-Per problemes, el mercat i el cementiri

-L'endeutament del consistori serà un dels

van quedar aturats. Aquest any aquests
equipaments tenen moltes opcions

més baixos de la comarca, 8,7% .
-Ni aquest any ni el que ve augmentarem
els impostos als vilatans.

d'enllestir-se.
-El pressupost és modèlic: hi ha contenció

-El cementiri i el mercat són els principals

de la despesa i l'índex d'endeutament és

objectius que vol assolir aquest any el

baix.

nostre govern.

-Hi ha membres de l'oposició que encara
no entenen com funciona el pressupost
municipal.

Josep Arenas. Regidor PSC

Martí Riu. Regidor PP

Concepció Sala. Regidora d'IC

-El pressupost es basa en l'endeutament i

-L'endeutament d'aquest any pujarà més

-El govern no ha fet res i té pendent encara

el crèdit pressupostari i hipotecarà el futur

de 700 milions de pessetes si es com

la construcció del nou cementiri i la del

d'Argentona.
-El nou exercici augmenta molt con

pleixen les condicions dels pressupostos.

nou mercat.
-Fan pegots en lloc de projectes globals

siderablement les despeses corrents.
-El govern no busca prou subvencions i

eixugar el dèficit pressupostari.
-És un pressupost que no és real.

carrega al poble els principals ingressos

-Aquest pressupost no convé perquè no

actuals com un centre obert 0 una bibli

del consistori.

aporta cap valor afegit.

oteca i el govern no ho fa.

-Els principals projectes del govern,
cementiri i mercat, encara estan per fer.

-El govern no busca prou subvencions per

com és el cas d'esports.
-Argentona ha de pensar en necessitats
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Sobre la Llei de Política Lingüística
La nova Llei sobre Normalit
zació Lingüística, que va entrar en
vigor el dia 29 de gener de 1998,
ha provocat una forta polèmica
dins l'àmbit polític, tant a Cata
lunya com a la resta de l'Estat es
panyol. Ramon Camp i Batalla,
portantveu de CiU al Parlament de
Catalunya i membre de la ponèn
cia sobre la llei del català, va ex
posar els punts fonamentals d'a
questa nova llei, el passat dia 23
de gener a l'Ajuntament Vell:
Si no es fes cap discrimina
ció positiva a favor del català, no
s'aconseguiria cap igualtat i es vul
nerarien els drets lingüístics dels
ciutadans de Catalunya. S'ha de
procurar que els catalans ens sen
tim respectats al cent per cent din
tre del nostre territori i en les nos
tres vides quotidianes. L' Article
3.2 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya estableix que "el català
és la llengua oficial de Catalunya,
juntament amb la llengua castella
na." Això vol dir que els ciutadans
de Catalunya podem triar amb qui
na de les dues llengües volem ser
atesos habitualment als jutjats, a
l'Administració, als hospitals o a
les botigues.
Justícia i l'Administració:
Els ciutadans tenim el dret
d'escollir el català per tramitar
qualsevol tipus de denúncia, sol·li
citud o queixa, sense que s'expe
rimentin retards ni problemes bu
rocràtics. Així mateix, tenim el dret
a judicis en llengua catalana amb
un jutge que se'ns dirigeixi en ca
talà. És obligatori que abans d'ini
ciar qualsevol tràmit se'ns dema
ni quina llengua preferim. Al ciu
tadà que no li importi ser atès en
català o en castellà, sempre se li
hauran de dirigir en català perquè
és la llengua minoritària.
Registres públics i retolacions:
Els rètols, la publicitat, l'eti
quetatge dels productes comerci
als, les cartes i els menús dels res
taurants, els extractes de comptes
corrents bancaris o els valors bor
saris hauran d'anar escrits, com a
mínim, en català. Les empreses i
corporacions públiques poden di
rigir-se al client en tantes llengües
com creguin convenient, però com
a mínim han d'oferir el català, per
què el ciutadà pugui escollir.

Toponímia:
Tots els noms de pobles i ciu
tats, així com els rètols indicatius
de les carreteres, hauran d'estar
obligatòriament en català.
Nom i cognoms:
El ciutadà pot normalitzar-los
amb una simple notificació a l'Ad
ministració. Només cal portar un
certificat de l'Institut d'Estudis
Catalans on s'estableixi que el
nom del ciutadà està normalitzat
-per exemple, de Jorge a Jordi, o
de Pedró a Pere-. Quant als cog
noms, es dóna garantia oficial de
l'ús de la / entre el primer i el se
gon cognom. Només cal sol·lici
tar-ho i el canvi es farà automàti
cament.
Ensenyament:
Excepte a les universitats, la
llengua catalana és la llengua obli
gatòria de l'ensenyament, tret de
les classes específiques de llengua
espanyola.
Quotes de retransmissió:
En les retransmissions públi
ques de ràdio a Catalunya, com a
mínim el cinquanta per cent de les
emissions s'han de fer en català.
Quant a les retransmissions cine
matogràfiques, també s'estableixen unes quotes obligatòries en TV
i en doblatge de pel·lícules.
En l'àmbit socioeconòmic:
Les empreses públiques o les
concessionàries -per exemple les
companyies de la llum, el gas o
l'aigua-, han de funcionar com
l'administració pública; és a dir,
que han de poder oferir obligatò
riament el català i el castellà.
En general, tots els establi
ments d'atenció al públic han d'es
tar preparats per atendre l'usuari
en les dues llengües oficials de Ca
talunya. Així, cap ciutadà no hau
rà de canviar de llengua per ser atès
a Catalunya, ja que la llengua ca
talana ha de ser la llengua de refe
rència ambiental. Sens dubte,
aquesta nova llei és totalment en
certada i clarament afavoridora de
la nostra llengua a casa nostra.

Grup Municipal
de Convergència i Unió

(CiU)

Torrent de Vera.

La història interminable
d'un malson urbanístic
La nostra vila té oberts molts
fronts en la lluita per fer complir
la disciplina urbanística. Un
d'ells, torrent de Vera, ha moti
vat molts espais en els mitjans
de comunicació i Cap de Creus
no n'és una excepció. A principis
d'aquesta legislatura es va inici
ar un procés, que sorgia de l'a- ^
cord marc de govern que CiU i
ERC havien signat, que pren
gué forma quan l'Ajuntament
va contractar una empresa ex
perta en auditories mediambientals per realitzar un cens i un
estudi de la zona. De la "foto
grafia" actual i de les valoraci
ons realitzades per persones que
han tractat problemàtiques sem
blants, han de definir-se les líni
es mestres que marcaran el reordenament de la zona. Tot aquest
procés s'ha realitzat informant
periòdicament a l'Associació de
Propietaris del torrent de Vera,
que aplega una part de gent amb
interessos en aquell indret.
La intenció del Govern és
recolzar aquest estudi amb les
aportacions dels tècnics muni
cipals, que són per proximitat,
per antiguitat i per experiència
els que més coneixen la proble
màtica real, i les que els redac
tors de la revisió del Pla General
d'Ordenació Urbana de la vila
considerin oportunes. Aquestes
darreres opinions són importants
en tant que ens donen la pers
pectiva del conjunt urbanístic
de tot el poble en relació a l'ur
banisme dels municipis veïns. I
no podem obviar que un tant per
cent molt elevat de les infracci
ons comeses han sigut i estan
realitzades per gent que no resi
deix a Argentona. Un exemple
és que el procés iniciat a l'any
1993 per tancar i enderrocar la
coneguda com a "nau blava", hi
va haver un escrit realitzat l'any
passat per ocupants d'allí i un
90% no estava censat. El nostre
territori està patint una degra
dació important resultat, potser,
de la pressió de municipis, com
Mataró, que han anat endreçant
el seu territori obligant a des

plaçaments indesitjables.
Aquesta triple valoració és
la que ha d'ajudar al govern mu
nicipal i a l'oposició a buscar la
sortida definitiva. Ha de ser aviat
i, una vegada determinada, ha
de fer-se complir sense conces
sions i amb tot el rigor possible
per no caure en la deixadesa que
en el passat ha motivat la situació
actual. Som realistes i sabem
que es trigarà temps a poder
veure fruits a les solucions però
no podem aparcar-ho més i dei
xar que aquesta bola de neu si
gui més gran.
Hi haurà persones que pen
saran que aquest escrit destil·la
alarmisme. A tots aquests els
convido a una passejada per la
zona i que, amb posterioritat,
treguin les seves conclusions.
Que es facin unes quantes pre
guntes: és aquest l'urbanisme
que desitja pel seu poble? les
condicions sanitàries, ambien
tals... són les adequades? és lícit
permetre que els industrials que
compleixen amb la llei facin
grans despeses i s'hipotequin, la
majoria, fins al coll per adquirir
terreny en sòl industrial i que al
torrent ho facin a preu de sòl no
urbanitzable? és lícit complir
amb totes les obligacions fis
cals amb les administracions
públiques quan es fan les coses
seguint la llei i allà se n'estalvi
en la gran majoria? Creiem que
no cal seguir fent-se preguntes
que tenen una resposta clara.
Les darreres notícies que tenim
és que l'especulació que hi ha al
torrent de Vera està vorejant
l'estafa pura i dura. Que s'està
jugant, potser, amb els estalvis
de gent que acudeix enganyada
a paranys de vendes quasi mira
culoses en aquests temps! Des
de l'Ajuntament volem alertar
d'aquestes maniobres i l'avís, des
d'aquestes ratlles, és que actua
rem amb la major contundència
possible que la llei ens permeti.
Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya

(ERC)
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Créixer no vol dir empitjorar
Aquest any 98 hem passat a ser
més de nou mil habitants. El pressu
post del nostre Ajuntament supera els
1.400 milions de pessetes. Argentona
continua creixent. Ens hem convertit
en un dels indrets on hi vénen a resi
dir nous vilatans. Benvinguts siguin.
L'accés des de la nostra vila a la Gran
Barcelona dels quatre milions d'ha
bitants és fàcil. I això determina que
molts elegeixin Argentona com a lloc
de residència. Fins aquí cap proble
ma. Al contrari. És un avantatge que
tinguem la facilitat que tenim per ac
cedir a Barcelona, Granollers o
Mataró. O a Sabadell 0 a Terrassa.
El que ens ocupa i, sobretot, ens
preocupa és si Argentona està essent
governada d'acord amb un model de
poble que no només no perdi qualitat
de vida sinó que en guanyi. I franca
ment, bo creiem que sigui el cas. El
poble ni segueix un model de progrés,
ni porta vies que així sigui.
Després del debat sobre el pres
supost general per al 1998, hem po
gut comprovar la manca de planeja
ment de futur que té el govern muni
cipal i la manca d'actuació per al
govern del dia a dia. Després de més
de dos anys de mandat, encara no han
estat capaços de començar ni les dues
obres del pla d'inversions per a aquest
any; és a dir, el cementiri, que ja
hauria d'estar acabat, i la plaça de Ven
dre que volen fer a can Doro.
El pressupost que han fet gravita
sobre els vilatans que hem de pagar
directament la despesa corrent de
l'Ajuntament i les obres que es faran.
Hi ha una manca de previsions per a
obtenir subvencions de les altres ad
ministracions i no preveuen obtenir
contribucions especials. Els majors
ingressos provindran del creixement
de llicències d'obres per a noves cons
truccions. És a dir el pressupost creix
a base d'anar fent més cases.
Mentrestant, des de l'Ajuntament
subvencionem la Conselleria d'En
senyament de la Generalitat, ja que
els argentonins paguem els equipa
ments de l'escola, quan això és com
petència de la Generalitat. I subven
cionem indirectament el Consell Co
marcal al qual li encarreguem els
estudis del pla general i altres. Tenim
un govern que en lloc d'aconseguir
subvencions de les altres administra
cions, les subvenciona. El món a
l'inrevés.
Mentrestant, des de la nostra
responsabilitat de seguiment i control
del govern municipal, els regidors so
cialistes fem una crida d'alerta, ja que
la situació és preocupant. Les finances
municipals no van bé i al govern no
hi ha ni direcció ni model d'actuació.
Això podrien semblar paraules buides

de contingut, però dissortadament no
és així.
Argentona no té capacitat de
maniobra, econòmicament, per a
afrontar les necessitats mínimes que
té plantejades. Per començar no hi ha
cap previsió per a assumir una des
pesa de 450 milions que podria sig
nificar l'habilitació de la Velcro com
a complex d'espais cívics municipals.
Ni han fet el projecte d'usos. Tampoc
es pot assumir la Sala Argentona, que,
per a fer-la útil, caldria saber primer
en què es vol transformar i després
saber si costa 150 milions de pessetes
o més. Arreglar el Museu del Càntir
ens sortirà per més de 30 milions, se
gurament per 50. Encara no hi ha cap
projecte d'aparcaments al centre. L'al
calde diu que vol fer un pàrquing a
sota la plaça Nova. Però ja sabem què
passa amb el que diu l'alcalde, els em
presaris li han dit que no és rendible.
No tenim biblioteca municipal, per
menys de 100 milions no l'aconsegui
rem. Tampoc tenim el poliesportiu
que necessitem i que per menys de
300 milions no el tindrem (us reco
manem que vegeu el de Palafolls).
Mentrestant el regidor d'Hisenda ens
diu que tenim una capacitat d'estalvi
anual de quinze milions l'any. I això,
tenint en compte que està basat en
l'increment d'ingressos per llicències
d'obres.
En definitiva, que el poble va
creixent en habitants i va disminuint
en qualitat de vida, en zones verdes,
en equipaments i en serveis. Per aca
bar-ho d'adobar han tret del pressu
post 25 milions que teníem l'any pas
sat per a arreglar carrers. Ara, ni els
carrers.
Per tant alguna cosa no funciona
quan, Argentona essent com som un
poble cada vegada més ric on la mit
jana del nivell de vida és força alt,
ens trobem, en canvi, amb que cada
vegada tenim menys serveis comu
nitaris per habitant.
Els socialistes no voldríem ofe
rir als nostres fills un poble dormito
ri, mancat de serveis, en el qual l'ac
tivitat comercial, lúdica i cultural s'ha
de fer a fora -agafant el vehicle privat,
és clar-, al qual sembla que ens volen
abocar alguns dels que ara escalfen
cadira a l'Ajuntament. Potser a ells els
consolarà tenir una vila bona per a
passejar-hi el gos o per a promocionar-se dins el partit. Però aquesta
no és l'Argentona que volem, ni no
saltres ni la majoria de vilatans.
Perquè tothom que no porti una bena
als ulls sap que créixer no vol dir em
pitjorar.
Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC)

Reflexions
Hem començat l'any 1998 i
creiem que és un bon moment per
fer diverses reflexions:
Acabant l'any 1997, la majo
ria dels polítics de la vila en van
fer un resum del que havia estat,
sota el seu punt de vista. Per a la
majoria va ser bastant desastrós,
només per a l'equip de govern va
ésser satisfactori. El senyor Joa
quim Casabella va dir que ja ha
vien complert el 80% del progra
ma electoral. Aquestes afirmacions
ens van demostrar que nosaltres
som més ambiciosos, ja que, se
gons el nostre programa electoral,
encara restaria el 80% de les co
ses per fer. Aquestes declaracions
del senyor alcalde ens porten a fer
una gran reflexió; veritablement,
el poble d'Argentona es mereix un
equip de gent amb poca ambició?
Nosaltres estem convençuts que no
i ens preguntem si els vilatans no
voldrien gaudir de la font Picant
com a zona d'esbarjo per a la fa
mília i que els nens de l'escola
poguessin fer-hi excursions; d'unes
places ben arranjades, en les quals
els nostres fills poguessin jugar;
d'unes voreres on no poguessin
prendre mal els nostres avis; d'uns
carrers ben asfaltats; poder gaudir
d'un passeig nocturn sense haver
d'anar a les fosques, ja que durant
quinze dies han deixat els carrers
sense il·luminació; on tirar un pa
per a la paperera no sigui un mal
somni (a vegades és molt difícil
trobar-ne una)...
Un equip de govern on les fal
ses promeses abunden; abans de
Nadal el mercat inaugurat, abans
de la Festa Major el jovent gaudi
rà d'un espai per a ells, el cementi
ri estarà enllestit a finals d'any,...
Un equip de govern amb pocs
recursos: el Museu del Càntir por
tarà d'aquí a dos mesos un any tan
cat (un dels llocs més emblemà
tics de la vila), no han sortit pas de
l'equip de govern les vies de finan
çament per a l'ampliació del Mu
seu i per a la construcció del nou
Institut. La Generalitat ha deixat
Argentona fora del seu fons de
subvencions per a inversions, el
Maresme ha rebut força milions
d'Europa, Argentona ni un duro,
les urbanitzacions ho haguessin
agraït molt i els carrers sense as
faltar moltíssim.

Un equip de govern amb poca
capacitat de negociació: ha nego
ciat malament amb les diverses ad
ministracions, negocia molt mala
ment amb algunes entitats del po
ble, motors de la cultura (amb clas
sificació en entitats de primera i de
segona), nul·la negociació amb els
vilatans del poble per solucionar
problemes, nul·la capacitat o a ve
gades inexistent o tardana i en
molts casos coaccionant, enfron
tant-se i fent servir els mitjans de
comunicació per deixar en un mal
lloc a aquestes persones (poca de
licadesa), nul·la capacitat de nego
ciació amb l'oposició de diàleg i
aproximació per tractar temes amb
el màxim consens, enfrontament
constant amb sectors professionals
i comercials de la vila....
Amb el fàcil que seria amb
capacitat de gestió, de coordinació,
de treball i de negociació portar a
terme coses tan senzilles i estima
des com LA FONT PICANT, EL

MUSEU DEL CÀNTIR, LA
SALA,...
Amb capacitat de diàleg, so
lucionar molts problemes amb par
ticulars, associacions i entitats.
Amb capacitat de treball,
aconseguir inversions per la vila.
Amb capacitat d'escoltar, so
lucionar problemes senzills.
Amb il·lusió i una mica d'ima
ginació, augmentar i potenciar l'ús
d'espais públics estalviant molt en
inversions (aprofitar els patis de les
escoles, potenciar i ampliar la bi
blioteca de l'Escola Bernat de
Riudemeia, arribar a un conveni
d'usos d'espais d'entitats del poble
i aprofitar les seves infraestructures no ampliant la despesa a l'Ajun
tament).
Recordeu, en el projecte po
pular, som ambiciosos envers la
vila d'Argentona. L'augment de la
qualitat de vida dels argentonins és
el motor del nostre projecte i la
nostra il·lusió per treballar ens por
ta a dir que el 80% de les coses no
estan fetes sinó que el 80% estan
per fer.
Al servei dels argentonins,
Argentona som tots!

Grup Municipal
del Partit Popular (PP)
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pel nou cementiri

Els Mòduls de
Garantia Social funcionen
Amb l'inici del curs esco
lar, l'Ajuntament d'Argento
na posà en marxa dos cursos
o mòduls destinats a joves
que no han trobat la seva pri
mera feina. Ara, a mig curs,
es palesa el seu bon funcio
nament, la qual cosa no tan
sols fa preveure la seva con
tinuïtat, sinó que ha animat la
Regidoria d'Ensenyament a
programar noves especialitats
que s'afegeixin a les ja exis
tents de jardineria i hosteleria.
En aquest sentit, el grup
municipal d'Iniciativa va pre
sentar una proposta al Ple mu
nicipal del 7 de febrer dema
nant la creació de dues noves
especialitats.
Pel que fa a aquesta pro
posta, el Ple municipal va
acordar demanar una sub
venció al Fons Social Euro
peu per muntar tres nous cur
sos: el d'instal·lador d'habi
tatges, el d'auxiliar de medi
ambient i el de gestió econò
mica del comerç.
Amb la creació d'aquests
nous mòduls i el bon funcio
nament dels que s'estan im
partint, creiem que els argentonins podem estar sa
tisfets per haver començat a
posar les bases per resoldre
l'atur juvenil.
La nostra insistència a re
clamar aquests mòduls a l'e
quip de govern ha donat els
seus fruits, no ja pel que fa a
la creació dels cursos, sinó en
el fet d'haver aconseguit que
la Regidoria d'Ensenyament,
que en principi es mostrava

reticent, hagi entès la impor
tància d'una actuació com
aquesta.
Els bons resultats els po
dem constatar ja ara, només
transcorregut mig curs. En el
cas concret del mòdul de jar
dineria va ser presentada una
demostració, per part dels
seus alumnes, a la XX Fira de
l'Arbre, la Planta i la Flor de
Mataró, la qual va guanyar
un accèssit en el concurs que
es va convocar.
Fets com aquest són els
que demostren la viabilitat
d'aquests cursos, sobretot si
considerem que van destinats
a alumnes que no han com
pletat els estudis bàsics.
Això abala una de les ini
ciatives que el nostre grup
està potenciant: la creació
d'un viver municipal. Aquesta
idea, sorgida inicialment
d'alguns professionals de la
jardineria, ja ha estat assu
mida per l'equip de govern i
trobaria la principal raó de
ser en les necessitats que té el
nostre municipi en el submi
nistrament d'arbres i plantes
per als seus espais públics.
La nostra proposta és que
aquest viver estigui gestionat
en règim de cooperativa i que
serveixi per donar una sortida
professional als joves que
acaben el mòdul de jardineria.
Grup Municipal
d'Iniciativa - Els Verds
(IC-EV)

Els escrits dels grups municipals espoden entregara Ràdio Argentonafins al 6 d'abril 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.
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Solucionen
els problemes
de les escoles
Les escoles Sant Miquel del

nat de Riudemeia va tornar a la
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D'altra banda, l'escola Ber

la col·locació de la instal·lació
elèctrica.
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Entrevista a Enriqueta Serra

"Vaig amagar Pla a casa meva
quan era perseguit"
Durant l'any 97 s'ha recordat amb especial èmfasi la vida
i l'obra de l'escriptor Josep Pla per la celebració del centenari

activitats i a Argentona es va fer un espectacle amb textos de

del seu naixement. Molts pobles van organitzar diverses

també Pla a través de la seva experiència amb l'escriptor.

l'autor. Enriqueta Serra, resident a la vila, ens acosta ara

-D'on parteix la seva co

llans, jo he acompanyat a la

pecial relació de Pla amb les

neixença amb l'escriptor Jo

meva mare fins allà on no la

seva forta personalitat?
-És cert que tenia molta per

podré veure més." I Pla està

dones...
- No va ser mai casat, però

enterrat al cementiri de Llofriu,

dones no n'hi van faltar. Recor

pels pobles de la Costa Brava,

sonalitat, fins i tot el seu pare

al costat de la seva mare, i no a

entre ells Palafrugell, d'on era

la va patir. Quan van introduir

Palafrugell, com potser hauria

do especialment una russa que
va portar durant una època. Ell,

fill Josep Pla. Els meus oncles

la jornada laboral de 48 hores,

correspost.

ja en aquells anys, dominava

s'estaven de masovers en el

va manar al seu pare que donés

sep Pla?
-Tinc la família repartida

-No va topar mai amb la

mas de l'escriptor i jo tenia una

menjar al bestiar a partir de les

relació molt estreta amb la

vuit del matí, i no de les sis com

meva tieta perquè també era la

ho feia, perquè sinó faria més

quatre 0 cinc idiomes, era una
- S'ha comentat molt l'es

persona molt instruïda.

A bord del Titànic
Dins les experiències úni
ques que explica Enriqueta Ser
ra, en destaca també una d'es
pectacular que afecta directa
ment a un oncle seu. Segons ella,
Alfonso Serra, germà del seu
pare i mariner de professió, va
sobreviure a l'enfonsament del
Titànic, el 1912. Serra hi anava
com a mariner i per sortir-se'n
va haver de nedar 48 hores fins

meva padrina, i anava sovint a

hores del compte. Amés, el seu

veure-la.

pare es quedava mirant els tre

a trobar un iceberg. El seu on

balladors per veure si feien la

cle, de Palafrugell, va tomar a casa al cap d'onze anys, pro

-Què en recorda de la seva

relació amb Pla?

feina i ell li deia: "en comptes

vocant la lògica commoció a la família.

de mirar- te'ls, que fa que els

-Moltes coses i en èpoques

destorbis i treballin menys, el

molt diverses. Quan era més

que hauries de fer és donar

petita em deia "menudilla, a-

exemple, agafar una aixada i

nem a buscar moscat (mosca-

treballar al seu costat."

tell)", i se m'emportava a pas
sejar per la vinya. Algunes nits

-Recorda algun dia al seu

m'havia quedat a dormir al mas

costat d'una manera especial

i em posava a la seva falda una

ment destacada?

estona i quan veia que tenia son
em portava al llit. El recordo

-Em va quedar gravat a la
memòria el dia de l'enterra

com una persona molt catala

ment de la seva mare, que no

nista, i això li va portar més

va deixar de ser una demostra

d'un problema. En els temps

ció de la seva forta personali

més durs el van perseguir, ales

tat. Pla no va voler entrar a l'es

hores el vaig acollir i amagar a

glésia, i li va dir al seu pare:

casa meva.

"Jo no acompanyo als cape-

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

Salvador Cabré

1

Esports

El CBA, en zona de promoció
d'ascens a 2a catalana

Argentona

projecta

LLIBERTAT
Els que estimem la LLIBERTAT no en tenim
prou amb viure lliurement. Volem que també els al
tres valorin i visquin la seva LLIBERTAT.
Sabem que, per a ser lliures, necessitem tenir
cultura, saber coses, aprendre a penetrar en els esde
veniments per no quedar-nos només en la superfície
dels fets, sinó saber arribar a les causes i conse
qüències.
Per això anem a l'escola, llegim, dialoguem en
una dinàmica de descoberta, d'aportació de les prò
pies idees i experiències per enriquir els altres amb
les nostres i per enriquir-nos nosaltres amb les alienes.

Partit jugat davant el Malgrat

Doncs bé Argentona enguany s'ha compromès
a pagar les despeses de la construcció d'una escola
en una regió on el 60% són analfabets, una regió aban

El bàsquet argentoní
també gaudeix de molt

el campió del torneig de
Nadal que es va disputar al

donada per les autoritats del seu país perquè són per

bona salut aquesta tem

Centre Parroquial. Els

sones que no pertanyen ni als hindús ni als mahome
tans, les dues grans potències de l'índia. Ells són animistes, corresponen a unes ètnies antiquíssimes de
l'índia i mai no s'han passat a una altra religió o cul

porada. L'equip dirigit per
Miguel Jiménez ha acabat
de pujar de tercera A però
ja ha deixat clar durant la

tura.

primera volta i comença
Però ells, els ADIVASIS també tenen dret a la

LLIBERTAT i a preparar-se per exercir-la conscient
ment.
Argentona també col·labora en projectes de
LLIBERTAT al PERÚ, on tenim l'amic PANNON que
treballa amb el jovent d'AYAVIRI, amb el bisbe
GODAYOL, mataroní, salesià, encarregat de portar la
Bona Nova de JESUCRIST, la Bona Nova de la LLIBER
TAT en aquelles alçades andines.
Argentona, l'any 1996, també va projectar el
seu missatge de LLIBERTAT a la ciutat de HWANGE,
Zimbabwe, l'antiga Rodèsia.Vam participar en la cons

ment de la segona (amb 13
triomfs i 5 desfetes) que as
pira a repetir ascens en el
seu primer any a tercera
preferent. Els argentonins
s'han consolidat després
d'un inici irregular en la ter
cera plaça, darrera del

Malgrat (líder) i del Sant
Jordi, en posició de promo
ció d'ascens. El CBA va
tornar a ser també enguany

homes de Miguel Jiménez
es van imposar contundent

ment a la final a les Estrelles
del 85.
L'Argentona ha anat
millorant a mesura que
avançava la temporada i

que els jugadors assimila
ven els sistemes del seu
tècnic. En aquesta primera
volta ha destacat força l'a

portació de José Luis
Carreiras, l'autèntica estre

lla de l'equip, que ha fet ai
xecar amb les seves ac
cions més d'una vegada el

públic del seient.

trucció d'un Centre Comunitari de Promoció Social.
Argentona conrea els contactes d'agermana
ment també amb el Camerun, a l'Àfrica, un lloc on hi
ha tres capellans de Barcelona. Un d'ells, que fa
trenta-set anys que viu allà, va venir a parlar amb no
saltres amb el braç "en avió", per culpa de l'atac d'uns
incontrolats, sofert a la missió.
Els ajudem econòmicament per a la construc
ció d'escoles, de pous, de conreus, etc.
Sempre es tracta d'això ANARA L'ARREL DELS
PROBLEMES. No quedar-nos en quatre pegats dels
que no solucionen res, d'aquells que més aviat eter
nitzen la situació de dependència, la manca de LLI
BERTAT.

Els Wilks, irregulars
Els Argentona Wilks han protagonitzat un inici de lliga
catalana de futbol americà amb alguns alts i baixos. Els
homes de Daniel Lloret s'han mostrat intractables al camp
d'esports municipals però de la mateixa manera no han
sabut guanyar cap partit fora de casa. El balanç de la
competició és de tres triomfs i dues derrotes. En aquest
començament d'any 98 els Wilks han incorporat tres nous
jugadors: dos germans provinents de Terrassa, Marcel

Arraya (runingback) i Jordi Arraya (linebacker), i un vell
conegut, Jordi Barnet (tight end), que torna a l'equip des
prés de plegar a finals de la temporada passada.
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Esports —

El EC. Argentona,
campió d'hivern
En l'any del seu setanta-cinquè aniversari, el club argentoní està realitzant una campanya excel·lent en l'àm
bit esportiu. La majoria de les seves seccions base es
troben en els primers llocs de la classificació mentre que

la primera plantilla va aconseguir a principis de gener el
títol honorífic i moral de campió d'hivern. L'equip, entre
nat per Carles Moliner, ha fet una primera volta impecable
en què ha tret 6 punts al segon classificat. A aquesta dada
cal afegir el fet que els argentonins no han perdut ni un
sol partit de lliga. L'Argentona porta 17 jornades sense
perdre i continua, en tancar aquesta edició, com a líder
destacat de la categoria.
El tècnic argentoní, Carles Moliner, ha sabut treure un

Santi Navarro,

el millor pilot català del 97
El pilot argentoní Santi

perseguidor Raga pogués

Navarro va rubricar la seva

prendre-li el campionat el va

excepcional temporada el
passat 14 de desembre
amb el títol de campió de
Catalunya Júnior. A la

portar a cometre errors poc
guanyava i Navarro
quedava quart, l'argentoní

corona del circuit català, cal

perdia el títol a favor del seu

afegir el sotscampionat
d'Espanya i el campionat de

a la primera mànega la si

les Autonomies assolit amb
la selecció catalana a
Córdoba. Navarro va patir
més del compte per aixecar

habituals.

Si

Raga

rival. I ben just va anar. Ja
tuació va ser preocupant.
Santi Navarro va acabar la
volta en cinquena posició,
mentre Raga era segon. A
la darrera mànega l'emoció

alt rendiment a una plantilla en què les baixes han estat

el trofeu de campió de

constants. La infermeria sempre ha tingut clients i Moliner
ha hagut d'improvisar una setmana rera l'altra un onze
inicial que mai ha pogut ser fix. L'Argentona, jugués qui
jugués, sempre s'ha mostrat com un equip molt compac

Catalunya. En la prova

pel resultat final va arribar

decisiva disputada a Gavà
el pilot argentoní va sortir

al límit. Navarro va recupe
rar un lloc i va acabar quart,
mentre que Raga, el seu
gran rival, no va poder
superar el guanyador de la
prova, el local David Garcia.

te i ordenat.

molt engarrotat, nerviós,
excessivament pressionat

per la por a perdre el títol
que tenia a l'abast. Tampoc
no havia pogut entrenar
amb normalitat. Però,
sobretot, el fet que el seu

El pilot argentoní era el nou
campió de Catalunya de
Trial.

Partit Argentona-La Llàntia, Martínez lluita per l'esfèrica clavant
un rival.

L'Olímpic Can Raimí
busca entrenador i reforços
L'equip de futbol sala de

tot la manca d'un entrena

la urbanització argentonina
va tancar la primera volta

dor van fer que el Can Rai
mí perdés la seva bona si

del campionat en el vuitè
lloc de la classificació.

tuació. Per aquesta raó, els

L'Olímpic es va veure im
mers, en els darrers partits
previs a l'equador de la lliga,

responsables del club van
fer una crida a través de

Ràdio Argentona per dema
nar el suport del poble i per

en una crisi important de

trobar un entrenador i dos

resultats. Les absències de

jugadors més, per finalitzar

jugadors importants i sobre

la temporada en condicions.

Santi Navarro es troba en un bon moment de forma.
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La contaminació i l'augment de gent

Records

als boscos principals causants
Lluís S. Morgan

Natura alerta
Saviesa popular

Van dir-me una vegada que una jove eminència
mèdica de Barcelona es vanagloriava que quan anava al
poble d'on era oriünd se la passava molt bé xerrant tot
el dia amb el seu pare. La clau d'això creia que era que
s'havia llegit detingudament un manual d'agricultura,fins

de la desaparició
de 20 espècies
animals
dels boscos
del Maresme

que un dia va descobrir que la lectura del seu pare eren
dos llibres de medicina popular.
Generalment, i sempre hi ha excepcions, els lli
cenciats i els doctorats, que són grans coneixedors de
la matèria que dominen, ignoren que hi ha una saviesa
popular que domina molts més aspectes, que l'expe
riència és la mare de la ciència.
La setmana del 20 de gener d'enguany, l'home
del temps ens va prevenir, segons els càlculs avançats
de la moderna meteorologia, que faria molt de fred, amb
neus i pluges. Qualsevol persona gran ja ho sabia també

cos del Maresme durant aquest segle. Tot i aquesta pèr

amb antelació: era la setmana dels "barbuts" i no podia

dua, hi ha espècies que han augmentat el nombre d'indivi

fallar....!
Recordo als finals dels anys 40, un llicenciat tam
bé es vanagloriava que com ell només n'hi havia en tot
el poble tres més: els metges i el veterinari, tots els al
tres pitxi minuti. Pensar que en tot el poble només hi
havia 4 persones amb sapiència va colpir-me, fins que
vaig adonar-me que hi havia 100 persones grans (per
dir una xifra) que fi donaven 50 voltes (per dir una altra
xifra). I és que el diable sap més per vell que per diable.
Pregunteu a un doctor en matemàtiques per què

Una vintena d'espècies animals s'han extingit dels bos

dus per diferents fets puntuals, com ara la desaparició dels
seus depredadors. Aquestes dades es desprenen d'un estu
di que han fet els argentonins, membres de l'entitat ecolo

gista Natura, Oriol Bassa i Joan Pujol.
La causa de la desaparició

ció de les tortugues d'aigua

d'aquesta vintena d'espècies

dolça i les de terra. El fet que

animals dels boscos mares-

hagin desaparegut els depreda

mencs es deu a la contami

dors ha fet augmentar el nom

aquell pagès sap el temps que farà veient les aus volar o
amb el comportament dels seus animals del corral, com
sap que tallant els arbres en lluna vella no és pollarà la
fusta, com sap que sembrant l'alfals en lluna nova tindrà

nació, la destrucció dels hàbi

bre de garses, la tórtora turca

tats, l'augment de la presència

o l'estornell. Alguns d'aquests

humana als boscos 0 la cons

animals acostumaven a viure

trucció de barreres arquitectò

als boscos del Montnegre i el

més producció, o com sap que enterrant els alls en crei
xent afloraran sobre la terra i no arrelaran. I és que la

niques.

Corredor.

mateixa cosa ensenya.
D'aquell pou de saviesa popular que és en Jan
de Falgars, poblet de la Garrotxa, se n'han servit infini
tat de vegades Ràdio Olot i mitjans de comunicació com
TV3-Va ser ell que una vegada voltat de doctes llicen
ciats que preguntaven i preguntaven per assabentar-se
de tantes i tantes coses que ignoraven i que per a ell
eren quasi nineses, va llançar aquella frase lapidària:"Ara
sí que veig que avui dia els ases són lletrats".
Ni tant ni tant poc. Si al nostre jovent els falta la
maduresa que comporten els anys, porten sobre d'ells
tot el bagatge de temps d'estudi, d'hores de sacrifici,
d'esperances i desenganys, i quan ja pentinin els cabells
blancs o freguin la seva closca pelada, si han fet com
aquell mussol que tan es fixava, hauran tingut temps
d'enriquir la seva saviesa científica amb la saviesa popu
lar, que a vegades també ajuda.

mamífers extingits són: el llop,

Segons el mateix estudi, els
Contradiuen l'estudi

el linx ibèric, el gat salvatge,
el turó, el llop marí, la llebre i,
encara per acabar de compro

Alguns biòlegs especialistes
en ocells del Maresme han po

var, la rata d'aigua. També

sat en dubte l'estudi de Natu

s'han extingit aus com el xori-

ra. Segons un d'aquests cien

guer petit, l'alosa becuda, la

tífics, no hi ha cap relació bio

calàndria i el pigot garser mit

lògica ni cap resta de fòssil que

jà, entre d'altres ocells que ha

indiqui que, per exemple, el

vien viscut als boscos de la

llangardaix verd 0 la granota

comarca. Pel que fa als amfi

vermella, espècies que Natura

bis, possiblement es podria ha

considerava que s'havien ex

ver extingit la granota verme

tingit, visquessin als boscos

lla. Uns rèptils que de segur

maresmencs. Per tant, segons

s'han perdut definitivament

aquest biòleg, no es pot afir

són el llangardaix vermell 0

mar ni la seva existència ni la

lluert i ha disminuït la pobla

seva inexistència.
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En vers o en prosa

Noves peces

Lina Casanovas

al Museu
Mai més

del Càntir

Si un dia et sents feliç o tan content
que trobes fabulós el fet de viure,
El Museu del Càntir va re

tan decorats amb pintura lluent.

bre entre els mesos de desem

Un és blanc i l'altre negre. Les

bre i gener dues donacions par

peces restaran ara al magatzem.
Aquesta donació l'ha feta el

ticulars per entrar a formar part
de l'extensa col·lecció, més de

corresponsal de Catalunya Rà

dues mil peces, que té l'entitat.

dio al Pròxim Orient, Joan So

La primera va ser una

les, a través de l'argentoní Jo

adona't del que val poder somriure,
gaudeix de l'alegria del moment
i treu-li tot el suc, en tant que empleni el calze
dels teus sentits eufòrics curulls fins a vessar,
com si t'hi anés la vida, com si el plaer de viure'l
fos d'aquest món la cosa més gran a realitzar,

col·lecció de 121 càntirs que va

sep M. Fàbregas, cap de la sec

cedir el mataroní, resident a

ció d'Internacional a la matei

Argentona, Enric Serras.
Aquesta és la donació més im

xa emissora.
Aquesta donació servirà

portant pel que fa al nombre de

per a completar la col·lecció de

Si creus en l'Amistat com en l'Amor,

peces que s'ha rebut mai i aju

càntirs estrangers. Actualment

i mires com un premi l'abraçada,

darà, alhora, a completar d'al

el Museu disposa de peces ori

tres que ja té l'entitat. Entre les

ginàries de França, Marroc,
Xina, EAU, Tibet 0 Hongria,

peces més destacades n'hi ha
algunes de terrissa popular de

d'un jorn que fou perfecte mai més no tornarà!

accepta-la com fruita assaonada
i emplena't l'esperit del seu sabor.

entre altres.

Quan menys t'ho esperes fugen els somnis inefables

El Museu per l'agost

Abans que el vent no arribi tu fon-te amb els teus somnis

darrera un vent maligne que ve sense avisar.

fa 30 anys, càntirs ornamentals
i artístics i d'altres de l'estran

perquè l'encís, la joia, la pau, la boniquesa

ger. El Museu va organitzar

i fes-te n una vela que et guiï mar enllà,
Mentrestant, el president

durant uns dies una exposició

del Patronat, Jordi Pinart, va

per contemplar els atuells.

assegurar que el Museu té la

perquè l'instant, la gràcia, l'amor i la tendresa
que feu un goig possible mai més no tornarà!

Càntirs de Palestina

intenció d'obrir les portes el
proper mes d'agost en el seu

Si un dolç record et duu les alegries

El gener va ser un mes es
pecial, el Museu va rebre dues

nou emplaçament a la Casa de

d'uns jorns que grisos, blancs o grocs de sol

Cultura, coincidint amb la Fes

peces originàries de la ciutat de

ta Major de Sant Domingo.

Jericó a Palestina. Els dos nous

Pinart va apuntar que les obres

amb l'ésser que estimaves comparties,
-avui podria ser que et trobis sol-

càntirs són peces que s'utilit

de restauració de la casa de Can

torna el record a l'arca dels anys viscuts, i desa'l;

zen actualment, tot i que el seu

Rectoret, tancada per alumino-

l'ahir s'ha fet avui, l'avui serà demà.

disseny té origen als segles XIII

Viu el present, és l'únic que de debò t'importa,

i XIV. Els atuells tenen una al

si, i l'ampliació del Museu co
mençaran durant el primer tri

çada d'uns 25 centímetres i es

mestre d'aquest any.

viu el present que et porta tothora de la mà,
perquè la Vida és viva, i avança i continua,
i l'ésser que estimaves mai més no tornarà!

La Impremta

Només tenim l'avui, tangible i breu;

d'Argentona

l'ahir de nostres vides és història

Dr. Samsó, 39 Argentona - Tel. 756 0720

que ens omple de fantasmes la memòria.
Quant al futur, algú pot dir que és seu?
Viu el present, és l'únic que de debò et pertoca.
Estima, aprèn, discorre i dóna't sens parar,

editorial:

dins l'ordre i el desordre constant de la Natura
Us facilitarà tot
l'assessorament
pel vostre llibre.

i unit a un TOT fantàstic que dintre teu està,
perquè la Vida és viva i avança i continua
i cada instant que visquis mai més no tornarà!
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Munoz elegit
nou president

de la Societat
de Caçadors

Inauguren després de nou mesos d'obres

Els carrers
comercials
estrenen el nou

enllumenat públic

La Societat de Caçadors
d'Argentona ja té nou presi
dent. Es tracta de l'argentoní

L'alcalde d'Argentona,

Gran, Torres i Bages, Joan

Rafael Munoz Garcia que va

Joaquim Casabella, va encen

XXIII, els trams de Mossèn

ser elegit en les eleccions del

dre el passat 16 de desembre al

Cinto Verdaguer i Doctor

febrer. De fet no va ser una vo

vespre, de manera oficial, el

Farrero entre l'avinguda Puig i

tació tradicional la que va ser

nou enllumenat públic dels car

Cadafalch, el carrer Barcelona

vir per nomenar Munoz com a

rers comercials de la vila. La

i les places Nova i de Vendre.

nou president de l'entitat. I és

inauguració arribava després de

que en absència de candidats,

nou mesos d'obres.

la quarantena de socis presents

ria. Tal com diu Munoz, no es

a la reunió van demanar a

pot anar al bosc a passejar l'es

l'enllumenat públic dels carrers

Munoz que ell era el més indi

copeta sinó a caçar alguna cosa.

comercials han consistit en el

Entre els projectes del mà

cat i que ho podia assumir per

En total, les obres han cos
tat 34 milions de pessetes, fi

Els treballs de renovació de

nançats per l'Ajuntament i la
Diputació de Barcelona.
La renovació de l'enllume

soterrament de les línies elèc

nat públic ha patit considera

fectament. Per majoria absolu

xim responsable de l'entitat ar-

triques i en la substitució dels

bles retards. En principi, les

ta 0 per aclamació, com es vul

gentonina de caça hi ha també

punts de llum per altres de

obres havien de començar el

gui dir, aquest soci que porta

la potenciació de la Fira del

nous. Els llums són de sodi i

mes de gener del 1997, però no

vint anys justos a l'entitat no

Caçador que s'ha consolidat

no de mercuri, cosa que perme

ho van poder fer fins al mes de

s'hi va poder negar.

com una de les més seguides.

trà un estalvi energètic.

març per uns problemes tècnics

El primer que vol fer d'en
trada el nou president és formar

Rafael Munoz substitueix en el

Els carrers inclosos en

càrrec al president accidental,

aquest projecte han estat el

la seva junta i celebrar l'acte de

Francisco Noè, que havia ocu

presa de possessió del càrrec en

pat el lloc deixat pel dimissio

una assemblea. Rafael Munoz

nari, Domingo Noè. Aquest

s'ha marcat com a gran objec

darrer començava tot just el seu

tiu del seu mandat la repobla

quart mandat quan va decidir

ció de la veda dels boscos d'Ar

plegar al·legant motius perso

gentona que ara és força precà-

nals i de cansament.

FES ESPO
I ACTIVA

^^

La Regidoria d'Esports t'ofereix un ventall
de possibilitats perquè no t'aturis.

detectats en el projecte presen
tat pel Consell Comarcal.

Regidoria d'Urbanisme

Venen parcel·les il·legals
no urbanitzables
al torrent de Vera
L'Ajuntament d'Argentona avisa als
ciutadans d'un possible delicte d'estafa en la
venda d'uns terrenys al torrent de Vera.

El consistori ha detectat el cas d'un
propietari que ven parcel·les de 1.000 m2
com a sòl urbanitzable quan és agrícola i
forestal, per un preu aproximat
de 2.000.000 ptes.

Vine i informa't de les activitats

Fins al moment, una trentena de

que et proposem per aquest any.

persones han estat víctimes d'aquesta
presumpta estafa.

Ajuntament d'Argentona - Ramon Par, 1
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Habiliten zones d'aparcament
per a motos i ciclomotors
L'Ajuntament d'Argento
na ha posat en funcionament
dues zones d'aparcament
per a motocicletes i ciclo
motors. La situada a l'avin

guda Puig i Cadafalch a l'al
çada del carrer de Riudemeia ja existia però s'ha tor
nat a pintar per millorar-ne
la senyalització. Fins ara es

tava pintada de color groc i
la gent no la identificava com
a tal. Ara s'ha pintat de color
blanc i s'ha delimitat l'ample
i el llarg d'aquest espai.

Aquesta zona té capacitat
per a unes 15 motos. La
segona zona, de nova crea

ció, està situada al carrer
Gran, a l'alçada del carrer

de Sant Miquel i té capacitat
per a unes 8 motos.

A Argentona hi ha ac
tualment un parc mòbil de
més de 500 motocicletes i
de més de 700 ciclomotors.

L'habilitació d'aquests dos
espais situats en ple centre
del casc urbà per aparcar
motos s'emmarca en el pro

jecte de la Policia Local
d'ordenar l'estacionament al
carrer Gran i els seus en
torns, vials molt transitats i
amb un espai d'aparcament
limitat.

El Centre Parroquial recapta

mig milió per la Marató
452.845 pessetes és la xifra que els argentonins van

donar a la Marató de TV3 a través del Centre Parroquial. El
Centre Parroquial va organitzar 24 hores seguides d'ac
tivitats. La quantitat ha estat considerada com tot un èxit per
part de l'entitat, que ha agraït públicament la col·laboració
dels vilatans. De les moltes activitats que es van fer,
cinema, teatre o xocolatades, la presidenta del Centre,
Lourdes Colominas, va destacar el concert acústic de la
matinada de dissabte a diumenge que va omplir la sala. Els

Diables d'Argentona, la Truja de Foc i la companyia Bota
Foc van posar la nota final de la Marató.
La Marató de TV3, destinada a donar a conèixer i obtenir
fons per a les malalties genètiques hereditàries, va ser la
més exitosa de les celebrades fins ara per la cadena
autonòmica.

Organitzen un sopar en
suport a l'exsenador
socialista Josep M. Sala
L'exsenador socialista
Josep Maria Sala va sopar a

principis de febrer amb una
vintena de militants de l'a

grupació d'Argentona que li
van retre homenatge i li van
manifestar el seu suport.
Sala, que està pendent que

el Tribunal Constitucional es
pronunciï sobre la seva pre

L'oposició critica el nou model
del carrer dels Rosers

sumpta implicació en el cas

sar la seva solidaritat.

El portaveu del PSC a
Argentona i diputat al Parla
ment, Josep Clofent, va des
tacar que la sentència con
tra Sala va ser una injustícia
i va defensar l'honradesa de
l'exsenador. Entre els as
sistents hi van ser presents

els regidors, Mateu Pihol i
Josep Arenas, el jutge de

Els grups municipals a

morter de color grisos i es

lítica aquests dies se centra

l'oposició, PSC, PP i IC, en

mantindran unes filades de
llambordes en record de la
seva singularitat. El regidor

en visitar agrupacions locals

Pau d'Argentona, Jaume
Arenas, i l'alcalde, Joaquim
Casabella, que va acostarse fins al restaurant per sa
ludar Sala i expressar-li el

i entitats que li volen expres

seu recolzament.

Filesa, va agrair el suport

dels argentonins i va expli
car que la seva activitat po

un ple extraordinari del
passat mes de desembre
van criticar la proposta del
nou model del carrer dels

Rosers presentada pel go
vern. Els grups municipals
van manifestar la falta de cri
teri de l'equip de govern en

matèria urbanística i en con
cret a l'hora d'unificar un estil
als carrers del centre. El re-

modelat vial dels Rosers
serà diferent a la resta de
carrers. Tot i que manté les
voreres de pedra natural,
s'asfaltarà el paviment amb

d'aquesta matèria, Jordi Pinart, va defensar la decisió
de respectar el nou model
al·legant que s'havia consensuat amb els veïns.
Les obres de reurbanització van començar la
primera quinzena de febrer

i tindran un cost de 15 mili
ons de pessetes, dels quals

un 60% els aportaran els
veïns mentre que el 40%
restant el pagarà l'Ajun
tament.
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Noms als carrers
de Les Ginesteres
L'Ajuntament va aprovar el nom dels carrers de la

urbanització Les Ginesteres. Un total de 25 vials i places
van rebre la seva denominació. Entre aquests noms hi ha
la plaça del Pi, l'avinguda de les Corts Catalanes, o els
carrers Ramon Llull, Francesc Macià, Prat de la Riba,

Un treballador denuncia
l'escorxador Vinals Soler
per incomplir la normativa
europea
Juan de la Rosa Gamiz va denunciar l'escorxador

Salvador Espriu o Mercè Rodoreda. El consistori iniciarà

Vinals Soler, situat al polígon de Sant Miquel del Cros, per
incompliment de la llei de prevenció de riscos laborals. De

ara els tràmits per col·locar en tots aquests carrers les
plaques identificadores i per informar els veïns dels noms

la Rosa, veí de Mataró, portava treballant com a xofer a
l'escorxador Vinals Soler prop de vint anys fins que el

dels seus vials.

passat divendres 9 de gener va ser acomiadat.
L'empresa va argumentar, segons ha explicat, que ja no
hi havia més feina. De la Rosa, però, no ha acceptat
aquestes explicacions i l'ha denunciada. Segons el tre

Regidoria de Benestar Social, Sanitat i

ballador, ha estat acomiadat perquè portava temps exigint

Medi Ambient

als responsables de l'escorxador que complissin la llei de
prevenció de riscos laborals. De la Rosa reclama el com

La societat del benestar
Molts pensen que la societat del benestar és
rebre diners i serveis sense donar res a canvi. Ho
tenen mal entès.
Sempre hem de donar qualsevol cosa. No
sempre són diners, pot ser el comportament cívic.

pliment del dret comunitari perquè l'empresa adapti el seu
lloc de treball al seu estat de salut. Segons Juan de la Rosa,
l'escorxador Vinals Soler no respecta les disposicions
mínimes de seguretat i de salut, especialment pel que fa a

la manipulació de la càrrega per part dels treballadors.
Aquesta feina, que també feia De la Rosa, a més de la de
xofer, pot derivar en problemes d'esquena i de columna. El

treballador acomiadat pateix un procés artròsic dels malucs
i de la zona lumbar i creu que això és producte que

Què vull dir amb això? Que els que tenim gossos

l'escorxador no va aplicar cap mesura de prevenció

recollim les seves defecacions, fer servir les papere

d'aquests perjudicis.

res, els contenidors per a vidre, paper, brossa.
No deixar mobles i estris de cuina als conte
nidors (els ajuntaments tenen un servei per passar a
recollir-los).
No trencar mobiliari urbà, com són els bancs,
les papereres, els espais infantils, les cabines telefò
niques, etc.
No s'han de trencar les plantes, arbres o
gespa dels parterres.*.

Celebren els 80 anys
dels Pastorets modificant
fragments de l'obra

No aparcar els cotxes sobre la vorera. Les
voreres són per als vianants.

Els Pastorets van acon

A les actuacions tampoc

Respectar els senyals de tràfic, complint les

seguir omplir un any més la

hi van faltar els tradicionals

normatives en general.
Tot això no val diners, tot això és civisme i

sala del Centre Parroquial.

sortejos de motius nada
lencs. A més, com que la re

ajuda a viure millor.
També hem de tenir cura de no molestar els
veïns. Les persones no sempre fem els mateixos
horaris. En una comunitat de veïns, hem de procurar
no molestar. Això tampoc val diners, només cal
bona voluntat!
Segur que em deixo moltes coses. Entre les
que em deixo i les que he dit, crec que podem fer la
societat millor, que en definitiva estic segur que és
el que tots volem.
El regidor de Benestar Social,
Sanitat i Medi Ambient
Antoni Julià

Enguany es complien els 80
anys de representacions de

presentació va coincidir

l'obra de Josep Maria Folch

amb el dia dels Innocents,
hi va haver diverses sorpre
ses, com ara l'aparició d'al
guns personatges amb la

i Torres i el Centre ho va vo
ler commemorar introduint
alguns canvis a l'especta
cle. Entre aquestes varia
cions va destacar la retalla
da de temps, aquest any va
durar menys de tres hores, i
la col·locació d'un quadre
plàstic. L'edició d'enguany
també va destacar per la
col·laboració, amb una

llufa penjada a l'esquena,
que van fer riure d'allò més
als més petits.

Des del Centre Parro
quial es va destacar la gran
varietat de generacions que
acudeixen a veure l'espec

tacle i va agrair el treball de

sardana, del Grup de Nit i

les 50 persones que fan pos-

de l'Esbart Dansaires d'Ar

sible desinteressadament

gentona.

aquesta tradició nadalenca.
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Mirant enrera sense rancúnia^

Un càntir a Nova York

Ferran Catà

Un argentoní, Joan Gil, va decidir regalar el càntir de
l'edició d'aquest any a uns amics catalans que viuen a prop
de Nova York. La il·lusió va ser tan gran que van decidir
perpetuar el moment amb una fotografia. I aquí la tenim. Ja

podem dir que el càntir d'enguany, el Pitxell de Moixó de
Ribera d'Ebre, ja corre per les highways americanes.

Homenatge
a Josep M. Folch
i Torres
Ara fa 48 anys, anant en tramvia cap a Mataró,
m'assabento de la trista nova de la mort d'en Josep
M. Folch iTorres. Gairebé podria dir-se que la notícia
es propagava de cau a cau d'orella, no convenia
moure sensibilitats i a tal efecte l'enterrament seria
aquella mateixa tarda a les quatre. Així s'evitaria la
segura mobilització de dol catalana.
Torno a casa, agafo una queixalada i, després
de passar pel Centre a recollir l'estampida per signar
el sentiment de condol del nostre grup teatral, ja
estava al cotxe d'en Casas d'un quart de tres, on em

El Consistori, en contra del
decret d'humanitats
Els grups de CiU, ERC,
PSC i IC van aprovar en el
ple de desembre una moció
en la qual demanaven al

trobo amb l'amic Bartomeu Forns que anava a treba
llar a Barcelona. L'assabento del cas, no ho sabia.
M'acompanya fins a la casa i signem. Ell se'n va al
treball i jo em quedo. D'arreu de Catalunya arriben
corones i rams de flors i la gent emplena els volts del

retirat el Govern Espanyol,
obviava, segons els partits
polítics, el caràcter plurina-

portat a espatlles del grup del Patufet^ i la comitiva

carrer Provença i Rambla de Catalunya. Surt el fèretre,

cional de l'Estat espanyol i

es posa en marxa Rambla avall. En passar per la

Ministeri d'Educació la reti

fomentava l'unitarisme. Els

Rambla de les Flors les floristes, com si evoquessin

rada del decret d'Humani
tats que estableix uns ense
nyaments mínims d'història
i llengua castellana en l'e

partits polítics, tret del PP,

ducació secundària obliga
tòria. El decret, que ara ha

consideren que l'anomenat
decret d'Humanitats, impul
sat per la ministra d'Educa

ció fa omissió de la identitat
pròpia de Catalunya.

Els pomells de joventut, llancen flors al seu pas. Al
carrer de l'Hospital la comitiva es para davant les por
tes del Teatre Romea, que s'omple de gom a gom.
Des del taüt dipositat dalt l'escenari s'hauria sentit
com una sola veu l'oració del Parenostre, dirigida per
un frare benedictí. Així digué adéu Catalunya a un
dels seus fills predilectes.
Hi ha projectat un homenatge a la memòria

Èxit de públic

de Josep M. Folch iTorres que se celebrarà el dia 13

al segon Parc de Nadal

encara recorden i estimen el gran escriptor, català

de juny a Montserrat. Milers i milers de catalans
de socarrel, defensor i enamorat de la nostra cultura,

Si la primera edició ja va tenir un èxit esclatant, la

de la nostra llengua, de la nostra manera de ser i

d'aquest any, la segona, ha superat tots els rècords de

baluard aferrissat de la nostra identitat de poble. En

participació.
Han estat més de 2.400 les persones que han passat pel

un dels paratges més bells de Montserrat, el Camí

pavelló poliesportiu de la vila on hi havia instal·lades les 14
atraccions d'aquest festival adreçat a tots els públics.

dels Degollats, s'inaugurarà un monòlit amb l'efígie
del popular escriptor, com s'ha fet amb altres cata

L'atracció que més èxit va obtenir va ser la de l'inflable

lans il·lustres com mossèn Cinto Verdaguer, Joan

castell gegant.
A banda de les atraccions diàries també van realitzar-se

Maragall, Anselm Clavé... Qui vulgui adherir-se a

altres activitats com tallers de pintura i actes puntuals de
gran espectacularitat: Crazy Jumpers i l'exhibició de bike-trial
del campió del món de l'especialitat César Cahades i Ot Pi,

no ha de fer més que signar en uns fulls que per

"el Tarrés de bike-trial". Aquest darrer espectacle va obtenir
l'entrada més important d'espectadors al recinte, amb 425

impremta Arenas i a la graneria Serra, al propi temps

persones.

aquest homenatge, que per cert no compromet a res,
aquest objecte trobarà, entre altres llocs, a la
consergeria de l'Ajuntament, a la casa rectoral, a la
que en rebrà informació.
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d'atestats de la Guàrdia Ci

Núria Burgués deixa
la presidència de la coral
Càntir d'Or

vil sospiten que va ser per
una distracció del conductor
o bé per culpa d'un obstacle

de la coral Càntir d'Or, Núria Burgués, va decidir deixar la

Tres morts en un accident
a l'alçada d'Argentona
Tres joves van morir a
causa d'un accident que es

va produir durant els dies de
Nadal a l'autopista B-40 a
l'alçada d'Argentona. El
cotxe va col·lisionar contra

la tanca lateral de la via rà
pida i va caure a la riera
d'Argentona. Un quart ocu
pant del vehicle va resultar
ferit lleu i va restar uns dies
en observació a l'Hospital
de Sant Celoni. Els tres joves
morts tenien edats com

preses entre 18 i 20 anys i
eren veïns de Sant Pere de
Vilamajor i Barcelona.
L'accident es va produir
per causes que encara es
desconeixen tot i que fonts

a la carretera. Una altra sos
pita dels agents se centra
en l'excés de velocitat ja que
el tram on es va produir
l'accident no és una corba
massa pronunciada. El si
nistre, que va es produir a
l'alçada de l'empresa Biers-

dorf (BDF), va ocórrer de
matinada quan els joves es
desplaçaven cap a Mataró.
L'impacte va ser tan fort que
el vehicle va destrossar la
tanca de seguretat caient
daltabaix des d'uns vuit
metres d'alçada.

Dos anys i mig després de sortir elegida, la presidenta
presidència de l'entitat.

Burgués ja feia mesos que anava ajornant la decisió
perquè la feina no li permetia donar més temps a les res
ponsabilitats del càrrec. La fins llavors màxima responsa
ble de l'entitat va reconèixer també que s'havia sentit una
mica sola en el desenvolupament de la seva gestió. Núria
Burgués va qualificar, però, de positiu el seu pas per la

presidència de la coral amb moments molt gratificants i
molt pocs de tensos. Fins i tot va confessar que ho trobaria
a faltar. La feina i altres qüestions personals, però, l'han
portat finalment a dimitir.

Abans de tancar aquesta edició, Núria Burgués conti
nuava sent la presidenta en funcions de la coral Càntir d'Or
a l'espera d'unes eleccions. Segons Burgués, si ningú vol
gués assumir la presidència es formaria una junta gestora.

Gran, 56
08310 ARGENTONA

'

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, 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 óm2, des de 14.400.000,amb traster i pàrking inclòs. N'hi ha amb terrassa
de 100 m. (últims pisos). Ref. 347
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. 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, zona residencial: terreny de 800
m. 6.000.000,- Construïm la seva torre a 100.000
ptes. m2, amb planells i permisos inclosos. Ref. 360

ARGENTONA, Centre: dúplex nou a estrenar de
140 m amb acabats de gran aualitat, 4 habitaci
ons, 2 banys, gran saló menjador, estudi de 29 m,
terrassa de 40 m amb vistes panoràmiques.
26.200.000,- (amb pàrking inclòs) Ref. 376
ARGENTONA, costat plaça Nova: dúplex de 180
m, nou a estrenar, obra vista, 5 habitacions, gran
saló menjador, 2 banys i lavabo, cuina office,
gran terrassa privada. Acabats de gran qualitatal
seu gust. Consulti preu. Ref. 377

ARGENTONA, Centre: pis amb ascensor, 3 habi
tacions, bones vistes i molt de sol. Per entrar a
viure. 12.600.000,-Ref. 318
ARGENTONA, can Raimí: torre nova a estrenar,
acabats de qualitat, tancaments d'alumini, portes
de roure, calefacció, gran saló menjador amb llar
de foc, cuina de 18 m totalment equipada, dues
terrasses, garatge per a 3 cotxes, parcel·la de 800
m. Preu d'ocasió. Ref. 321

ARGENTONA, can Raimí: torre a 4 vents nova a
estrenar, molt bones vistes, parcel·la de 850 m,
180 m edificats, 3 habitacions dobles, 1 bany i 2
lavabos, estudi de 20m2 amb gran terrassa solà
rium. Molt bones possibilitats d'ampliació.
24.000.000,-Ref. 119

ARGENTONA, a prop de l'església: casa de poble
restaurada, gran saló menjador de 33 m, cuina
office de 15 m, bany, 2 habitacions, pati de 40 m,
possibilitats d'ampliar. Preu d'ocasió
23.500.000,- Ref. 328

ARGENTONA, carrer Gran: sensacional pis de 82
m tot restaurat, 3 habitacions, menjador saló,
bany i cuina. Bones vistes. 14.000.000,- Ref. 303

ARGENTONA. Casa cèntrica a 3 vents nova a
estrenar, 5 habitacions, gran saló menjador de
35 m, cuina office, gran estudi amb terrassa
solàrium, local garatge de 80 m, gran pati,
acabats de gran qualitat. 37.000.000,- (preu
especial si compra sobre plànol) Ref. 336

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

ARGENTONA, can Ferreters: fantàstica torre amb
6 habitacions, 4 banys i lavabo, gran saló menja
dor, garatge per a 4 cotxes, jardins de 1000 m. Es
una meravella, urgeix vendre. Informi's. Ref. 311

ARGENTONA, Centre: àtic totalment reformat de
86 m, només 2 veïns, 4 habitacions, saló menja
dor, bany, tot exterior, àmplia terrassa privada,
vistes panoràmiques. 14.500.000,- Ref. 374

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, dúplex: 1 a planta, 90 m, 3 habi
tacions, menjador, sala d'estar, cuina i balcó al
carrer. 2a planta estudi de 35 m amb dues
terrasses de 20 i 30 m. Calefacció, per entrar a
viure, molt bon preu. 20.000.000,- Ref. 344
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Coses de la Vila *

Jordi Collet, S/7a, protagonitza

Els pisos de protecció oficial

Combat a la Beckett

a Can Boba de les Vinyes,

adjudicats

Després de papers a la
televisió en sèries com Es

tació d En llaç i Secrets de

El passat 27 de gener es

socials que ha impulsat

Família^ l'actor argentoní

van conèixer finalment les
llistes d'admesos pel sorteig

l'Ajuntament de la vila a tra
vés de l'empresa privada
municipal Argentona Pro
jectes. La intenció és que
properament se n'endeguin
més. A la foto l'alcalde d'Ar
gentona, Joaquim Casabe-

Jordi Collet va estrenar el
passat 21 de gener a la sala
Beckett de Barcelona l'obra
de teatre Combat, de Carles
Batlle. Colletencarnael pro
tagonista d'una història que
aborda els conflictes perso
nals en temps de guerra.

Subtitulada "Paisatge per a
després d'una batalla", l'o
bra reflexiona sobre les con
tradiccions internes en les
guerres civils. Per aquest
paper, Collet ha hagut d'a

dels 30 habitatges de pro
moció oficial impulsats per

veu i en l'expressivitat de la
fesomia. La peça, dirigida
per Ramon Simó, es va po-

derveurefinsal 15defebrer
a la Sala Beckett de Barce
lona. Collet, conegut a Ar
gentona com Sila, fa d'a

bandonar qualsevol gest i

questa manera un nou pas
en la seva trajectòria ar

concentrar l'energia en la

tística.

l'empresa municipal Argen
tona Projectes. La construc
ció d'aquests pisos, a la zo
na de can Boba de les

Vinyes, ja ha començat i el
lliurament de claus està pre

vist pel mes de març de
l'any que ve.

Aquesta ha estat la pri

lla, i el regidor d'Habitatge
Social, Jordi Pinart, signen
el contracte per l'adjudica
ció de les obres amb repre
sentants d'Argentona Pro
jectes.

mera promoció d'habitatges

L'empresa Sertac farà
la primera fase de la Velcro
L'empresa vallesana Sertac és l'adjudicatària de les
obres de la primera fase d'adequació de l'edifici de l'antiga
Velcro per un import de gairebé 4 milions de pessetes. Un
cop acabada la fase es destinaran els locals pels Serveis
Socials i l'Àrea de Joventut. A l'adjudicació d'aquestes
obres només s'hi va presentar l'empresa adjudicatària que
va rebre l'informe favorable de l'aparellador municipal. El
govern va declarar desert el concurs i va adjudicar les
obres a Sertac. Els grups de l'oposició van abstenir-se
perquè no podien votar a ulls clucs aquestes obres sense
conèixer exactament el projecte a fer. El regidor d'Urba
nisme, Jordi Pinart, va dir que el projecte està en redacció

i que els primers treballs s'adeqüen a la remodelació final
de l'edifici.

SERRA-PINEDA
TAPISSERS

Diagnòstic Assessorament Tractament

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

c/ Molí, 1
Tel. 797 06 01

08310 ARGENTONA
(Barcelona)
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Els objectes amagats
de la Parròquia de Sant Julià
veuen la llum per uns dies
Una fotografia a mida
real del retaule de l'altar
major tal i com es trobava
abans de la seva destruc

giosos com estendards,
gonfanons i missals antics
que ja no s'usen i que van
poder ser contemplats

ció durant la Guerra Civil

amb atenció pels visi

va ser la peça més espec
tacular de l'exposició, rea

tants.

litzada a la Casa de Cul

El mossèn de la parrò
quia de Sant Julià, Salva

tura, dedicada als tresors

dor Cabré, va explicar la

artístics de la parròquia

intenció de l'exposició de

d'Argentona. A banda d'a
questa fotografia, l'expo

donar a conèixer objectes
fins ara desconeguts pels

sició també va comptar
amb altres objectes reli

argentonins.
Arran de l'exposició, la

parròquia va recuperar
unes llànties ubicades
abans al seu interior que
havien estat molt temps

fora de servei i que, grà
cies a Joan Massegoda,
arquitecte barceloní, van
poder ser restaurades.

El mòdul de jardineria rep un accèssit
Els 1
curs de
mòduls d
d'Argent
un accès
de Jardin
brar el fe
de la Fir
bre, la Fl
Mataró.
borar u
metres q
plantes
zona. A
els organ
curs van
la feina d
el lliura

diplomes

conèixer el seu treball i di

v\

verses empreses espe
cialitzades s'han interes
sat pels seus serveis.
El curs de jardineria,
junt amb un de cuina, for

en marxa. Els cursos es
tan adreçats a joves sense

estudis i que es trobin a
l'atur i pretenen facilitar la
seva incorporació al mer
cat laboral.

