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t) • El nou mercat és objecte de polèmica
La ubicació del nou mercat municipal ha provocat
un debat entre el govern, l'oposició i la Unió de
Botiguers. CiU i ERC, amb el suport d'IC-EV ha
decidit finalment construir l'equipament a Can Doro.

w/* L'informe d'EcoEstudi no agrada a urbanisme
El regidor d'Urbanisme, Jordi Pinart, no està satisfet
de l'informe mediambiental que ha fet l'empresa
EcoEstudi perquè no soluciona els problemes
urbanístics del torrent.

I I • El Centre desestima el pàrquing
L'entitat deixa pas al consistori en la construccció de
l'equipament i centrarà la seva inversió en modificar
el pati de butaques.

I

• Tema central: cent anys enllaçats

La Coral Llaç d'Amistat celebra un segle de vida amb
tot un seguit d'actes a la població. A través d'un
reportatge es fa un balanç històric d'aquests cent
anys d'existència a Argentona.

14* Entrevista a Jaume Nicolau
L'actual president de la coral analitza l'entitat i fa un
repàs dels principals objectius a partir d'ara.

\ • Esports
El Futbol Club Argentona aconsegueix l'ascens a
segona regional sense haver perdut cap partit durant
tota la temporada.

4 • Els joves reclamen el Casal
Un col·lectiu de joves de la vila ha reclamat amb
urgència la instal·lació del Casal de Joves.
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Editorial

El mercat: un debat estèril
Entre l'Ajuntament i la Unió de Botiguers no hi ha química. Des de fa anys, la relació
de l'entitat comercial i el govern ha estat com la d'un gat i un gos, quedant palesa en
el debat que s'ha originat entorn al futur mercat municipal. CiU i ERC, amb el suport

d
0^
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d'IC, estan decidits a construir l'equipament comercial en el lloc que des de sempre
Hi ha una part que no s'ha tingut en
compte: els consumidors, els impulsors

s'ha plantejat, Can Doro. El govern ja té a punt els projectes dè construcció que ha
elaborat el Consell Comarcal i ha iniciat el procés d'expropiació del pas que té una
veïna al costat de la plaça. L'alcalde s'ha fet fort i té decidit no donar més concessions
a la UBA. El batlle creu que ja s'ha discutit prou el futur mercat i ha afirmat que és

de l'activitat comercial.

l'adequat pel que necessita Argentona.
nió de Botiguers no es desespera i continua batallant a contracorrent perquè el
rn recapaciti la seva postura. En un principi, l'entitat havia discutit el projecte
tal.lació a la Velcro, però darrerament ha vist que l'equipament a Can Doro quedarà
de seguida. La seva proposta és la Velcro. Veuen l'antiga fàbrica com el millor
per ubicar-hi un mercat, que podria acollir més parades i tindria una zona
arcament. Tant el PSC com el PP han demanat al govern que aturi el projecte i
iciï un debat per no hipotecar el futur del comerç. CiU i ERC consideren que el
ercat a la Velcro descentralitzaria l'activitat comercial del centre, l'eix comercial
començaria a Can Doro i arribaria fins a la Velcro. Una zona de vianants al carrer
Gran, la construcció d'un pàrquing soterrat a la plaça Nova i la creació d'unes
galeries comercials a l'antiga fàbrica complementarien la proposta comercial.
ebat que s'ha originat aquests darrers dies ha estat estèril. Hi ha una part que no
tingut en compte: els consumidors, els principals impulsors de l'activitat comer
. Ells seran els jutges de tota la infraestructura comercial.

Carta de l'alcalde
Qui diu que no fem?
Hi ha moltes coses que no es veuen, és

Una vegada més, estic segur que haureu escoltat a través dels mitjans de comunicació

el treball del dia a dia, una feina molt

Argentonins, el govern sí que treballa. S'han fet moltes millores que segurament ja

feixuga i complicada com és la de

fent 32 habitatges de Protecció Oficial, es va inaugurar el dipòsit d'aigua del Rocar

i per part dels grups de l'oposició que l'actual equip de govern no fa mai res.
heu comprovat, com l'enllumenat públic de la zona comercial i altres carrers. S'estan

governar i ben administrar l'alcaldia.

d'en Serra, s'està acabant la construcció de la deixalleria i, finalment, tenim acabades
les obres dels carrers dels Rosers i Cirés. A l'octubre, molt segur, inaugurarem l'Àrea
Bàsica de Salut. També s'ha portat a terme l'arranjament dels trams A i B de la mina
del carrer Gran, s'han fet millores a la zona esportiva, a la piscina, i centres escolars
en els parcs i jardins. Un exemple és la inauguració de l'aula d'informàtica i
l'enjardinament de l'escola del Cros. Tenim adjudicades les obres del local de Joventut,
Serveis Socials i Promoció Econòmica, ubicats a l'edifici de la Velcro, la façana de
l'Ajuntament Vell i l'entrada de la zona esportiva del camp de futbol. Estem dignificant
la font Ballot, o font del Mig, i a més estem enllestint el pla de supressió de barreres
arquitectòniques.Una de les coses que tenim pendents és la recuperació de la Sala
Argentona. Amb data 27 de març es va lliurar a la Cooperativa l'esborrany del conveni
a signar. El 23 d'abril i el 24 de maig d'enguany es va demanar tenir una reunió
conjunta amb el consistori a fi de prendre l'acord per la signatura de l'esmentat conveni,
nifestant-nos el president que encara estaven pendents del seu estudi i aprovació
la sessió de la Cooperativa. Les formalitzacions del traspàs de la Sala es podrien fer
ctives en disposar dels terrenys de can Negoci per a la construcció del seu magatzem.
s aquí hem dit tot el que hem anat fent, però hi ha moltes coses que no es veuen,
el treball del dia a dia, una feina molt feixuga i complicada com és la de governar
ben administrar l'alcaldia. Sóc conscient que moltes vegades no es fa a gust de
thom però el que intento en tot moment és, com a ciutadà d'Argentona, defensar
etllar el futur del poble.
ldria donar l'enhorabona a la Coral Llaç d'Amistat pels cent anys de la seva formació
i per mantenir vives les tradicions. També al Club de Futbol Argentona pel seu
75è aniversari coincidint amb un clima d'eufòria pel seu ascens a 2a regional.
Rebeu la més sincera felicitació!
Joaquim Casabella, Alcalde

Cartes dels lectors
Dret a rèplica

El Centru, no, eh!

He tingut el privilegi, el maleït privilegi, que el

Vull des d'aquí felicitar a la Junta del Centru per

PSC d'Argentona em dediqués la meitat del seu
escrit al Cap de Creus (núm. 34 - abril 1998). És

haver-se fet enrere d'aquell disbarat de posar un

bé preveuen les normatives, i prou. Com diu la

pàrquing subterrani en aquells patis tan precio

frase popular mort el gos, s'acaba la ràbia. Di

curiós observar la facilitat que tenen per falsejar

sos que tenim els argentonins. Perquè jo sóc de

ent tot això, no podem oblidar les veus que asse

la veritat fins al punt d'acabar confonent la reali

les que penso que els centres parroquials no són

guren que s'està tramitant el permís per aprofitar

tat amb la mentida, fent de la mentida la realitat.

per fer les coses que han de fer els ajuntaments i

les instal·lacions, convertint-les en una sala de fes

Dit això, vull descriure les coses, tal com van anar,

no fan. A veure, digueu: és el Centru que ha de

tes amb activitat fins la matinada.

per darrera vegada:

fer un poliesportiu? És el Centru que ha de fer

Per tot plegat, crec que algú ha perdut els papers

Els dies 7 i 14 de gener de 1998 tinc unes conver

una piscina coberta? És el Centru que ha de fer

en tot aquest afer de Can Baladia i s'haurien de

El Sr. alcalde ha reconegut que no és legal. Doncs
bé, si és així i poca gent pot dubtar-ho, s'ha d'aca
bar el problema. Es tanca d'una vegada, com tam

ses amb ERC i IC i em parlen de la possibilitat de

un aparcament per als que vénen de fora a com

recuperar les formes i la legalitat abans que no

formar un front d'esquerres de cara a les properes

prar? No i no. Els centres parroquials han d'estar

sigui massa tard.

municipals. El dia 17 de gener ho poso tot en co

per altres coses culturals, formatives i, potser, re

Pere Albós i Torm

neixement d'en Pep Clofent. El dia 4 de febrer

ligioses... Per això m'agrada la feina que està fent

parlo amb la primera secretària, la Montse Brugal,

el bar del centre, perquè allà no fan cap mal...,

li exposo la idea i li dic que desitjo parlar-ne en

perquè a la canalla ara ni a la Velcro els deixaran

una executiva i una assemblea. Em diu que les

fer el seu Casal... I també m'agrada que el Centru

convocarà. Els dies 11, 18, 19 i 25 de febrer i 6

faci cine i teatre, almenys mentre no s'acaba d'ar

Gràcies Creu Roja
Moltes gràcies pel servei que m'heu prestat, es

de març li reclamo poder parlar amb l'executiva i

reglar la Sala, que ja estic veient que ens tornarà

pecialment a la Marta i els voluntaris, que sense

l'assemblea. El dia 11 de març decideixo convo

a tocar votar un altre ajuntament sense que hi fa

el vostre ajut no hauria pogut aconseguir el meu

car una assemblea pel dia 17. Li comunico a la

cin res. Res de res. Però el Centru, no, eh!

anhel que era poder cuidar el meu marit fins al

primera secretària i em diu que ha convocat una

Xaviera Puntí

seu traspàs. Tots els argentonins haurien de ser
socis d'aquesta institució, ja que desgraciadament

executiva per aquest dia. Quina casualitat!
El dia 17 de març a 2/4 de 9 comença la reunió
de l'executiva. Penso que podré explicar-me, però
la primera secretària pren la paraula i diu que,

moltes vegades es fan imprescindibles i és llavors

Algú està perdent

quan veiem la cura i l'afany que posen en el seu

els papers

treball ple d'estimació. Jo no podré pagar-los per

Des de fa molt de temps Can Baladia provoca

que en tinc vuitanta-un. Entre tots hem de procu

més anys que visqui, que no poden ser molts, ja

per les converses que he mantingut amb ERC i
IC, <=e m'ha perdut la confiança i em demana la
dimissió. Els presents, concretament sis persones,

comentaris, polèmiques, conflictes i, sobretot, una

rar que no decaiguin, per més dificultats que tin

estan d'acord amb aquesta proposta, gestada pel

gairebé permanent font de malestar en un sector

guin. Gràcies i petons de la vostra amiga i deuto

Sr. Clofent i exposada per la primera secretària,

de l'entorn on està situat. De ben segur el tema

pura coherència. Vaig votar a favor de la meva

pot ser motiu de debat per raó de les diverses ves

ra...
Encarnació Oller, vídua Duran

exclusió. Si et diuen clarament que no se'n fien

sants possibles. No obstant, em limitaré a la que

de tu, el més correcte és marxar, i així ho vaig fer.

es refereix al soroll o molèsties acústiques.

El dia 27 de març es convoca l'assemblea, hi as

Fa uns dies s'ha produït una actuació de la Poli

Nissaga de poder

sisteixen dotze persones, sis d'elles de l'executi

cia Local tendint a quantificar i certificar el nivell

va. En el decurs d'aquesta vaig preguntar: com

del soroll, principalment a la nit. Probablement

CAPÍTOL 1

puc estar de regidor a l'Ajuntament entre dos com

és per la proximitat del bon temps, que permet

La una de la nit.

panys que malfien de mi? Encara espero la res

més activitats a l'aire lliure i a la carpa vidria-

Impossible dormir.

posta. Vaig veure molt clar que dins del PSC

da. És evident que l'actuació dels agents muni

Música alta.

d'Argentona feia nosa. Després de pensar-ho de

cipals obeeix a un mandat de qui té poder i po

Crits de gent èbria.

tingudament, actuant en contra del que em deia

dria donar-se el cas que les mesures posin de

Truquem a la policia.

el cor, vaig apostar per l'honradesa i vaig plegar

manifest que fins i tot la música ambiental i

del partit.
Finalment dir que mai he intentat implicar el po

l'acompanyament humà estan en uns paràmetres

Abans no ho fèiem, però des
de fa dos mesos, sí. Volíem ser

permesos per la llei. Tots podem entendre que

Ja no podem. Les dues de la ni

ble en aquest desagradable assumpte, com tam

no sempre es correspon el que estigui d'acord amb

La policia no pot fer res. "Ells t

bé s'afirma, sense cap vergonya, a l'article del

les normatives. A algú podria semblar-li que tot

pecials". No existeixen permis

PSC. El poble és molt més intel·ligent del que

plegat es resumeix en el tema dels sorolls, però

podem fer res". "Gràcies seny

s'imagina el PSC i ho es deixa ni es deixarà impli

aquí s'ha de fer un punt i a part.

Pel·lícula Pelhman: 1,2,3:a l'alc

car mai en res. Ho tinc molt clar: el poble pensa,

El tema central està en les repercussions de les

li hem de posar una injecció.

analitza i decideix per si mateix, tal com ha de

activitats a la carpa vidriada de Can Baladia.

crit i la infermera se'n va i diu:

ser.
Respecte a l'al·lusió que tenen la gosadia de fer

Si, en lloc d'analitzar i controlar el que s'hi fa i

ment no hi ha res a fer". (Riure

quan, s'anés a la font del conflicte, segur que

Protestem enèrgicament per la

les relacions personals, m'estimo més no opinar.

s'hauria acabat des del primer dia. Aquesta carpa

representa pel veïnat el local

és legal o no.

música alta, soroll de cotxes, c

Mateu Pinol i Carrió

da, llencen brossa i botelles a
acabi. Hi ha una normativa qu

J

sones que viuen a Argentona n
bre sons que molestin al veïnat.
Cesi Bonilauri i Francesc, Jordi i Arnald Pannon
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Polèmica
per la
ubicació
del futur
mercat

municipal
Mentre el govern (CiU-ERC) inicia accions per fer-lo a
Can Doro, el PSC, el PP i els botiguers s'hi oposen
tl govern de Joaquim Casabella té deci

i el Partit Popular, que la consideren molt

Joventut i de Ràdio Argentona, els locals

dit que el nou mercat municipal d'Argen

poc fiable.

de les entitats esportives i culturals, etc.

Recollida de signatures. Precisament, la

hi hauria amb la construcció del mercat

Unió de Botiguers perquè es faci a la

UBA ha iniciat una recollida de signatu

a Can Doro, el govern té decidit fer un

Velcro.

res entre els comerciants d'Argentona da

pàrquing a la plaça Nova.

Per solucionar la falta d'aparcament que

tona s'instal·larà a Can Doro, tot i les dar
reres reclamacions que han sorgit de la

El mateix batlle va declarar que la zona

vant la postura ferma del govern. La ini

és un bon emplaçament, que l'equipa

ciativa va sorgir després de la trobada que

Un centre comercial. Els botiguers tam
bé han mostrat la seva preocupació per

ment tindrà el doble de parades actuals i

l'entitat comercial va tenir amb tots els

cobrirà les necessitats de futur. Casabella

comerciants d'Argentona. Els botiguers

la possible instal·lació d'un centre comer

ha apuntat que el creixement d'habitants

pretenen aconseguir un diàleg amb el

cial a la Velcro d'Argentona. El govern

que experimentarà la zona de Can Barrau

consistori per solucionar el conflicte de

ha confirmat que hi ha una oferta sobre

farà necessari un mercat al centre del

la ubicació. El president de l'entitat co

la taula de la companyia basca Eroski,

poble al qual s'hi pugui accedir a peu.

mercial, Guzman Palaus, va declarar que

però no ha estat estudiada. El que va pro

L'alcalde ha manifestat que els dubtes i

Can Doro no és el lloc ideal i que per

posar l'alcalde, Joaquim Casabella, és la

les crítiques que fan els botiguers desa

això s'hauria d'iniciar de nou un debat

instal·lació d'unes petites galeries comer

per trobar una altra proposta.

cials. El president de la UBA, Guzman

pareixeran quan vegin que el mercat a
Can Doro funciona.

La Velcro ha esdevingut, ara per ara, en

Palaus, va apuntar que si es decidís fer

Un altre element que també utilitza el go

tre els comerciants, l'opció més clara. La

un centre comercial s'hauria de pensar

vern municipal per mantenir la seva pos

seva situació i les possibilitats d'aparca

primer amb els botiguers de casa i des

tura és una enquesta que va realitzar en

ment fan de l'equipament municipal un

prés, si quedessin alguns locals buits, amb

tre els comerciants dels voltants del mer

lloc immillorable. El consistori no con

els de fora.

cat i que sortia favorable a la ubicació

templa aquesta possibilitat, ja que a la

proposada. Aquesta enquesta ja ha estat

Velcro s'hi farà una bateria de serveis com

Les opinions d'altres partits. El soci de

criticada per la Unió de Botiguers (UBA)

són el casal de joves i el d'avis, la seu de

govern de CiU, el regidor d'ERC Jordi

L'actualitat de la vila està marcada pel futur mercat municipal d'Argentona. Les diferències sobre l'indret on ha d'anar l'equipa
ment ha obert dos front: d'una banda, trobem el govern municipal que ja té enllestit el projecte i en preveu la seva construcció
a Can Doro; de l'altra, són els botiguers que consideren que l'equipament és petit i quedarà obsolet de seguida. El PSC i el PP han
demanat a l'alcalde Casabella que n'aturi la construcció i s'obri un debat per replantejar la distribució comercial.

El futur mercat que el govern vol fer a
Can Doro no agrada gens a la
Unió de Botiguers d'Argentona

El passeig Marina

perquè el troba obsolet.

Pinart, també ha sortit del pas de la polè

/Aquest vial podria ser el nou emplaça

i alleugerir les aglomeracions. L'anunci

ment de la propera Fira Internacional de

el va fer el director de l'organisme, Oriol

Ceràmica i Terrissa si així ho aprova el

Calvo, que va insistir en la qualitat que la

Patronat del Museu del Càntir. El trasllat

Fira vol oferir als seus visitants, tant per

permetria ampliar els espais de la mostra

la categoria dels expositors com per l'am
plitud d'espais. En aquest sentit, el direc

mica que s'ha generat entorn al mercat.

tor del Patronat del Museu ha recordat

Pinart va recordar que en les reunions

que des de fa tres anys els expositors re

mantingudes amb els afectats mai hi ha

clamen més espai per a les seves para

via hagut cap veu discordant, fins ara.

des. Calvo ha afegit que el nombre de

Segons el regidor, algunes veus oportu
nistes volen aturar l'acció del govern. Els

parades podria duplicar-se i que en els

responsables de salvar el comerç argen-

carrers travessers s'hi col·locarien les ac

toní són els mateixos comerciants i el

tivitats paral·leles a la Fira, a banda de

govern no sempre els podrà ajudar, va

serveis tan variats com bars i caixers au

afegir Pinart.

tomàtics.
Un canvi que afectarà la Fira del Càntir

El PSC i el PP demanen un debat. Els par

fa referència al calendari. Aquest any la

tits municipals del PSC i PP han demanat

mostra començarà el dia 2 d'agost i

al govern que aturi el projecte del mercat

s'allargarà fins al 6. L'organització ha

a Can Doro i s'iniciï un debat per buscar

decidit avançar la data per fer-la coinci

una solució a la polèmica.

dir en diumenge i així augmentar el vo

El socialista i regidor Josep Clofent ha

lum de visitants. Tot i així, la benedicció

declarat que l'actual lloc neix amb mol

i posterior venda dels càntirs de l'any es

tes limitacions d'espai, tant per acollir

continuarà fent el dia 4. En principi, la

parades com per disposar d'aparcament

Fira comptarà amb els quatre sectors ha

a la vora. A més, ha afegit que serà una

bituals de cada any: terrissa tradicional,

inversió perduda, en la qual es desapro

ceràmica artística, antiguitats i institu

fitarà un indret que es podria utilitzar per

cions.

altres equipaments. El regidor ha tractat
de tirar per terra l'argument del govern,
que es justifica dient que cal reforçar el
centre comercial. En aquest sentit, Clofent
creu que el poble creixerà en un futur i
per tant el centre es desplaçarà. Tot i que

El director general de Comerç^
Jaume Engerri, es mostra arbitrari

no ha concretat quina podria ser la ubi
cació, el socialista s'ha mostrat a favor
de canviar el mercat de lloc.
El regidor del PP, Martí Riu, ha estat més
directe i ha apuntat la Velcro com una
molt bona opció. El popular creu justifi
cat el canvi perquè Can Doro és una op
ció sense futur. Riu ha criticat l'alcalde
d'actuar sense escoltar les demandes que
ha fet contínuament la Unió de Botiguers.
Iniciativa per Catalunya és l'única força
de l'oposició que es mostra partidària de
respectar l'opció que planteja el govern,
ja que considera que Can Doro és un bon
lloc. La portaveu d'IC-EV, Concepció Sala,
però, ha manifestat en reiterades vegades
que tot i tenir aquest mercat, el comerç
no només s'ha de concentrar al centre.
Per la regidora, s^haurien d'aixecar més
mercats a la població i el barri de Sant
Miquel del Cros seria un bon indret per
fer un altre equipament comercial.

L'Ajuntament d'Argentona tindrà el suport de la Generalitat, sigui quin sigui
l'emplaçament que triï per al futur mercat municipal. Això és el que va
manifestar a Ràdio Argentona el director general de Comerç de la Generali
tat, Jaume Engerri. Engerri va voler deixar clar que la decisió sobre la ubica
ció del mercat és exclusiva de l'Ajuntament. El responsable de comerç de
l'administració autonòmica va recordar que la Generalitat no té cap més
competència en aquests casos que la d'oferir la seva opinió i orientació al
respecte d'una inversió d'aquesta magnitud. En la seva visita a Argentona,
Engerri va fer un diagnosi sobre la situació comercial de la vila i va recoma
nar a l'Ajuntament que analitzés bé l'emplaçament final del mercat. Segons
el director general, cal valorar que una inversió tan important com la del
mercat hauria de tenir una vida útil de 15 anys i per tant ha de preveure el
creixement de la població.
Jaume Engerri va poder comprovar que el solar inicialment triat per a l'equi
pament, el de Can Doro, està situat a la zona comercial ideal però té proble
mes d'espai. El director general de Comerç, respecte a la proposta apuntada
per alguns botiguers d'Argentona de traslladar el nou mercat a l'antiga fàbri
ca de la Velcro, va comentar que l'edifici compleix les condicions d'espai
però en canvi l'indret està allunyat del centre comercial.
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Sí però no...
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Encara que...
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La policia posa fre a
l'allau de robatoris
Una campanya de sensibilització i la
cooperació ciutadana^ claus de l'èxit

Ara va de lladres

La Policia Local d'Argentona s'ha apun

tret la bossa d'alguna clienta, sense aixe

tat aquest passat mes de maig un èxit im

car sospites.
La campanya de sensibilització i informa

portant en la lluita contra la delinqüèn
cia a la vila. Els agents han aconseguit

ció de la policia a les perruqueries va ser

detenir la banda que es dedicava a robar

clau per a la detenció de les persones.

Els tenim aquí i més que mai. Ja no en

a les perruqueries del poble, a l'individu

Els presumptes lladres, tots de Barcelona,

tenen prou amb el radi d'acció de "la

que els dissabtes estirava les bosses a les

van passar a disposició judicial.

colònia" estiuenca. Ara els lladres es

veïnes d'Argentona i a dos joves que van

Una segona actuació de la policia es va

mouen pel nucli urbà.

ser sorpresos mentre intentaven robar en

registrar pocs dies després, el dissabte 16

Ens entren a les perruqueries per endur-

una nau industrial. La major presència

de maig. Una trucada d'un veí va alertar

se les bosses de les clientes. Amb nava

policial al carrer, prevista en el pla de re

que la porta del magatzem de lampiste

lles a la mà buiden els calaixos de petits i

organització del Servei Municipal de Po

ria del carrer Sant Sebastià havia estat for

solitaris botiguers. Violen cases per arre

licia, la major informació i la col·labora

çada. La policia es va desplaçar al lloc

plegar-ne joies, diners i petits aparells, que

ció ciutadana han estat les claus que han

dels fets i va enxampar els dos lladres,

transporten en bosses d'esport blaves. Des

permès acabar amb la delinqüència que

dos joves de 14 i 19 anys veïns de Mataró.

d'una moto blanca en marxa i emparats

darrerament s'havia detectat a la vila.

Els nois van ser sorpresos quan es dispo
saven a carregar diverses mercaderies en

sota un casc blanc, estiren els bitlleters

una furgoneta.

de dones -de mitjana edat i grans- que

Trunquen l'operació perruqueries. El pri

van tranquil·les pel carrer, sovint arrosse-

mer dels èxits policials es va produir el

El darrer dels èxits policials es va produir

gant-les per terra en la seva escapada,

13 de maig. La Policia Local d'Argento

el 25 de maig, quan els agents de Mataró,

amb les conseqüents ferides.

na va detenir dos nois i una noia com a

després de rebre un avís dels d'Argentona,

Són la nova plaga d'Argentona, com se

presumptes autors dels robatoris que es

van detenir l'individu que els darrers dis

gurament ho són d'altres llocs. Surten als

van cometre en algunes perruqueries de

sabtes s'havia dedicat a estirar les bosses

diaris, però no entren a la presó. Estan

la vila. Els detinguts, que actuaven amb

a les veïnes del poble. El lladre, veí de

fitxats i més d'una vegada han sigut de

èxit des de feia mesos a Argentona, van

Mataró i amb nombrosos antecedents per

tinguts: quatre, vuit, setanta vegades, per

ser enxampats per la policia gràcies a la

robatori, actuava bàsicament a la zona

a res. Més ben dit, sí. Per sortir-ne i en-

trucada d'una treballadora de la perru

del Centre Parroquial. Arran de tres de

riure's de tots nosaltres i de la policia, en

queria Xaloc, al carrer Badalona. La ban

núncies presentades, la policia va mun

definitiva de la justícia, d'una justícia que

da seguia un mètode estudiat: mentre els

tar, el dissabte 23 de maig, un dispositiu

no contempla el mal psíquic i físic que

dos nois s'esperaven a fora dins el cotxe,

de vigilància per atrapar-lo. Després de

s'està fent a aquestes comunitats de po

la noia entrava a la perruqueria per ta

localitzar-lo, un dels agents va fer-lo anar

ble -o de ciutat- fins ara tranquil·les i con

llar-se els cabells i preguntava educada

a la central amb l'excusa de comprovar

fiades.

ment per l'estona que s'hauria d'esperar,

la documentació de la seva moto. Va ser

Aquesta inseguretat ciutadana serà -si la

mentre penjava la bossa i l'abric. Al cap

llavors quan l'individu va fugir. La Poli

Policia Local no hi posa remei urgent

de pocs minuts, s'aixecava i amb una ex

cia Local va donar l'avís de recerca i cap

ment- el cop definitiu perquè Argentona

cusa marxava de l'establiment. En aquell

tura i l'operació va culminar amb èxit dos

deixi de ser un poble de portes obertes i

breu espai de temps la noia ja havia sos

dies després.

de caminar relaxat.
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L'infòrrne ' coEstudi
é. el torrent -íe Vera no agrada
Urbanisme creu que l'estudi mediambiental no aporta
solucions a la il·legalitat urbanística de la zona
11 projecte mediambiental que va encar

Davant d'aquesies consideracions, el re

regar la Regidoria d'Urbanisme a l'em

gidor d'Urbanisme ha optat per iniciar

podria arribar un cop s'hagin discutit les

presa EcoEstudi per solucionar les irregu

gestions per aconseguir un terreny al

diferents propostes amb els grups polítics,

definitiva per la problemàtica. Aquesta

laritats urbanístiques del torrent de Vera

marge dret de la riera on sí es podrien

amb els veïns afectats, amb els tècnics i

no ha fet el pes al regidor d'aquesta car

traslladar les indústries del torrent de Vera.

amb la Comissió d'Urbanisme de

tera, Jordi Pinart. En aquest informe,

En aquest sentit, l'Ajuntament estaria es

Barcelona.

EcoEstudi aconsella a l'Ajuntament una

tudiant oferir compensacions als indus

reordenació del territori mantenint el nu

trials que decidissin fer el trasllat de l'ac

El PP es reuneix amb els afectats. Uns

cli d'habitatges i enderrocant les indús

tivitat a un nou emplaçament. De tota

setanta veïns del torrent de Vera van as

tries existents. Aquestes haurien de tras

manera, encara no s'ha pres una decisió

sistir a la reunió que va convocar el Partit

lladar-se a un polígon industrial de nova

Popular per explicar el seu posicionament

creació a la part baixa del torrent, just

sobre el Pla General d'Urbanisme i per

tocant a la carretera. La resta de la zona

analitzar la problemàtica de la zona on

es mantindria com a espai d'usos agríco

hi ha el conflicte. El PP es va mostrar par

les i zona forestal. Aquesta opció ha estat

tidari de legalitzar les construccions que

qualificada d'inviable per Pinart. El regi

hi ha al torrent de Vera a través d'un pla

dor considera que la construcció d'un

especial o parcial. Els populars conside

polígon vulneraria el Pla General, que

ren un desastre la nova redacció del

preveu conservar el marge esquerre de la

Pla General perquè no dóna solucions als

riera com a zona agrícola i forestal.

problemes urbanístics del poble. Pel PP,

Una altra opció que apunta l'empresa

el govern vol crear un cinturó ecològic

EcoEstudi seria la de regularitzar la zona

asfixiant al voltant del poble i convertir

tal i com està, conservant les edificacions

Argentona en la zona verda de Mataró.

il·legals. La proposta també ha estat re

D'altra banda, el PSC ha anunciat que

butjada de manera contundent perquè no

properament convocarà una trobada en

entra en els plantejaments del govern, ha

què explicarà la seva postura vers el nou

declarat el regidor d'Urbanisme.

Jordi Pinart, regidor d'Urbanisme

Pla General.
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Mirant enrera
sense rancúnia

Ferran Catà

Traspassen els
terrenys de l'IES
El Ministeri d'Hisenda fa el darrer pas
donant a la Generalitat els terrenys per
fer les obres del futur institut

Folch i Torres
Tant des del Cap de Creus com per Ràdio
Argentona, he fet tot el possible per in
formar de l'homenatge que es farà a
Montserrat, el dia 13 de juny, recordant
(•

en Josep M. Folch i Torres. Cal destacar,

^tr

entre d'altres, Tacte de la inauguració del
monòlit amb la seva efígie en el Camí dels
Degotalls, lloc de recés, on es venera la
memòria de molts homes cimera de la
cultura catalana.
S'han recollit signatures d'adhesió a l'ho
Els tècnics preveuen que el nou institut estarà enllestit a finals del 1999.

menatge a totes les poblacions catalanes.
A Argentona se n'han recollit més de 500,
si bé hem de fer constar la valuosa i des
10

interessada col·laboració entusiasta d'un
grup d'argentonins, incloent-hi algú que
no resideix a la vila.
Aquestes ratlles són escrites el dia 2 de
juny i segurament quan surtin impreses
formant part del Cap de Creus tota la fes
ta ja serà història. Tenint en compte, però,
que si fos comentada en el proper núme
ro gairebé haurien passat dos mesos, la
notícia ja seria desplaçada. És el meu

tls tràmits administratius que s'han de

l'institut. Espadero ha apuntat que, una

deixar enllestits abans de començar les

vegada Estat i Generalitat signin l'acord

obres de construcció del nou Institut d'En

davant notari, l'Ajuntament començarà a

senyament Secundari (IES) d'Argentona

pres-sionar per agilitar al màxim la redac

estan arribant a la seva fi. La Generalitat

ció del projecte i l'inici de les obres.

ha aprovat la cessió per part de l'Estat dels

La Generalitat ja ha adjudicat el concurs

terrenys on s'ha de construir el nou insti

de redacció del projecte del centre esco

tut. Aquest és el pas previ per procedir a

lar a un equip d'arquitectes. Francesc Es

la signatura davant de notari de l'escrip

padero ha destacat que la seva àrea té la

tura dels terrenys, fet que es produirà en

voluntat de col·laborar al màxim amb

els propers dies. El regidor d'Ensenya

l'equip redactor del projecte per assegu

ment, Francesc Espadero, ha qualificat

rar-se que reuneixi tots els requisits i les

desig que hi hagi constància en aquest

aquest tràmit de molt important i ha as

necessitats d'alumnes i professors.

butlletí. M'arrisco a anticipar-me a Tes-

senyalat que l'arquitecte que va resultar

Els treballs de redacció del projecte du

deveniment no fent comentaris i confiant

guanyador del concurs públic ja podrà

raran tres mesos. Un cop la Generalitat

que els mitjans de difusió ja els hauran

començar a treballar en el projecte

doni el seu vist-i-plau, l'empresa GISA co

fet arribar a tot Catalunya en el moment

d'obra.

mençarà les obres. Si es compleixen els

oportú.

La cessió dels terrenys per part del Minis

terminis, el nou centre estaria acabat a

El plec de firmes recollides estarà diposi

teri d'Hisenda es va fer efectiva a princi

finals de l'any 1999 o a principis del

tat a l'Arxiu Folch i Torres del castell de

pis d'any, però la Generalitat no l'ha ac

2000.

Palau de Plegamans. Ho ressaltem per si

ceptada oficialment fins ara. L'acord d'ac

El projecte marc de l'institut preveu que

hi hagués alguna persona interessada a

ceptació d'aquests terrenys ha sortit pu

aquest equipament tingui 4.500 metres

signar (donat que no compromet a res,

blicat al Diari Oficial de la Generalitat

quadrats i aculli 690 alumnes. L'edifici

repeteixo) i no hagués estat a temps de

(DOGC). Ara les dues administracions es

disposarà de 35 aules: 16 per a ESO, 6

fer-ho, podrà passar per la llibreria Arenas
fins al dia 30 de juny.
Transcorreguda aquesta data els fulls re
collits es faran arribar a l'arxiu esmentat
anteriorment.

tan pendents de signar davant de notari

per als batxillerats i 13 per a altres activi

l'escriptura dels terrenys. Un cop fet

tats com idiomes, música, informàtica o

aquest tràmit, quedarà enllestida tota una

dibuix. A més, el centre disposarà de bi

burocràcia administrativa que ha durat

blioteca, tres laboratoris, dues pistes

anys.
El regidor d'Ensenyament d'Argentona,

poliesportives i una cafeteria-menjador.
A l'exterior, hi haurà un pati de 2.000

Francesc Espadero, ha qualificat de molt

metres quadrats i un espai per aparca

important l'acceptació dels terrenys de

ment.
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El Centre desestima

Records

fer l'aparcament
No volen competir amb l'Ajuntament i
es refien del projecte de la plaça Nova
Lluís S. Morgan
LI Centre Parroquial ha desestimat, fi

apuntar Colomines i Alsina, es destina

nalment, construir un pàrquing subterra

ran a transformar i millorar els espais i

ni als terrenys de l'entitat, propietat del

les instal·lacions de l'entitat. L'esplai i el

Bisbat de Barcelona. Així ho van anun

cinema seran les activitats que primer es

ciar els membres de la Junta del Centre.

beneficiaran d'aquestes reformes. Alsina

El vicepresident de l'entitat, Pep Alsina,

va anunciar que l'entitat impulsarà les ac

va explicar en roda de premsa que la Junta

tivitats de l'esplai i es renovarà el pati de

havia pres aquesta decisió després de sen

butaques de la sala de cinema. La inau

tir unes declaracions de l'alcalde, Joa

guració de la nova sala de cinema serà el

quim Casabella, a Ràdio Argentona en les

proper 11 de setembre amb la projecció

que manifestava que l'equip de govern

de la pel·lícula La Ciutat Cremada.

tenia la ferma intenció de fer un aparca

D'altra banda, la Junta ha fet una crida a

ment subterrani a la plaça Nova. Alsina

tots els vilatans perquè abans del 27 de

va apuntar que el que no té sentit i no és

juny facin arribar les seves propostes de

viable és fer dos pàrquings. Si l'Ajunta

millora dels equipaments del Centre. Un

ment està decidit a tirar endavant el de la

dels projectes de l'entitat que també ha

plaça Nova, nosaltres els deixem el camp

quedat ajornat és el de la creació d'una

lliure. Per la seva banda, la presidenta

sala d'ordinadors i Internet. El motiu és

de la Junta, Lourdes Colomines, va mani

que l'equip de govern té previst instal·lar

festar que tant ells com el rector de la par

un servei com aquest al futur Casal de

ròquia, mossèn Salvador Cabré, hem fet

Joves de la vila.
Acord amb TVA. El Centre Parroquial va

per mullat, però el projecte del pàrquing

signar el passat mes de maig un conveni

queda aturat des del moment en què

de col·laboració amb el director de Tele

l'Ajuntament anuncia la intenció de

visió Argentona, Josep Maria Carballes.

construir un equipament d'aquest tipus.

Les dues entitats han creat una platafor

Els responsables del Centre van explicar

ma unitària amb l'objectiu d'impulsar i

que ja havien aconseguit que un grup

promoure les activitats culturals i lúdiques

d'empresaris de la vila financessin el pro

organitzades pel Centre Parroquial a la

jecte. Ara aquests diners, segons van

Diuen els entesos que en aquest món tot
és relatiu, essent així no ens resta més que
congratular-nos. Alegrem-nos per la
rapidesa amb què es van acabar les obres
dels carrers de Cirés i dels Rosers,
rapidesa, és clar, comparada amb
l'Eternitat.
Diuen que de cada 170 ptes. ens dona
ran un euro... Alegria! Ja no anirem tan
carregats i no hi haurà tants milionaris,
explotadors de les classes humils.
Els nostres polítics ja preparen per les
properes eleccions locals la reivindicació
de la Sala. És bonic que les coses agrada
bles i justes, com aquesta reivindicació,
les sentim durant anys i panys.
Alegrem-nos els que tenim colesterol
perquè ens evita menjar carns que cada

mans i mànigues perquè el projecte tirés
endavant. Les nostres idees no eren pa

Congratulem-nos

televisió.

vegada són més adulterades.
Congratulem-nos quan plou pels que
venen paraigües i impermeables i quan
fa calor pels que venen para-sols i gelats.
I és que tot és relatiu. No sé què té a veure
aquesta relativitat amb aquell escabellat
que es deia Eienstein, però us puc
assegurar que qui no es conforma és
perquè no vol.
I és que el problema de cadascú és tan
petit, que no es pot comparar amb la
immensitat del mar i tot l'empeny,
sentiment i voluntat que posem en els
nostres desitjós no tindran punt de
comparació amb... l'amor d'una mare,
per exemple...!

imm
El Centre Parroquial centrarà les seves inversions en la construcció d'un nou pati de butaques.
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Rebuda oficial de les autoritats i la coral als components del Foment de la Sardana de Mataró. 1 de juny de 191 6. Arxiu Pep Padrós. Foto cedida per Jaume Clavell (E.P.D.i
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El 21 de maig del 1898, dins l'època de

Can Baixeras-, un local que aplegava gent

1923 es trenca el Llaç com a massa coral

més eufòria de l'obra del mossèn

amb una tendència clara de dretes. Just

i els que volen cantar han de fer-ho a la

barceloní Anselm Clavé, neix la Coral

un any després, la Unión Argentonesa,

parròquia.

Llaç d'Amistat a Argentona.

avui és el local Can Tomàs, que aquella

No és fins l'any 1951 que la coral es re

Integrada als seus principis únicament per

època representava la ideologia esquer

cupera i, sota la direcció del mestre Josep

homes, la coral va adoptar com a prime

rana, va fundar la segona coral de la vila.

Suari, s'obre a moltes altres activitats.

ra seu social la Fonda Aleix, al carrer

Aquesta s'anomenaria Els tres clavells.

D'aquesta manera, s'organitzen tertúlies
i es fan excursions i competicions d'es

Gran, que casualment cent anys després
torna a estar establerta. El seu primer di

La dictadura marca l'entitat. Els anys de

cacs. Es reunien al bar Deportivo i assa

rector fou Aleix Soler, un home profun

la dictadura de Primo de Rivera són els

javen a la Sala. L'escriptor Joaquim Ripoll

dament liberal. Quan aquest va morir,

més durs per als integrants de la coral en

pren les regnes de l'entitat i li dóna una

l'any 1903, la coral es va traslladar al Fo

quedar anul·lada tota activitat pública

empenta convertint-la en una societat co

mento Argentonés -després s'anomenaria

amb reminiscències catalanistes. L'any

ral i cultural, deixant de ser una entitat

Poques entitats poden presumir de complir cent anys d'història. Entre aquest selecte grup de privilegiats hi trobem el Llaç d'Amis
tat d'Argentona que el passat 21 de maig va celebrar un segle d'existència a la vila. Nascuda al principi com una coral formada
només per homes, l'entitat va esdevenir amb el temps una agrupació amb diversitat d'activitats. Amb aquest reportatge volem
reviure un munt d'històries que s'han produït al llarg del segle i en les quals molts argentonins han tingut alguna cosa a veure.

enfrontats: el conservador, recolzat per

El grup d'esplai canvia el nom i Els Cabi-

l'Ajuntament i la parròquia, i el renova

rols passen a anomenar-se Repicatruges.

dor amb integrants progressistes. Final

El successor de Puig serà Jaume Nicolau.

ment, en les eleccions del març del 1976,

El Llaç actual, amb una junta gestora al

i amb uns resultats molt ajustats, guanya

capdavant, però, és força diferent del de

el candidat renovador Jordi Suari. Josep

fa un segle. S'han dissolt totes les seccions

Suari, el seu opositor, crearà, al cap de

excepte la coral, que té quinze cantaires,

ben poc temps, la coral Càntir d'Or amb

dirigits de nou per Peralba. L'actual cap

la majoria de cantaires del Llaç.

visible de l'entitat és Joan Burgada.
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Nous aires a la transició. Entre el 1977 i
el 1979 l'entitat, ara oberta a nous horit
zons, estrena presidenta: Rosa Masó. L'en
titat compra l'actual Casal, al carrer Gran,
a través de participacions populars de
10.000 pessetes. El local es compartirà
amb el Cine Club, l'Associació de Veïns i
un bar per ajudar a cobrir les despeses.
S'inaugura amb gran èxit popular el 3 de
juliol del 1977. L'entitat treu al carrer
aquell mateix any la revista Llaç que se
seguirà publicant, amb dos anys de silenci
entremig, fins al desembre del 1985. En
total es publiquen 108 números.
El primer president del període democrà
tic és Lluís Puig, entre el 1979 i el 1981.
Miquel Peralba dirigeix el que queda de
la Coral Llaç d'Amistat després de la cri
si, amb aires renovadors. La cultura es
multiplica amb exposicions artístiques, bi
bliogràfiques, conferències a càrrec de
Fotografies cedides per: Rosa Masó, Pep Padrós i
Elvira Carbonell.

destacades personalitats de les lletres ca
talanes i una fructífera secció d'escacs.
13
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típicament claveriana. L'any 1961 es can
vien els estatuts, que ja signarà el nou pre

Calendari d'actes

sident Ernest Ferrer.

Diumenge, 21 de juny
Saló de Pedra - 7 de la tarda
Concert coral del Cor Arcis
Església Sant Julià - 9 del vespre
Concert amb les corals
d'Argentona
Del 15 de setembre al 4
d'octubre
Casa de Cultura.
Exposició fotogràfica
Diumenge, 22 novembre
Cantada col·lectiva de tots els
cantaires que han passat per la
Coral Llaç d'Amistat

Jordi Suari, una nova època. Va ser el
president Jordi Suari, alcalde d'Argentona
en dues ocasions, el modern itzador del
repertori de la coral. Sota la seva direc
ció, les dones entren per primera vegada
a formar part del Llaç d'Amistat creant la
secció mixta Sant Domènech. A més, nei
xen les seccions de fotografia, d'excur
sionisme, el grup d'esplai Els Cabirols i
s'hi incorporen membres procedents de
la parròquia.
L'any 1971 és el de la dimissió de Suari

LI passat 21 de maig es va celebrar al Saló de Pedra de l'Antic Ajuntament la
presentació oficial dels actes del centenari. La commemoració va iniciar-se

al capdavant de la coral. El seu cosí Josep,

amb una cantada dels antics membres de l'entitat argentonina. Prèviament, es

el substituirà.

va fer una conferència sobre l'època de Clavé i l'obra claveriana que va anar

Després de molts estira-i-arronsa, unes

a càrrec de Ramon Goicoechea i Utrillo. Entre les activitats programades des

conflictives eleccions, l'any 1974, aca

taca la presentació d'un llibre que recull la història de l'entitat, que es presen

ben donant la presidència novament a

tarà el mes de novembre. L'autor, Emili Amargant, ha demanat que tothom

Ernest Ferrer durant dos anys. Hi haurà,

que vulgui pot aportar dades per confeccionar millor el llibre.

però, durant aquest període dos bàndols

CU
+^

Jaume Nicolau:
La Coral no ha de morir

c

cu

Actual president del Llaç d'Amistat
-Quantes seccions integren actualment

30 membres, però no hi ha grups d'edat

-Quins objectius té l'entitat?

el Llaç d'Amistat?

diferenciats. Els integrants tenen entre 35

-El nostre principal objectiu és tirar en

-Des que l'any 1995 va deixar d'existir

i 65 anys i vénen pel gust de cantar i per

davant. Hem tocat fons, com totes les

la secció d'escacs, només funciona la co

què els agrada el nostre estil de fer-ho.

entitats que des del 1975-1976 han anat

-Com es manté, econòmicament parlant,

quietuds s'ha anat dirigint cap a activi

és el del relleu dels càrrecs i la poca vo

el Llaç d'Amistat?

tats de caire polític. Un altre fet que cal

luntat de formar juntes i prendre respon

-Tenim el local que vam adquirir a través

remarcar és que també hi ha moltíssima

sabilitats dels membres que en formen

de participacions populars i de crèdits

gent que s'ha tornat amb el temps molt

perdent membres. La gent amb altres in

ral. El problema actual, no només a la
nostra, sinó a totes les entitats culturals,

part. Així, per exemple, les desaparicions

personals durant l'època de la Rosa.

apàtica i amargada per tot i sense ganes

de les seccions d'escacs, de sardanes o

Aquest local, que en principi només ha

de fer res. Tota persona que fa coses que

de la revista Llaç van estar motivades pel

via de ser un bar, ara és un restaurant, del

no són retribuïdes té diferents compen

poc interès de la gent de continuar pro

qual en traiem un lloguer que també ens

sacions: l'afecte de l'altra gent i el poder

jectes que algú havia iniciat. S'ha inten

ajuda. Els socis actuals no paguen cap

compartir la mateixa afecció i els matei

tat, han tornat a funcionar durant un

mena de quota des que l'entitat va deixar

xos sacrificis amb uns companys que l'en

temps, però s'han tornat a deixar córrer.

de tenir una activitat intensa. El que sí és

tenen. El cert és que avui dia hi ha moltes

Evidentment, la secció de la coral, com a

cert, per exemple, és que el director de

coses que fan que ens faci mandra mou

nervi i fundadora de l'entitat, no ha de

la coral el paguen els integrants amb di

re'ns de casa i reunir-nos. Quan ho fem,

morir mai. La coral sempre serà l'eix i si

ners de la seva pròpia butxaca. A més,

però, veiem que val la pena compartir. El

bé en els seus cent anys d'existència ha

també rebem una petita subvenció de

que no hem de fer és escoltar aquesta

hagut de plegar en diverses ocasions, ara

l'Ajuntament.

mandra i ser més altruistes. El millor que

local propi obert i potser, en un futur, algú

-Les noves generacions continuen inte

afeccions encara que se sigui de genera

torni a interessar-se per reobrir seccions
tancades. És per la seva importància que

ressant-se pel món associatiu?

cions diferents i allunyades.

-No ho sé, potser tot sembla indicar que

De tota manera sóc optimista, crec que

els actes de celebració van iniciar-se amb

no tant, però sovint quedo parat de l'afec

el centenari animarà molta gent. Vaig que-

un record de la coral de fa cent anys.

ció d'alguns joves per activitats com la

hi ha és estar amb altra gent i compartir

les coses són molt diferents. Tenim un
14

D'aquesta manera, a la celebració, se

música o el muntanyisme. Potser el fet

guint les normes d'antuvi, només hi van

que a Argentona funcioni l'acadèmia de

intervenir homes i només van interpretar

música fa que alguns joves que s'intro

cançons que en aquella època s'estilaven

dueixen en aquest món puguin acabar,

(sardanes, religioses,...).

en un futur, trucant a la nostra porta inte

-És molt diferent la coral actual que la

que la coral hi sigui i que constitueixi una

de fa un segle?

oferta interessant. El que no podem fer és

-La coral d'ara no té res a veure amb la

estar-nos preocupant exclusivament per

ressats pel que fem. El més important és

claveriana dels inicis. Ens dediquem més

si la gent jove vol integrar-se a la nostra

al cant polifònic i litúrgic. Actualment

coral o no. L'únic que podem fer, en

només hi ha una coral, integrada per uns

aquest sentit, és deixar la porta oberta.

dar sorprès de la gentada que va venir en
el primer acte de celebració. L'èxit ens
va animar a tots pels propers actes. Pot
ser la gent es plantejarà el fet de pertà
nyer a una entitat que ha fet coses pel
seu poble, des de fa molt de temps.
-Com veu el futur de l'entitat?
-Bé, tenim moltes ganes de tirar enda
vant. Una vegada superats tots els pro
blemes, tot i que les ruptures sempre són
molt dures, trobar-se de nou és retrobar
vells amics.

—
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La guàrdia municipal dipositària de l'ordre
Lis agents del servei de la nostra Policia Local han desenvolupat un volum d'actuacions en aquest 1998, de quatre blocs diferents: trenta-sis intervencions en l'apartat

Comitè Executiu Local de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)

CL
U
C
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tat, incendis, alarmes i d'altres; tres-centes trenta-tres intervencions en l'ordre públic,

E

robatoris, identificacions i molèsties de veïns; dues mil tres-centes divuit gestions ad

en

de trànsit; dues-centes cinquanta-nou intervencions en protecció ciutadana i segure

d

ministratives, trucades i informes.
Es nota un canvi de rol amb la voluntat que els ciutadans rebin el servei i la cobertura

13

de les necessitats bàsiques i un apropament social que desmitifica la visió i allunya
ment que envoltava les més o menys fredes relacions del passat.
Des d'aquesta pàgina fem un homenatge a aquest cos municipal a vegades qüestionat
per motiu de desconeixement o incomprensió de la seva feina, responsabilitat i obli

Els del PP no tenen programa, fan inter

gacions.
Cal destacar la professionalitat i l'estimació que sempre ha presidit el seu ambient de

vencions sense resultats positius i espe

treball.
També es podria parlar d'un partit que es creu molt espavilat: el PP. Fa crítiques al

culen el temps de les seves intervenci

nostre govern perquè no compleix el programa electoral, vol fer creure que tot el que
està portant a terme CiU és obra ç|e les seves intervencions a les comissions, plens i

ons fent electoralisme

mitjans de comunicació. Suposem que tothom que els veu o escolta trobarà només
una resposta: són gent que no tenen programa, fan intervencions sense resultats posi
tius i especulen el temps de les seves intervencions fent electoralisme, però el que ells
no saben és que l'eufòria que van obtenir a les eleccions del 95 no va ser pels repre
sentants sinó perquè portaven les sigles del PP. Quines solucions donen quan els
escoltem? Podem analitzar-los només amb l'opinió de la ubicació del nou mercat que
ells consideren que ha de ser al sot de can Calopa. Que no pensen amb els consumi
dors? i amb el comerç del centre? En el moment que el consumidor del poble hagi
d'agafar el cotxe ja se n'anirà d'Argentona. Senyors, això no ho podem permetre,
creiem que els comerciants i també els consumidors hi tenen alguna cosa a dir.
15

No només és possible canviar, sinó que convé
La pocs dies s'ha complert el tercer any de l'actual legislatura municipal. A les pro
peres, totes les noies i nois que votaran per primera vegada pertanyen a la generació
que sempre haurà tingut un ajuntament democràtic, una Constitució, l'Estatut d'Auto

Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

nomia i la pertinença i construcció de la nova Europa. Ja tenim una generació que
gaudeix plenament de tot allò pel que molts homes i dones van donar la vida, anys de
persecució i presó i altres van haver de patir durant anys, amb silenci rabiós, la falta
de llibertats nacionals i demòcrates. I Argentona què tal? Com ha anat al nostre poble
aquests anys de democràcia? Podem estar satisfets?
És cert que algunes coses s'han fet i que són importants, però si ho comparem amb els
pobles del nostre entorn ens adonem que quelcom deu fallar. Si visitem la quantitat i
qualitat dels equipaments, fa la impressió que a Argentona hem estat molt aturats...

A Argentona hem estat molt aturats...

tant, que sembla que estem a punt de perdre el tren de la qualitat de vida que avui
disfruten la majoria de pobles i ciutats de Catalunya, independentment del color po

tant, que sembla que estem a punt de

lític que els governi. Però, és clar, si el ritme de fer coses a Argentona és el dels tres
darrers anys de govern de CiU-ERC, no esperem que ens esperi un futur gaire pròsper.

perdre el tren de la qualitat de vida que

Què s'ha fet des de les passades eleccions municipals, a part d'haver perdut el Casal
d'Avis de la Caixa, d'haver tancat el Museu del Càntir, d'haver autoritzat la urbanitza
ció de Sant Sebastià i de Can Barrau sense haver resolt les connexions amb la nova
ronda que s'ha de construir? De tenir pendent el nou mercat i cementiri (malgrat les
promeses del Sr. Casabella, que s'inauguraria el desembre del 1997)...? S'ha refet una
petita part de l'enllumenat públic, s'ha refet la mina del carrer Gran, diuen que han
urbanitzat el carrer dels Rosers i també el dels Cirés... (els veïns no semblen gaire
contents)... I què més?
Poc i escàs és el balanç de la gestió del govern municipal. D'aquí a un any tornarem
a tenir l'oportunitat d'elegir un govern diferent, amb un estil participatiu i eficaç, com
modestament creiem que ens mereixem tots els argentonins... o ens continuarem quei
xant de la fatalitat, del que no hi podem fer res... que si sempre surten els mateixos!

avui disfruten la majoria de pobles.
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Estudien si és
viable una parada
de bus al Cros

el 18% ho van fer a favor d'Almunia.

i la clínica i fa" més de 20 anys que

El diputat i regidor del PSC, Josep

opera a la ciutat veïna. La notícia no

gentoní, que va donar el vot al socia

negociacions estan molt avançades.

L'Ajuntament d'Argentona habilitarà

lista català, va recordar que el futur

Julià, però, no ha volgut descartar l'al

una partida i redactarà el projecte per

presidenciable és des de fa temps un

tra opció de gestió a través de l'ICS,

fer les obres de perllongament de

gran líder dins el partit.

Clofent, va mostrar-se satisfet i alhora

l'ha descartada el regidor de Sanitat,

sorprès per la victòria de Borrell. L'ar-

Antoni Julià, que ha confirmat que les

l'avinguda del Mediterrani fins al
Centre Obert del Cros. El consistori
farà una prova de tres mesos per veure
la demanda real que tindria una

que controla bona part del servei a
Catalunya. El regidor va revelar que

No! als casos de
transfuguisme

parada d'autobús en aquest veïnat. El

l'ABS ja està equipada en aquests
moments, tant és així que per tenir
cura del material instal·lat s'han con
tractat els serveis d'una empresa de

PSC i IC, a través d'una moció, van

tls polítics argentonins han expres

seguretat. La data d'inauguració de

reclamar que es perllongués aquesta

sat el seu suport a la proposta que està

l'ABS continua fixada per l'octubre.

avinguda i que el consistori iniciés

elaborant el govern espanyol per evi

contactes amb l'Ajuntament de

tar els casos de transfuguisme que es

Mataró i l'empresa responsable de la

donen en alguns ajuntaments. La pro

La UE ajuda els
joves desocupats

línia d'autobusos que uneix les dues

posta preveu aïllar els regidors tràns

poblacions per tal que s'habilités una

fugues i contempla el compromís dels

parada de fàcil accés per als veïns del

partits polítics a no acceptar dins els

L'Ajuntament rebrà una subvenció

Cros. La portaveu d'IC, Concepció

seus respectius grups cap regidor que

de més de set milions de pessetes de

Sala, va apuntar que l'Ajuntament

hagi abandonat el seu partit. Les for

la Unió Europea per fomentar l'ocu

hauria d'assumir aquestes obres, tot i

macions polítiques també s'hauran de

pació. Els diners comunitaris, distri

que el propietari dels terrenys, Incasol,

comprometre a no beneficiar-se de

buïts per la Diputació, constitueixen

no estigui disposat a aportar-hi diners.

regidors trànsfugues per aconseguir el

la subvenció pactada per finançar els

El regidor d'Urbanisme, Jordi Pinart,

govern als ajuntaments. El nou regla

Mòduls de Garantia Social de jardi

va anunciar que el govern habilitarà

ment també preveu que els regidors

neria i hostaleria que va posar en fun

una partida i redactarà el projecte per

que abandonin el partit no puguin

cionament l'Ajuntament d'Argentona

començar les obres. Pinart va dir que

passar al Grup Mixt i quedin aïllats.

el mes d'octubre de l'any passat.

demanaran a Incasol que faci una
aportació econòmica. El regidor
d'Obres, Santi Mora, ja ha mantingut

El Consorci sona

contactes amb l'empresa d'autobusos

com a futur

i ha avançat que es farà una prova

gestor de

per conèixer la demanda real que
tindria una parada al barri.

Borrell també
guanya amb
diferencia a la vila

PÀrea Bàsica

El PP demanarà
una subvenció per
recuperar la Sala

tl Consorci Sanitari de Mataró té

Li Partit Popular ha demanat al Mi

moltes opcions per gestionar l'Àrea

nisteri de Foment una subvenció per

Bàsica de Salut (ABS) que entrarà en

arreglar la Sala Argentona, un cop

funcionament el mes d'octubre. Les

aquest equipament passi a ser de titu-

darreres converses que estan mante

laritat municipal. Aquesta ajuda pro-

Josep Borrell va ser el candidat més

nint l'empresa i l'Institut Català de la

vindria de les partides que el Ministe

votat a Argentona en les primàries que

Salut (ICS) així. ho fan preveure. La

ri destina a infraestructures i formen

va fer el PSOE per optar a la presi

proximitat amb Mataró i la centralit

part del paquet de l'anomenat 1 %. Si

dència del govern espanyol. El socia

zació dels serveis podria ser la millor

es concedís, tot i que es desconeix la

lista va obtenir 17 vots dels 28 possi

opció per la gestió de l'equipament

xifra, estaria inclosa en els pressupos

bles -84% del total-. Només un mili

sanitari. El consorci agrupa l'hospital

tos generals de l'Estat de l'any 1999.

tant del PSC va donar el suport a

A hores d'ara, però, el conveni que

Joaquín Almúnia -6%-. Tal com es

ha de signar l'Ajuntament i la Coope

preveia a la comarca, els resultats van

rativa per la cessió de la Sala està con

donar una clara victòria a l'exministre

gelat a l'espera que aquesta última

català. En xifres globals, el 82% dels

entitat doni el seu vist-i-plau al text

militants van votar Borrell, mentre que

de l'acord.
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IC demana atenció
ginecològica anual
Iniciativa per Catalunya va instar al
govern, a través d'una moció, que les
revisions ginecològiques es facin anu
als en comptes de cada tres anys. La
portaveu d'IC, Concepció Sala, va ar
gumentar que una bona sanitat sem
pre es fonamenta en una bona pre
venció. La regidora va posar com
exemple els programes preventius que
es fan a Barcelona per conscienciejar
la població femenina sobre la neces
sitat de fer-se revisions. La proposta
no va ser aprovada pel govern. El ti
tular de Sanitat, Antoni Julià, va justi
ficar el seu vot contrari dient que els

La Diputació
dóna 70 milions

03

pel nou cementiri

CU

La Diputació de Barcelona ha
Rosa Masó
concedit un crèdit a baix interès a
l'Ajuntament per les obres de
construcció del nou cementiri. El

Un any més...

préstec de 70 milions de pessetes

les catifes

servirà per finançar les dues primeres
fases de construcció del futur equi
pament. El president de l'ens pro
vincial, Manuel Royes, i l'alcalde,
Joaquim Casabella, han signat la

Ja sabem tots que la diada de les catifes a
Argentona se celebra el primer diumen
ge de juny. Una diada un xic discutida:
algunes persones la defensen com a clo

concessió del préstec que forma part

enda de la festa de primavera, d'altres hi

del programa de crèdit local. D'aquest

troben motius religiosos, etc. El que sí és

import, la Diputació en subven

cert, almenys jo ho veig així i no es pot

cionarà un 3%.

discutir, és que la festa és de qui la fa i

ment irregular del Programa d'Aten

que si algú se la pot fer seva són els veïns

ció a la Dona. Pel portaveu de CiU,
Josep M. Esteve, la proposta és rao

Josep Clofent

dels carrers que fan les catifes. No hi ha

nada, però si s'incrementen aquestes

medita

ganització d'aquesta diada. Tots els ve

informes no indiquen cap funciona

revisions també caldrà augmentar-les
en altres àrees. El portaveu va com
prometre's a traslladar la inquietud als

presentar-se
de nou

ningú més que es pugui apropiar de l'or
ïns, amb més o menys encert, són els
únics protagonistes.
L'organització i la coordinació de tots els
materials i eines que es necessiten van a

serveis mèdics de la vila.

càrrec de la gent del carrer. Sempre, a
cada carrer, hi ha persones, i sort en te

El Museu rep els
diners pel trasllat

nim, que tiren del carro, que són les que
van posant el "cuquet" i van animant
perquè es pugui tirar endavant el projec
te, però és l'aportació dels veïns i en co

L^iU i ERC van aprovar la creació

operació el que fa possible que la realit

d'una partida pressupostària de 45

zació de la festa tingui més o menys en

milions de pessetes per convocar un
concurs per a la redacció del projec

Josep Clofent

certs.
Encara que la festa tingui defensors i de
tractors, segurament a tots ens fa il·lusió

te i fer les obres del nou Museu del
LI cap de llista del Partit dels Socia

passejar pels carrers de la nostra vila con

dis i treballs tècnics tindran un cost

listes a Argentona, Josep Clofent, po

templant i sentint la flaire de les flors.

de tres milions de pessetes, mentre

dria renunciar a ser el proper alcal-

Per molts anys es pugui celebrar aquesta

que el pressupost de les obres serà de

dable d'aquesta formació per dedicar-

diada si això ajuda a compartir i relacio

42 milions. Els terminis previstos per

se amb més intensitat a les seves res

nar tot un veïnat. Massa coses hi ha a la

l'equip de govern són que el concurs

ponsabilitats al Parlament i a l'exe-

nostra societat que potencien l'indivi

de redacció del projecte es pugui ad

cutiva del partit. L'anunci el va fer la

dualisme quan el fonamental és la coo

judicar en el ple del mes d'agost i que

primera secretària del partit, Montse

peració.

Càntir a la Casa de Cultura. Els estu

entre els mesos de setembre i desem

Brugal. Encara no hi ha res decidit i

bre el projecte ja estigui fet. Les obres

en Pep pot continuar com a cap de

començarien a principis del 99 i la

llista, va matisar la socialista. El ma

inauguració es podria fer la primave

teix Clofent va corroborar les parau

ra d'aquell mateix any. El PSC va de

les de Brugal dient que s'ha plantejat

manar que només es fes el projecte i

retirar-se, després de dotze anys com

després, en funció d'aquest, es desti

a regidor, però va afegir que la deci

nessin els diners.

sió final la té el partit.
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Estudien si és
viable una parada
de bus al Cros

el 18% ho van fer a favor d'Almunia.

i la clínica i fa" més de 20 anys que

El diputat i regidor del PSC, Josep

opera a la ciutat veïna. La notícia no

gentoní, que va donar el vot al socia

negociacions estan molt avançades.

L'Ajuntament d'Argentona habilitarà

lista català, va recordar que el futur

Julià, però, no ha volgut descartar l'al

una partida i redactarà el projecte per

presidenciable és des de fa temps un

tra opció de gestió a través de l'ICS,

fer les obres de perllongament de

gran líder dins el partit.

Clofent, va mostrar-se satisfet i alhora

l'ha descartada el regidor de Sanitat,

sorprès per la victòria de Borrell. L'ar-

Antoni Julià, que ha confirmat que les

l'avinguda del Mediterrani fins al
Centre Obert del Cros. El consistori
farà una prova de tres mesos per veure
la demanda real que tindria una

que controla bona part del servei a
Catalunya. El regidor va revelar que

No! als casos de
transfuguisme

parada d'autobús en aquest veïnat. El

l'ABS ja està equipada en aquests
moments, tant és així que per tenir
cura del material instal·lat s'han con
tractat els serveis d'una empresa de

PSC i IC, a través d'una moció, van

tls polítics argentonins han expres

seguretat. La data d'inauguració de

reclamar que es perllongués aquesta

sat el seu suport a la proposta que està

l'ABS continua fixada per l'octubre.

avinguda i que el consistori iniciés

elaborant el govern espanyol per evi

contactes amb l'Ajuntament de

tar els casos de transfuguisme que es

Mataró i l'empresa responsable de la

donen en alguns ajuntaments. La pro

La UE ajuda els
joves desocupats

línia d'autobusos que uneix les dues

posta preveu aïllar els regidors tràns

poblacions per tal que s'habilités una

fugues i contempla el compromís dels

parada de fàcil accés per als veïns del

partits polítics a no acceptar dins els

L'Ajuntament rebrà una subvenció

Cros. La portaveu d'IC, Concepció

seus respectius grups cap regidor que

de més de set milions de pessetes de

Sala, va apuntar que l'Ajuntament

hagi abandonat el seu partit. Les for

la Unió Europea per fomentar l'ocu

hauria d'assumir aquestes obres, tot i

macions polítiques també s'hauran de

pació. Els diners comunitaris, distri

que el propietari dels terrenys, Incasol,

comprometre a no beneficiar-se de

buïts per la Diputació, constitueixen

no estigui disposat a aportar-hi diners.

regidors trànsfugues per aconseguir el

la subvenció pactada per finançar els

El regidor d'Urbanisme, Jordi Pinart,

govern als ajuntaments. El nou regla

Mòduls de Garantia Social de jardi

va anunciar que el govern habilitarà

ment també preveu que els regidors

neria i hostaleria que va posar en fun

una partida i redactarà el projecte per

que abandonin el partit no puguin

cionament l'Ajuntament d'Argentona

començar les obres. Pinart va dir que

passar al Grup Mixt i quedin aïllats.

el mes d'octubre de l'any passat.

demanaran a Incasol que faci una
aportació econòmica. El regidor
d'Obres, Santi Mora, ja ha mantingut

El Consorci sona

contactes amb l'empresa d'autobusos

com a futur

i ha avançat que es farà una prova

gestor de

per conèixer la demanda real que
tindria una parada al barri.

Borrell també
guanya amb
diferencia a la vila

PÀrea Bàsica

El PP demanarà
una subvenció per
recuperar la Sala

tl Consorci Sanitari de Mataró té

Li Partit Popular ha demanat al Mi

moltes opcions per gestionar l'Àrea

nisteri de Foment una subvenció per

Bàsica de Salut (ABS) que entrarà en

arreglar la Sala Argentona, un cop

funcionament el mes d'octubre. Les

aquest equipament passi a ser de titu-

darreres converses que estan mante

laritat municipal. Aquesta ajuda pro-

Josep Borrell va ser el candidat més

nint l'empresa i l'Institut Català de la

vindria de les partides que el Ministe

votat a Argentona en les primàries que

Salut (ICS) així. ho fan preveure. La

ri destina a infraestructures i formen

va fer el PSOE per optar a la presi

proximitat amb Mataró i la centralit

part del paquet de l'anomenat 1 %. Si

dència del govern espanyol. El socia

zació dels serveis podria ser la millor

es concedís, tot i que es desconeix la

lista va obtenir 17 vots dels 28 possi

opció per la gestió de l'equipament

xifra, estaria inclosa en els pressupos

bles -84% del total-. Només un mili

sanitari. El consorci agrupa l'hospital

tos generals de l'Estat de l'any 1999.

tant del PSC va donar el suport a

A hores d'ara, però, el conveni que

Joaquín Almúnia -6%-. Tal com es

ha de signar l'Ajuntament i la Coope

preveia a la comarca, els resultats van

rativa per la cessió de la Sala està con

donar una clara victòria a l'exministre

gelat a l'espera que aquesta última

català. En xifres globals, el 82% dels

entitat doni el seu vist-i-plau al text

militants van votar Borrell, mentre que

de l'acord.
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IC demana atenció
ginecològica anual
Iniciativa per Catalunya va instar al
govern, a través d'una moció, que les
revisions ginecològiques es facin anu
als en comptes de cada tres anys. La
portaveu d'IC, Concepció Sala, va ar
gumentar que una bona sanitat sem
pre es fonamenta en una bona pre
venció. La regidora va posar com
exemple els programes preventius que
es fan a Barcelona per conscienciejar
la població femenina sobre la neces
sitat de fer-se revisions. La proposta
no va ser aprovada pel govern. El ti
tular de Sanitat, Antoni Julià, va justi
ficar el seu vot contrari dient que els

La Diputació
dóna 70 milions

03

pel nou cementiri

CU

La Diputació de Barcelona ha
Rosa Masó
concedit un crèdit a baix interès a
l'Ajuntament per les obres de
construcció del nou cementiri. El

Un any més...

préstec de 70 milions de pessetes

les catifes

servirà per finançar les dues primeres
fases de construcció del futur equi
pament. El president de l'ens pro
vincial, Manuel Royes, i l'alcalde,
Joaquim Casabella, han signat la

Ja sabem tots que la diada de les catifes a
Argentona se celebra el primer diumen
ge de juny. Una diada un xic discutida:
algunes persones la defensen com a clo

concessió del préstec que forma part

enda de la festa de primavera, d'altres hi

del programa de crèdit local. D'aquest

troben motius religiosos, etc. El que sí és

import, la Diputació en subven

cert, almenys jo ho veig així i no es pot

cionarà un 3%.

discutir, és que la festa és de qui la fa i

ment irregular del Programa d'Aten

que si algú se la pot fer seva són els veïns

ció a la Dona. Pel portaveu de CiU,
Josep M. Esteve, la proposta és rao

Josep Clofent

dels carrers que fan les catifes. No hi ha

nada, però si s'incrementen aquestes

medita

ganització d'aquesta diada. Tots els ve

informes no indiquen cap funciona

revisions també caldrà augmentar-les
en altres àrees. El portaveu va com
prometre's a traslladar la inquietud als

presentar-se
de nou

ningú més que es pugui apropiar de l'or
ïns, amb més o menys encert, són els
únics protagonistes.
L'organització i la coordinació de tots els
materials i eines que es necessiten van a

serveis mèdics de la vila.

càrrec de la gent del carrer. Sempre, a
cada carrer, hi ha persones, i sort en te

El Museu rep els
diners pel trasllat

nim, que tiren del carro, que són les que
van posant el "cuquet" i van animant
perquè es pugui tirar endavant el projec
te, però és l'aportació dels veïns i en co

L^iU i ERC van aprovar la creació

operació el que fa possible que la realit

d'una partida pressupostària de 45

zació de la festa tingui més o menys en

milions de pessetes per convocar un
concurs per a la redacció del projec

Josep Clofent

certs.
Encara que la festa tingui defensors i de
tractors, segurament a tots ens fa il·lusió

te i fer les obres del nou Museu del
LI cap de llista del Partit dels Socia

passejar pels carrers de la nostra vila con

dis i treballs tècnics tindran un cost

listes a Argentona, Josep Clofent, po

templant i sentint la flaire de les flors.

de tres milions de pessetes, mentre

dria renunciar a ser el proper alcal-

Per molts anys es pugui celebrar aquesta

que el pressupost de les obres serà de

dable d'aquesta formació per dedicar-

diada si això ajuda a compartir i relacio

42 milions. Els terminis previstos per

se amb més intensitat a les seves res

nar tot un veïnat. Massa coses hi ha a la

l'equip de govern són que el concurs

ponsabilitats al Parlament i a l'exe-

nostra societat que potencien l'indivi

de redacció del projecte es pugui ad

cutiva del partit. L'anunci el va fer la

dualisme quan el fonamental és la coo

judicar en el ple del mes d'agost i que

primera secretària del partit, Montse

peració.

Càntir a la Casa de Cultura. Els estu

entre els mesos de setembre i desem

Brugal. Encara no hi ha res decidit i

bre el projecte ja estigui fet. Les obres

en Pep pot continuar com a cap de

començarien a principis del 99 i la

llista, va matisar la socialista. El ma

inauguració es podria fer la primave

teix Clofent va corroborar les parau

ra d'aquell mateix any. El PSC va de

les de Brugal dient que s'ha plantejat

manar que només es fes el projecte i

retirar-se, després de dotze anys com

després, en funció d'aquest, es desti

a regidor, però va afegir que la deci

nessin els diners.

sió final la té el partit.
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La Setmana Internacional de la Dansa
es deixa veure pels carrers argentonins
Entre el 10 i el 16 de maig diverses com

la plaça Nova durant la setmana van gau

La Setmana es va tancar el dissabte 16 de

panyies i escoles de dansa d'estils diver

dir, però, d'una minsa participació. Es van

maig amb l'espectacle Barroquíssim, de

sos van visitar Argentona per presentar
algunes de les seves coreografies. La Re-

impartir classes de dansa espanyola, clàs

la companyia de dansa Rami Levi. Unes

sica, contemporània, moderna i jazz.

150 persones van assistir a la Sala.

gidoria de Cultura es va encarregar d'or
ganitzar, un any més, la Setmana Inter
nacional de la Dansa, que enguany va
arribar a la seva sisena edició. La valora
ció global de la Setmana s'ha considerat
positiva, si bé va tenir alguns alts i bai
xos. Així, la jornada inaugural va ser tot
un èxit. Al matí es va dur a terme la Mos
tra de Dansa al Carrer, amb la participa
ció, entre d'altres, d'Alternativa de Dan
sa, Provisional Danza, Búbulusoel Gim
nàs d'Argentona. A la tarda, les escoles
t =^

de dansa catalanes es van trobar a la vila
per sisè any i va suposar tot un rècord, ja
que hi van prendre part 19 escoles. Els

I

diversos tallers de dansa que es van fer a
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"Passió pel càntir"
guarnirà la Fira de
Ceràmica i Terrissa

La vila viu la diada

Jorge Sarraute

de Sant Jordi
un xic ensopida

presenta el seu
expressionisme
L'artista argentoní Jorge Sarraute va ex

El jove mataroní Xavier Rosales va resul

Diversos actes van girar al voltant d'una

tar el guanyador del Concurs de Cartells

diada de Sant Jordi que va ser una mica

posar durant el mes de maig a la Casa de

de la Fira del Càntir d'aquest any. El car

descafeïnada. Durant tot el diumenge

Cultura una representació de les seves

tell guanyador gira al voltant d'un clauer

anterior a la diada, a la plaça Nova hi va

darreres pintures. La mostra va comptar

amb un càntir i està elaborat amb les úl

haver la Fira del Llibre. Els visitants van

amb 23 quadres que feien evident l'estil

times tendències del món del disseny.

poder conèixer les novetats literàries de

molt particular de Sarraute, proper a l'ex

Aquesta edició del concurs s'ha caracte

l'any per triar el llibre que comprarien. El

pressionisme i a l'art figuratiu. Jorge Sar

ritzat, però, a judici del director del Mu

mateix dia, una màquina de vapor va

raute ja havia exposat en d'altres ocasions

seu del Càntir, pel baix nombre de car

ensenyar als argentonins més petits com

a la vila, la darrera, però, ja feia tres anys

tells presentats i per la baixa qualitat dels

viatjaven els seus avis i els seus pares quan

i també a la Casa de Cultura. La figura

treballs. En total es van presentar a con

eren nens. Un altre acte que es va fer a la

humana és el centre temàtic de pràctica

curs 34 cartells, una xifra molt inferior als

plaça va ser una ballada de sardanes que

ment totes les pintures i hi apareix com a

66 de l'edició del 97 o als més de cent

va amenitzar la Cobla Ramblas, fent les

símbol d'alliberament o d'aïllament, sem

treballs d'altres convocatòries. Aquestes

delícies dels afeccionats a aquest ball tra

pre en un món actual marcat per les tec

dades han provocat que fins i tot es re

dicional.

nologies. Sarraute presenta les figures

plantegi la mane

Durant la vigília de Sant Jordi es van

quasi sempre nues i en algunes teles en

ra de triar el car-

entregar els premis de la fase local de la

voltades d'altres que van vestides i que,

'*^teli de la Fira.
4
Tots els cartells
JOS!
participants en

Mostra Literària del Maresme. El concurs

per tant, do-

anava adreçat a persones amb residència
a la vila o als alumnes de les escoles ar-

nen com a
resultat situ

l'edició d'en

gentonines i els treballs s'havien de pre

acions sor

guany i els gua

sentar en català.

prenents. Les

nyadors d'ante

Finalment el 23 d'abril va ser el gran dia

riors edicions

per adquirir els llibres i les roses, encara

persones
que hi apa

van estar expo
sats durant un

que l'ambient que es respirava no era l'ha

reixen tenen

bitual en aquests casos. Tot i això, els es

el rostre de

mes a la sala de

tudiants argentonins van exposar les se

format i uns

la Casa de Cultu

ves parades al carrer i les floristeries i lli

cossos irre

ra.

breries van acumular molta més feina.

als.
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Ascens històric!

o

L'Argentona puja a segona regional
sense haver perdut cap partit de lliga

CA
onze fix a causa de les lesions i absèn
cies continuades. Els argentonins es van
proclamar matemàticament campions del
Drets, d'esquerra a dreta: Àngel (delegat), Luis, Soler, Jon, Xevi Martínez, Carlos, Moliné (entrenador),
Moi i Parera. Ajupits: Enric, Vadó, Chica, Manté, José, Óscar, Roger i Samu

grup cinquè de la tercera regional a qua
tre jornades del final de lliga amb una vic
tòria històrica al camp de l'Ideal (quart
classificat aleshores) per 1 a 2, gols de

L11998 figurarà amb lletres d'or a la his

ha recuperat el seu lloc a la segona cate

tòria del Futbol Club Argentona. L'any del

goria del futbol regional català. Ho ha

Xauradó i Manté. Pràcticament tothom,

setanta-cinquè aniversari es recordarà no

fet amb una campanya rècord en què des

jugadors, entrenador i algun directiu, van

només per aquesta efemèride sinó també

de la primera fins a l'última jornada s'ha

acabar a la dutxa, tal com marca el ritual

pels dos ascensos aconseguits, el primer

mantingut sense cap derrota. De trenta-

dels campions. El Dosrius va fer el passa

equip a la segona regional i el filial a la

dues jornades no perdre ni un sol partit,

dís en la jornada següent, enmig d'una

tercera.

és per treure's el barret. La feina del tèc

festa de celebració al camp d'esports mu

nic, Carles Moliner, que ja ha renovat per

nicipal en què hi va participar l'alcalde,

Un campionat sensacional. Deu anys

un any, ha esdevingut clau per unir una

Joaquim Casabella, molts afeccionats i

després del darrer ascens (87/88) i de

plantilla molt completa en què no s'han

també seccions inferiors del club argen-

baixar la temporada següent, l'Argentona

notat les dificultats per poder alinear un

toní.

BÀSQUET

malgrat tot, és positiu tenint en compte

passat 2 de maig, davant els Zamora Reds

que era el primer any del conjunt argen-

de Terrassa. Els Wilks van perdre per 6 a

Cara i creu en el Club Bàsquet Argentona.

toní a la tercera preferent.

26 després d'un partit totalment dominat

El conjunt sènior femení va acabar la lli

pels terrassencs. Malgrat disposar de tots

ga com a campió indiscutible del seu grup

els efectius, el conjunt d'Argentona no va

de tercera catalana. Les noies entrenades

poder evitar quedar-se per segon any con

per Albert Canal van aconseguir l'ascens

secutiu a les portes de la final.

a segona després d'una temporada fan
tàstica en què han sumat 28 triomfs i no

FUTBOL SALA

més dues derrotes. Les argentonines han
dominat la competició des de la primera
fins a l'última jornada amb un bàsquet

L'Olímpic Can Raimí va salvar finalment

molt efectiu.
En canvi, el primer equip masculí de l'en

divisió B. Els argentonins van passar au

titat va quedar-se amb la mel de l'ascens

tèntiques dificultats per evitar el descens

als llavis després d'un final de tempora

després de patir moltes baixes durant

da totalment desastrós. Una crisi de re

bona part de la segona volta de la lliga.

sultats molt greu va portar als homes de

la categoria en el seu debut a la segona

FUTBOL AMERICA

Miguel Jiménez no només a perdre la pos
sibilitat de l'ascens directe sinó també la

El Can Raimí va assegurar-se la perma
nència a dues jornades del final de la

Els Argentona Wilks van caure contra pro

competició en guanyar per 3 a 2 el Mont

via de la promoció, ja que van tancar la

nòstic en la semifinal de la lliga catalana

many, un rival directe en la lluita de la

lliga en cinquena posició final. El balanç,

de futbol americà, disputada a la vila el

part baixa, en un partit molt intens.
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Troben l'home

Accions per

Natura demana

aue va matar al veí

promoure la
gastronomia

que es preserví
can Cabanyes

de Can Cabot

LJino Marcelo Miller, de 28 anys i veí

22

L'Ajuntament i els restauradors del po

L'entitat ecologista Natura ha demanat

ble iniciaran en breu diverses actuacions

a l'Ajuntament que tingui en compte els

per promoure la gastronomia de la vila.

valors mediambientals, paisatgístics i

Aquesta és la conclusió més important de

artístics de la masia de can Cabanyes i el

la reunió que va mantenir el regidor de

seu entorn. L'anunci ha arribat després

Promoció Econòmica, Francesc Espadero,

que aquesta revista publiqués la

amb una dotzena de propietaris de bars i

possibilitat que la masia es convertís en

restaurants. Durant la reunió, es van po

un restaurant. L'entitat apunta que si

sar sobre la taula diverses idees per pro

s'instal·la un restaurant, aquesta activitat

moure la gastronomia local. La primera

no hauria d'afectar les característiques

d'aquestes accions serà la convocatòria

arquitectòniques de l'edifici. A més,

de Barcelona, va confessar-se autor de

d'un concurs per dissenyar els rètols que

recomana que, en cas d'enjardinar s'u

l'assassinat del jove argentoní Cèsar

indicaran als visitants la ubicació dels

tilitzin espècies autòctones, no es creïn

Palomera Torres, que va morir el març

restaurants així com la seva especialitat

àrees que impedeixin la filtració de l'aigua

passat després de rebre una punyalada en

-els primers rètols es podrien començar

de la pluja, que no es canalitzi cap torrent

un bar de Barcelona. El cas del jove, veí

a veure el proper mes de juny-. Una se

i es conservin els marges dels torrents.

de Can Cabot, havia quedat en un punt

gona iniciativa seria la d'impulsar cam

Antoni Julià, regidor de Medi Ambient,

mort i no es coneixien els detalls del

panyes publicitàries. Un dels eslògans

ha coincidit amb Natura que la zona s'ha

mòbil. Finalment, la Policia Nacional va

que va sonar va ser el de Argentona, bon

de protegir i ha assenyalat que si la

desxifrar l'entrellat arran de la detenció

menjar. Una altra idea és la d'arribar a

instal·lació respecta aquests requisits en

de Miller el passat mes de maig. El pre

acords amb les agències de viatges per

podria sortir revalorada.

sumpte assassí va ser detingut després de

oferir paquets de rutes turístiques per la

cometre un atracament en una caixa i

vila que acabin amb un dinar o sopar en

provocar la mort d'un policia nacional.

algun restaurant local.

El presumpte assassí va sortir de la presó

Amb aquesta trobada la Regidoria de Pro

l'octubre passat afectat d'una malaltia

moció obre un cicle de reunions amb di

La població

terminal.

ferents sectors econòmics del poble per

col·labora en un

analitzar problemàtiques i necessitats.

hospital de Bòsnia
/Vgentona col·labora des de fa gairebé
un any en la rehabilitació de l'hospital
de Tesanj a Bòsnia. Aquest projecte, re
colzat pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, Argentona i sis muni
cipis catalans més a través del 0,7%, es
troba en fase de construcció. El director
de l'hospital, l'enginyer responsable de
la rehabilitació i els responsables del go
vern, encapçalats pel regidor de Sanitat,
Antoni Julià, van visitar la població per
presentar els informes de seguiment de
les obres i donar a conèixer la situació
actual en què es troba aquest projecte.
L'arranjament comportarà l'ampliació de
les instal·lacions, donant servei a vint-idos mil usuaris de la zona. El cost total
dels treballs és de 46 milions de pesse
tes, dotze dels quals provenen dels set
municipis implicats en el projecte.

COSES DE LA VILA
Detenen
dos bessons
acusats d'estafa

Txell Sust actuarà
a la Festa Major

de Madà

CL>

paratges de la vila

en

LJ nes 560 persones van participar a la

La Policia Nacional de Sant Adrià del

La cantant mataronina Txell Sust i l'Au

13a edició de la Marxa de Muntanya. Els

Besòs va detenir els germans bessons

gust Tharrats Blues Trio va ser el princi

participants van poder observar durant el

Jaume i Carles Sarmiento, acusats d'ha

pal atractiu de la Festa Major del Veïnat

recorregut de 19 quilòmetres la gran va

ver estafat a establiments comercials i

de Madà, que es va celebrar del 19 al 24

rietat de recursos naturals dels boscos de

entitats financeres. La policia va explicar

de juny. El grup, que té un repertori basat

la vila. La marxa era organitzada per la

que Jaume Sarmiento suplantava la iden

en el blues i el jazz, va actuar el diumen

Regidoria d'Esports de l'Ajuntament

titat del seu germà per sostreure docu

ge, davant un nombrós públic.

d'Argentona.

mentació de persones en coma o mortes

A banda d'aquesta actuació, el veïnat va

de l'hospital de Can Ruti, falsificant les

preparar altres activitats clàssiques de la

nòmines i els DNI i així poder adquirir

festa: el tradicional engalanat -els veïns

targes de compra. Jaume va ser detingut i

vesteixen els principals carrers per l'oca

va ingressar a la presó, després que la po

sió-, l'arrossada popular i l'edició del càn

licia descobrís a casa seva documenta

tir de l'any. Una sardinada, havaneres, el

ció a punt de falsificar. El seu germà

ball de festa major, la nit del rock i les

Carles, veterinari d'Argentona, va quedar

activitats esportives van configurar la resta

lliure un cop va testificar. El mateix Carles

de la programació del barri.

en

Recorren els

O

U

Estudien suplir
l'absència del
Museu amb una
mostra

Sarmiento va manifestar que la detenció
del seu germà provava la seva innocèn

La casa gòtica de can Rectoret podria

cia. El passat setembre, Carles va denun

acollir durant la propera festa de Sant

ciar que el seu germà havia suplantat la

Domingo una petita mostra temporal del

seva personalitat per cobrar un crèdit d'un

Museu del Càntir d'Argentona. Aquesta

milió i mig de pessetes de la Caixa de

és la idea que estudia el Patronat del

Pensions. El veterinari va lamentar l'in

Museu per tal d'alleugerir el cop d'una

grés a presó del seu germà i va assenya

altra festa major d'estiu sense museu, a

lar que on hauria d'anar és en un centre

l'espera que s'obri l'equipament al seu

psiquiàtric per malalt. Ara serà el jutge

nou emplaçament: la Casa de Cultura. La

qui dictaminarà la sentència dels dos ger

premissa essencial és que les obres de res

mans.

tauració de la casa estiguin enllestides.
L'antiga seu de l'equipament va tancarse l'any passat com a conseqüència de

EI carrer dels

Puja l'índex de

l'aluminosi detectada a les bigues. La pro
posta contemplaria una exposició, a la

Rosers estarà

coneixement

restringit al trànsit

del català

tls veïns del carrer dels Rosers i l'Ajun

La població argentonina avança paral·le

mera planta. El director del Museu, Oriol

tament van arribar a un acord per tal que

lament a la catalana pel que fa als per

Calvo, ha volgut deixar clar que si aquest

el vial fos una zona destinada als vianants

centatges de coneixement del català. Se

projecte es tira endavant només es porta

i restringit al trànsit. Només es permetrà

gons dades fetes públiques pel Centre de

rà a terme exclusivament durant els dies

la càrrega i descàrrega de mercaderies i

Normalització Lingüística del Maresme,

que duri la festa major.

l'accés als veïns. Aquest és el primer car

un 97,5% dels argentonins entén el cata

planta baixa, dels projectes de trasllat del
museu i un recull representatiu dels prin
cipals càntirs del fons museístic, a la pri

rer d'Argentona que tindrà aquestes ca

là i quasi un 85% el sap parlar. Els per

racterístiques. L'acord entre les dues parts

centatges de vilatans que el saben llegir i

arriba després que els treballs d'urbanit

el saben escriure, un 55,5%, també re

zació del carrer finalitzessin amb un re

sulten molt més elevats que en el cens

tard de més de dos mesos, fet que va pro

efectuat l'any 1991. En general, al Ma

vocar el malestar entre els veïns. Les obres

resme se superen les mitjanes de tot el

van tenir un pressupost de 14 milions de

conjunt de Catalunya. De les 275.000

pessetes, el 60% dels quals els han abo

persones que hi ha al Maresme, 15.000

nat els veïns i la resta el consistori.

no entenen el català.
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Cridats a ser
Lliures

Escoltem el crit

dels pobles

11 projecte del nou Casal de Joves de la

dat curt i es va haver d'aprovar una parti

vila ja ha portat polèmica abans que es

da de 3 milions més. Castells ha afegit

comenci a construir. Els joves argentonins

que el primer interessat en què s'obri és

van constituir el passat mes de maig la

ell mateix. Respecte a les modificacions

circulen pel nostre món, és una manera

Coordinadora Pro-Casal de Joves i van

del projecte proposades per la Coordina

d'escoltar la veu de l'Esperit Sant.

Parar l'orella als corrents d'opinió que

iniciar una campanya de recollida de fir

dora Pro-Casal, ha dit que està disposat a

"El Defensor que jo us enviaré, l'Esperit

mes per demanar canvis en la proposta

parlar-ne. Felip Castells ha explicat que

de la veritat, us guiarà cap al coneixe

de casal feta per l'Ajuntament.

es farà en dues fases: en la primera, es

ment de la veritat sencera" (Joan 16). Es

Un dels seus representants, Joan Carles

construirà la sala polivalent, una sala

coltar l'Esperit Sant no vol dir esperar es

Codina, va dir que el projecte actual no

d'entitats i uns petits despatxos per als tèc

deveniments espectaculars, focs artifi

satisfà les expectatives que busquen.

nics de joventut, com un psicòleg i un

cials, revelacions cridaneres, estrambòti

Codina es queixa també que el consistori

educador de carrer, entre d'altres; en la

ques. Simplement, vol dir, saber escol

no ha tingut en compte les diferents pro

segona, es contempla l'edificació d'espais

tar-nos els uns als altres amb respecte,

postes dels joves.

per a grups d'assaig i despatxos per a en

amb devoció, amb intel·ligència, treba

La Coordinadora considera necessari una

titats juvenils.

llant amb reflexió el missatge rebut, fins i

sala d'estudis digna i una adequació d'es

tot de les persones més senzilles.

pais per a les entitats juvenils. Els joves
argentonins han expressat també el seu

Profetes d'avui

desacord amb la lentitud i passivitat de

Hi ha, ara, un professor, Anthoni Giddens,

l'Ajuntament en la realització de l'utò

que ha inspirat allò que pot arribar a ser

pic Casal de Joves d'Argentona.

la pau d'Irlanda. Pensa i escriu a l'entorn
d'una cosa anomenada "Tercera Via". Ni

Castells demana paciència. A tot això, el

socialisme, ni capitalisme. Ni justícia sen

regidor de Joventut, Felip Castells, ha

se llibertat, ni llibertat sense justícia.

demanat un pèl de paciència als joves. El

Vet aquí la gran qüestió. Estimem la lli

regidor ha respost que si encara no s'ha

bertat, però una llibertat per tothom i no

començat a construir és perquè el pres
supost previst en un principi havia que-

una llibertat per uns quants privilegiats.
Felip Castells

Proclamar només la llibertat ens porta a
la llei de la selva: "Peti qui peti". Les grans

FSTS A LS SOLS

bosses de pobresa existents als Estats Units

vJermanor i bon ambient. Això és el que s'ha respirat en les tres festes escolars que

llibertat omnfmoda, perquè la meva lli

s'han celebrat a finals de maig. Primer va ser l'escola Bernat de Riudemeia i una

bertat s'acaba allà on comença la lliber

setmana més tard l'Institut d'Argentona i l'escola Sant Miquel del Cros. L'esport va ser

tat de l'altre.

el nexe d'unió entre pares, alumnes i professors.
A la Bernat de Riudemeia hi va haver curses d'atletisme, futbol, bàsquet i la increïble
exhibició d'aeròbic d'un grup de pares i mares. Per la seva banda, al Cros hi va haver

són un escàndol que prostitueix la lliber
tat. La llibertat per tothom ja no és una

Som tots germans,
som de la mateixa família

una demostració castellera a càrrec dels Capgrossos de Mataró en la seva primera

Confiem que, amb les noves aportacions

actuació al veïnat argentoní. Després dels entrepans que van servir de sopar, un seguit

de l'ideòleg Antoni Ciddens, assessor de

de balls dels alumnes van servir de preludi dels focs artificials que es van fer a la
Bernat de Riudemeia. Mentrestant, l'Institut oferia als assistents pollastre i patates al
forn per aguantar fins altes hores de la nit el concert de rock i skà que van fer alumnes
que tenen un grup musical. Si no volem esperar un any, a principis de juny tenim la
Festa de la Burniol, amb un interessant concert a càrrec dels pares.

Tony Blair, puguem assolir una llibertat
abraçada a la justícia.

C/5

E
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I Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la

it i dia",

Generalitat ha concedit la Carta de Mestre Artesà Alimentari

aquest és el títol del car-

a Lluís Fontcuberta i Gel. Aquest és el màxim guardó a nivell

tell guanyador de la

català a què pot aspirar una persona que treballi en el ram de

campanya "Viu l'estiu"

l'alimentació i Fontcuberta va rebre la notícia amb la lògica

que ha organitzat la Re-

satisfacció. L'argentoní, propietari de la Casa Fontcuberta si

gidoria de Joventut de

tuada al carrer Gran, va recollir la Carta de Mestre Artesà el

l'Ajuntament. El treball,

passat dijous 16 d'abril al Palau de la Generalitat.

obra de Montse More

D

N

c

no, de Sant Andreu de
Llavaneres, és la porta
da de la guia de butxa
ca que recull els actes

L

programats per als joves

, a Marxa de les Fonts va ser

pels mesos d'estiu.

tot un èxit de participació. Més de
600 persones van visitar, sobre un
traçat de 12 quilòmetres, onze de
les 190 fonts catalogades a la vila.
La font de les Oliveres, la Cua Llar
ga, la d'en Quico, la del Ferro o
la de la Puput van ser punts
d'avituallament del traçat. Els par
ticipants van rebre una gerra a l'ar
ribada per commemorar la diada.

pinzellades
E

D

os pianos de la finca de can Garí, situada al veïnat del

Cros, han passat a ser propietat de l'Ajuntament després
e el seu amo els volgués donar al poble, en considerar

Museu del Càntir d'Argentona ha

que no s'adeien amb l'arquitectura de la casa. Es trac

adquirit la peça més antiga de la seva

ta de dos exemplars de mitja cua, d'entre finals del

col·lecció. Es tracta d'un atuell que pro

segle passat i principis d'aquest, que seran restaurats i

vé de Xipre i data del segon mil·lenni

col·locats al Saló de Pedra de l'antic Ajuntament per a

abans de Crist, en plena mitja edat de

la realització de concerts. L'Ajuntament ha rebut amb

bronze, fa uns 3.600 anys. L'atuell ha es

atisfacció la donació, ja que, de fet, feia temps que vol

tat qualificat com una adquisició històri

va la idea d'adquirir-ne un.

ca i forma part d'un lot amb sis peces més.
El conjunt ha costat dues-centes vuitanta
mil pessetes i es va comprar a la galeria
Bonham de Londres.
Aquest organisme també ha adquirit set
nous exemplars que destaquen per la seva
originalitat. Entre els atuells en destaca
un del Marroc fet pels berbers i un de
català de llautó. Les peces han pujat seixanta-dues mil cinccentes pess

L

.a font del Mig va acollir la primera Mostra de Jardins d'Argen

tona que es va celebrar els dies 15 i 16 de maig. Més de mil perso
nes van visitar la desena d'expositors que van participar al certa
men, alguns de fora del Maresme. La mostra va entregar 500.000
ptes. als millors jardins, entre ells als del Mòdul de Jardineria. Da
vant l'èxit, l'Ajuntament organitzarà una nova trobada.
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Celler

1

VENIU AL NOU CELLER CASTANÉ
L'hem ampliat i ara tenim molts més vins, molts formatges i molt
de temps per dedicar-vos.

CELLER

Veniu i trieu els vins sense pressa, en una màgica litúrgia que
elevarà el vostre esperit i el fondrà en una meravellosa alquímia a
l'hora de regar les més suculentes viandes.
A més, al Celler Castané us preparem una selecció dels millors
formatges i dels millors vins perquè pugueu degustar-ho amb tota
tranquil·litat i fruint d'aquests excel·lents productes.

Sant Genis, 1

Tel. 93 797 11 06

08310 ARGENTONA

* mínim grup de 6 persones.

(Barcelona)

Gil//PARÉS
Gran, 56
083)0 ARGENTONA

Miquel Biada, 68
08302 MATARÓ

( 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, baró de Viver: casa molt senyorial amb 9
m de façana, 7 habitacions, 2 banys, lavabo, menjador,
dues sales d'estar, pati interior, barbacoa i glorieta. Bon
preu Ref. 277

ARGENTONA, en el millor carrer: casa de poble,
5 m de façana. Moltes reformes. 10.500.000,- Ref.
310

ARGENTONA, nova promoció: pisos de 80 m, 3
hab. (2 dobles), saló menj., 1 bany, cuina equipada,
tanc. d'al. amb vidre de camera, terres de gres,
calefac, ascensor, balcó d'obra vista de 6 m des
de 14.400.000,- amb traster i pàrquing inclòs. N'hi
ha amb terrassa de 100 m. (últims pisos). Ref. 347

ARGENTONA, centre: local nou a estrenar de 75 m i obra
vista amb altell i terrassa. 9.500.000,- Ref. 288

ARGENTONA, Can Ferraters: fantàstica torre amb
6 habitacions, 4 banys i lavabo, gran saló menjador,
garatge per a 4 cotxes, jardins de 1000 m. És una
meravella. Urgeix vendre. Informi's. Ref. 311

ARGENTONA, Ginesteres: torre molt maca en bona
situació, 2 habitacions, saló menjador, llar de foc,
bany i garatge, piscina, parcel·la de 700 m. Ocasió
18.000.000,-Ref. 351

ARGENTONA, Sant Sebastià: cases adossades
noves a estrenar, directes de promotor, 5 habi
tacions, 2 banys i lavabo, gran saló menjador, pati
de 60 m. Acabats de gran qualitat, local per a 4
cotxes i jardí de 70 m. 32.000.000,- Ref. 289

ARGENTONA: casc urbà: torre d'obra vista amb
500 m edificats i 1.800 m de terreny, 7 habitacions,
4 banys, 2 lavabos, gran saló menjador, cuina
office, garatge, piscina, arbres fruiters, preciós jardí.
Urgeix vendre. Consulti preu. Ref. 322

ARGENTONA: pis de 65 m, totalment reformat, 2
habitacions, menjador, cuina i banys nous, galeria,
molt assolellat, fusteria d'alumini amb vidre de
camera, bones vistes. 9.500.000,- Ref. 356

ARGENTONA, al costat plaça Nova: planta baixa
de 85 m nova a estrenar, acabats de gran qualitat,
3 habitacions, saló menjador, cuina office, un bany,
terres de gres rústic, vidres de camera, tancaments
d'alumini. Urgeix vendre. 15.900.000,- Ref. 306

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, 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

mercè^
una altra manera de vendre
OFERTES:
EQUAVE REVLON: 1.395 ptes.
Crema corporal ROCHAS: 2.695 ptes.

Tint RECITAL i MEDIA: 799 ptes.
DESCOMPTES:
Crema BIOTHERM: 10%
Bronzejadors LANCASTER: 10%
Necessers i bosses platja: 10%
Millors fragàncies internacionals: 10%

nu

PASSEM AL DARRERA
NOVA ADREÇA:
CARRER PARRES^ 10

08310 ARGENTONA
Tel. 93.797.02.68

Vídeo club i objectes de regal ARGENTONA
Cristalleria ARGENTONA BLAMIR Construccions
Tintoreria LA BUGADERIA Autoescola BURRIACH

CLÍNICA DENTAL Assessoria ENRIC
Peixateria EVA

Granja-bar FORMIGA 2

Tallers JULIAN Ferreteria L'EQUIP

Pneumàtics ARGENTONA
Perruqueria LLUÏSA

Adminis^ ció LOTERIA D'A^ ^ ENTONA ^ ^ MALTAS
i/

RIA Asseguranssegurances MAI^ I

^ Novetats W

í Bar EL MOU

:ti umeria i estètica I^oj^ Bodega EL NOU

Herbodietètica POLIOL Perruqueria ROS
Tapisseria SERRA-PINEDA Frankfurt TÀ
Restaurant LA TORRETA

Rètols VARG

Agència de Viatges XALOC

