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•Productes fitosanitaris

Paviments i Revestiments

•Adobs, llavors, plantes

Aixetes, Sanitaris i
Mobles de Bany

•Menjar per a animals, palla i farratges
•Servei de tractor
•Parada Mercabarna

Venda i Lloguer de Maquinària

Avinguda de l'Aixernador, núm. 11
Tel. 93 756 10 58 - Fax 93 756 14 01
08310 ARGENTONA (Barcelona)

C/ Gran, 44 • tel. 93 797 00 59 • 08310 ARGENTONA

AZTECA

^?-'Porcelanatto

IITALGRES

A5FÀLÏEX

PASTES
GALLO
1/4 Kg.TOTS TIPUS.

ROTLLE CUINA

QUALITAT I PREU

COLHOGAR

BONA COMPRA

PEPSI COLA

GRANS MARQUES EN CONSERVES, VINS,
CAVES, CONGELATS DE VERDURA I PEIX,
FORMATGES, EMBOTITS, PERFUMS,
DROGUERIA, ETC...

•OFERTES DIÀRIES
• SERVEI A DOMICILI
•HORARI DE DILLUNS A DISSABTE DE:
8'30a 13'30(matí)
17l30a20'30 (tarda)

Blanc 2 unitats

LLAUNA
TOTS TIPUS 33 d.

CAFÈ MOLT
SAIMAZA
NATURAL 0 MESCLA, 250 grs.

TOMÀQUET
ORLANDO
TRITURAT, LLAUNA 1 Kg,

LLET
ALPS
SEMI 0 DESCREMADA, 1500 c.c.

CERVESA
CRUZCAMPO
25 Cl. PACK 6 UNITATS

ORXATA
VICENTETA

•DIVENDRES NO TANQUEM AL MIGDIA

XUFLA, 1 litre rosca

54
109
41
199
79
115
259
129

CENTRE PERNIL
VILLAJAMÓN
DESOSSAT, ptes/Kg.

GALETES

CUÉTARA

ASSORTIT 375 grs.

MAIONESA
LIGERESA
225 ml.

PERNIL CUIT
CASADEMONT
EXTRA, ptes./Kg.

TONYINA CLARA
ISABEL
EN OLI

PURÉ PATATES
MAGGI
NORMAL 115 grs.

DETERCENT
FLOTA
MALETA 3 Kg.

LLEIXIU
CONE JO
2 I. VAL 50 ptes.

1350
259
105
840
179
95
449
149

PER FER MÉS FÀCIL LA SEVA COMPRA POT PAGAR AMB TARGETA DE CRÈDIT

Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA
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Font de la plaça Nova.
Fotografia de Marc Duran.
Ò"/ • Eleccions municipals
Quatre candidatures (CiU, PSC, PP i Entesa) es
presenten als comicis del dia 13 de juny.

_/• Primera pedra del nou institut
L'I ES d'Argentona comença a cobrar forma després
d'aquest acte protocol·lari, presidit pel conseller i per
una protesta d'un grup d'estudiants.

I U" I I • Tema central: Conveni de l'aigua
Argentona signa un acord amb altres pobles de la
comarca per a la construcció d'una nova
canalització que permetrà afrontar el creixement
demogràfic i industrial fins al 2020.

lO. Reportatge: l'Escola de Música
L'entitat celebra enguany els deu anys d'existència
en plena forma i projectes pioners sota el braç, com
la música per a nadons.

20-21 • Entrevista a Jordi Collet
L'actor local repassa la seva trajectòria dalt dels
escenaris, i els seus últims treballs al cinema i al
teatre. El petit de can Si la passa un gran moment
professional.

JmJL· Biblioteca infantil
El centre de consulta de llibres de l'escola Bernat de
Riudemeia obre les portes a tots els nens de la vila
d'entre 3 i 12 anys.

Dani Lloret^ el setciències del futbol americà
L'entrenador dels Argentona Wilks viu una'gran
experiència a Orlando (EUA) al costat dels Dragons.
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Editorial

Eleccions
El 13 de juny els argentonins estan convocats a les urnes per triar el govern dels
propers quatre anys. S'acaba una nova legislatura, la del pacte entre Convergència i
Unió i Esquerra Republicana, que han aconseguit l'estabilitat que no hi va haver en

Q.

els anteriors quatre anys en els que es van comptar fins a cinc governs diferents. El
balanç de tot plegat ha estat divers. S'han concretat equipaments importants (el CAP,

U

el Casal de Joves, el polígon de Can Negoci i els habitatges socials) i d'altres han
Els comicis actuals vénen marcats per la

quedat pel camí sense haver-se pogut arrancar (el mercat, el cementiri i el Museu del
Càntir). La gestió dels governants no ha agradat a l'oposició. L'ha titllat d'ineficaç i

renovació de la majoria d'alcaldables i

improvisada, i no ha parat d'exclamar-se davant les excessives carteres que carregava
un sol regidor, el soci de govern, Jordi Pinart.

candidatures, i la desaparició de pesos

Gairebé tots els grups han rebut cops durant aquests últims anys. CiU va veure com el
regidor d'Urbanisme, Santi Mora, dimitia del càrrec per l'afer del torrent de la Pasta

pesants de la política local (Mora, Clofent

naga. El PSC vivia la seva crisi arran d'una lluita entre Mateu Pinol i Josep Clofent.

i Riu). La paraula ara la tenen els vilatans.

va haver-hi canvis. La victòria d'Ureha en les votacions d'alcaldable portarien al fins

Pihol acabaria a l'Entesa i Clofent temps més tard anunciaria el seu adéu. Al PP, també
llavors líder popular, Martí Riu, a abandonar el consistori i els seus càrrecs al partit
abans d'hora, el que es va interpretar com un fort divorci. Per la seva banda ERC i IC
decidien no presentar-se a les municipals, tot i que els seus membres principals s'inte
graven a la nova agrupació d'electors, l'Entesa. Els comicis actuals, per tant, vénen
marcats per la renovació de la majoria d'alcaldables i candidatures, i la desaparició
de pesos pesants de la política local (Mora, Clofent i Riu). La paraula ara la tenen els
vilatans.

Carta de l'alcalde
La importància d'anar a votar
Exercir el dret de vot és un acte demo

Tornem a trobar-nos en plena febre de campanya electoral i ens hem convertit en

cràtic que ens fa lliures i que ens capaci

Tot passejant pels carrers de la vila podem presenciar reunions multitudinàries en

espectadors -sovint involuntaris protagonistes- d'actes semifestius sense precedents.
espais públics, inauguracions de locals electorals, presentacions de candidatures, en
ta per escollir els nostres representants.

ganxades de cartells propagandístics amb fotografies de cares conegudes, celebraci
ons diverses...

Anar a votar és un dret constitucional,

Tots els partits, sense excepció, inverteixen els seus esforços en donar a conèixer el

però també és una obligació ciutadana:

treball, l'èmfasi i els recursos de tots els membres de cada partit en qüestió són fonamen

programa que desenvoluparan al llarg de la propera legislatura. La compenetració, el
tals per assolir l'objectiu final: guanyar les eleccions. Però aquesta il·lusió, aquestes
és la clau per crear el nostre propi futur,

ganes i aquesta vitalitat compartida poden convertir-se en no-res si el recolzament de

el futur del nostre poble.

Per a molts joves, les eleccions que s'acosten representaran una responsabilitat molt

l'electorat no es manifesta obertament el proper dia 13 de juny a les urnes electorals.
important. El fet de poder exercir el dret de vot que la majoria d'edat legal ens confe
reix els representarà assumir una responsabilitat que fins ara desconeixien: per prime
ra vegada es posicionaran a favor d'un o altre partit polític, per primera vegada faran
scoltar la seva veu i seran partícips del futur del poble on viuen. Però la responsabi
itat no és menor per aquells que assisteixen a les urnes des de fa anys -uns més i
'altres no tants- convocatòria rera convocatòria, per donar a conèixer secretament
s seves preferències. Exercir el dret de vot és un acte democràtic que ens fa lliures
que ens capacita per escollir els nostres representants.
nar a votar és un dret constitucional, però també és una obligació ciutadana: és la
lau per crear el nostre propi futur, el futur del nostre poble. Ara és l'hora de marcare les directrius, de fer tombar la balança, de dirigir les nostres reflexions i de diposi
r plena confiança en els alcaldables. Al cap i a la fi, els caps de llista són els primers
que volen el millor equip de govern del poble que tots ens mereixem. Fins al 13 de
juny. A reveure!
L'Alcalde, Joaquim Casabella

Cartes dels lectors
No vull perdre

Sor Julita

Continuem
estimant

l'esperança
No fa gaire que, arran de la desaparició de SOR
JULITA, va sortir una nota en el Full Dominical

Aquest matí he engegat la televisió i he posat el

de la Parròquia escrita per una exalumna que,

Telenotícies, per variar les notícies no han estat

després de fer una pinzellada del tarannà d'aquest

molt relaxants. Però el pitjor de tot no és això,

personatge, disculpava la seva forma de ser sota

sinó que realment no m'ha sobtat tot que he es

el pretext que nosaltres, les alumnes, n'hi fèiem

coltat. S'ha convertit en una cosa normal el sentir

de tots colors. La intenció de les sotasignants no

notícies d'assassinats, de guerres, de pobresa, d'in
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Marta Garcia

El teu somriure

és pas la de fer polèmica arran d'una persona que

justícies, etc. Tota aquesta porqueria (i perdoneu

ja és morta, ni de l'escrit en qüestió, sinó pura i

l'expressió) s'està convertint en una cosa habi

simplement deixar les coses al seu lloc. SOR

tual, gairebé normal. I tot això em fa pensar, i em

JULITA, tal com diu la Montse, era rondinaire,

fa por. Penso en el meu fill d'un any i mig i em

dominadora, autoritària i no dubtava ni un mo

pregunto si serà prou fort per lluitar contra tot

Cansada ja de caminar sempre al mateix pas,

ment a ridiculitzar-nos, humiliar-nos, i posar-nos

aquest conformisme, em pregunto si quan sigui

poques coses captiven i res ja no pot sorprendre.

en evidència.

gran sabrà distingir entre allò que està bé i allò

La monotonia del dia a dia i el rellotge que no

Els mètodes que emprava eren els típics d'aque

que no ho està, jo no li puc posar com a exemple

més veig les hores com toquen plenes de dubtes,

lla època, o sigui, atemorir i amenaçar a les alum

aquest món en el que vivim, jo no li puc dir al

angoixa i tensió.

nes. Dissortadament no vam tenir l'ocasió de co

meu fill: mira Miquel, aquestes persones han fet

Sentir sempre les mateixes veus, les mateixes pa

nèixer la seva part humana, la qual sí que va des

això però tu no ho has de fer, i mira aquestes al

raules i sentir el que és teu tan i tan lluny. Voler

cobrir la Montse, un cop finalitzada l'etapa esco

tres també fan això però tu tampoc ho has de fer,

fer un pas i no saber-ne i de cop: UN SOMRIU

lar, i aquelles famílies benestants que gaudien de

potser el meu fill pensarà i per què tothom fa

certs favoritismes de SOR JULITA.

coses que no es poden fer? i llavors jo em que

RE, una expressió nova, neta, càlida, dolça i dife
rent. És ben veritat com una paraula amable se

En deixem constància perquè no volem que mai

daré sense resposta, perquè realment jo tampoc

guida d'un somriure et pot fer veure que el dia

més es tornin a repetir èpoques com aquella, i

no ho entenc.

pot tenir més llum i que la vida potser no és tan

que els nostres fills que han pogut rebre un ense

Però tinc un consol molt gran (potser l'únic que

feixuga com sembla. Tots esperem més i més, una

nyament més digne puguin comprendre algunes

em queda), perquè el meu fill amb el que sempre

companyia, el millor per als fills, una feina digna,

seqüeles que ens poden haver quedat d'aquell

comptarà és amb el meu amor, i aquest amor és

canvis, reconciliacions... però mentrestant no ar

període.

tan gran que tinc l'esperança que passarà per da

riba, el somriure, aquell somriure, el TEU SOM

va captivar-me

munt de tot. I si tots fem créixer els nostres fills

RIURE que omple i dóna plenitud, aquella veu

Carme Català i

envoltats d'aquest AMOR, no creieu que el seu

que dóna tranquil·litat, aquelles paraules que

Rosa Ripoll

futur serà molt més prometedor?

donen benestar i aquelles passes que fan sentir
que ets present. Quin privilegi sentir sense dir un

Montse Rey

LO

mot i quina sort rebre i donar, entendre's amb un
gest i que encara et sàpiguen donar una abraçada
amb tendresa lluny del repudi.
Passaran els dies, continuaré escoltant les hores
d'angoixa i esperaré neguitosa aquell somriure,
el TEU SOMRIURE que em dóna tant.

GENT DE CASA
Convergència i Unió
La teva garantia
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Convergèncm-HJnfó-

Partit deb Socialistes de Catalunya

1.Joaquim Casabella i Castells (CDC)

1.Montse Brugal i Pinol (PSC)

1.Fede Urena Velasco

2.Josep M. Esteve i Sorigué (CDC)

2.Lluís Viladevall i Iglesias (IND)

2.Eduardo Lujàn López

3.Antoni Julià i Valls (CDC)

3.Joan Vaqué i Bonet (PSC)

3.Claudio Ferreira Carrillo

4.Francesc Espadero i Roda (UDC)

4.Cipriano Màrquez López (IND)

4.Antonio Abellàn Salmerón

5.Francesc Molist i Pascual (CDC)

5.Jaume Bachs i Taberner (IND)

5.José A. Melchor Barberàn

6.Felip Castells i Rosselló (CDC)

6.José A. Flores Rodríguez (PSC)

6.Gema López Gomollón

7.M. Teresa Valls i Morè (IND-CDC)

7.Montserrat Abras i Lladó (PSC)

7.José Carmona Martínez

8.Rossend Selles i Badia (UDC)

8.Juan Faciabén García

9.Yasmina Andrés i Joan (IND-CDC)

8.Antonio Moreno Gàlvez (PSC)
9.M. Àngels Segura i Jiménez (IND)

10.JoanNoèiTubau(CDC)

10.Jorge Sarraute Sànchez (PSC)

9.Ramon Vico Martínez
10.Juan Àngel García Pérez

11.Enric A. Urena i Velasco (CDC)

11.Jofre Clofent i Calsapeu (IND)

11.Francisco Martori Vallribera

12.Francesc Font i Fuentes (UDC)

12.Ma. Luisa Sanz Aguado (PSC)

12.Miguel Pedró Costilla Merino

13.Joaquim Perejoan i Tubau (CDC)

13.Marina Batlle i Brugal (IND)

14.Joan Casanovas i Novell (CDC)

13.SaraBigasFarreres
14.Maria Victoria Jover Ceballos

15.Miquel Perejoan i Fontané (IND-CDC)

14.Raül Garcia i Pitarch (PSC)
15.Magda Àlvarez García (PSC)

16.Rosa Amat i Sala (UDC)

16.Jaume Duran i Ollé (PSC)

15.Gerardo Suàrez Morell
16.Maria Carmen Castro Monje

QUATRE IDEE
CiU, PSC, PP i Entesa concorren a les eleccions que decidiran
el govern de l'Argentona del mil·lenni que ve
portiu i la millora de l'enllumenat públic.

v^onvergència i Unió. La coalició ma

nat.... Casabella afegeix que s'han ini

joritària fa un balanç molt positiu de la

ciat també altres projectes com els del

L'alcaldable de CiU espera obtenir el

seva feina al capdavant del govern i es

mercat i el cementiri que volem acabar

màxim bon resultat possible als comicis

pera poder continuar-la. El candidat Joa

en la propera legislatura. En general afir

del dia 13 i deixa la porta oberta a la

quim Casabella assegura que s'ha acon

ma que el pacte amb ERC ha funcionat

resta de grups per treballar tots junts pel

seguit una millora molt substancial de

molt bé i s'ha complert gairebé tot el que

futur de la vila. De la llista (sense Santi

la vila: Casal de Joves, remodelació de la

es va acordar. El fins ara alcalde apunta

Mora), Casabella comenta que l'integren

zona esportiva, el CAP, la primera pedra

que en el nou programa també hi figu

persones de casa que han treballat molt

de l'institut, els primers habitatges socials,

ren com a prioritaris el Casal d'Avis, la

bé a entitats d'Argentona i que poden fer

arranjament de carrers i de l'enllume

biblioteca municipal, el pavelló polies-

una gran feina a l'administració pública.

Les eleccions ja tornen a ser aquí. El govern marcat pel pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana ha arribat a la
seva fi i el proper 13 de juny als argentonins els toca escollir de nou els seus representants a l'ajuntament per la propera
legislatura. Quatre formacions es presenten: Convergència i Unió, el Partit dels Socialistes, el Partit Popular i l'Entesa per
Argentona. El denominador comú és la renovació de les candidatures respecte els últims comicis. De candidats, només repeteix
el fins ara alcalde, Joaquim Casabella (CiU). Dels demés, Montse Brugal (PSC) torna després de molt temps, i els altres dos
debuten: Fede Urena (PP) i Antoni Soy (Entesa). Enrera han quedat quatre anys d'estabilitat (el que no hi havia hagut en la
legislatura del 91-95 amb cinc governs diferents), importants equipaments acabats i altres per concretar, i també dures crítiques
de l'oposició a la gestió dels governants.

U

1.Antoni Soy i Casals
2.Margarida Colomer i Rovira

a Catalunya, Alberto Fernàndez Díaz. Un

en els darrers anys. Segons Soy, Argen

S ^^

acte marcat també per l'agressió verbal

tona necessita un alcalde i un equip de
govern amb capacitat de treballar en

o

d'un grup de Maulets cap als populars.
Del programa, el cap de llista, Fede Ureíïa

equip, amb competència per modernit

(relleu de Martí Riu), comenta que vol

zar l'ajuntament, i amb força per posar-

donar solucions definitives a les urba

se al davant del conjunt de ciutadans per

3.Jordi Pinart i Pradal

nitzacions i el Cros, potenciar les enti

fer tots junts un poble millor. L'alcal-

4.Mateu Pinol i Carrió

tats, associacions i gremis, i oferir una

dable de l'Entesa respecte dels resultats

5.Esther Merino i Tarafa

millor qualitat de vida i serveis sobretot

electorals assenyala que som una força

6.Ricard Aymerich i Balagueró

als avis i als fills. Per Urena la llista és

nova i diferent, i per tant no ens marquem

una representació oberta dels diferents

cap límit. Volem el màxim nombre de

7.Ingrid Lens i Rabassa
8.Amadeu Burguera i Solana

nuclis urbans d'Argentona. El candidat

9.Josep Famadas i Soler

espera obtenir una majoria suficient per

10.Araceli Ferrer i Càmara

portar a terme el projecte popular.

regidors.
Eleccions per Internet. Un projecte de

11.Jaume Nicolau i Vilagrasa

Jaime Ríos, un estudiant de la UPC, coor

12.Domingo Nieto i Carbonell

L'Entesa. L'única novetat respecte de les

dinat pel professor argentoní Jordi Torras,

13.Concepció Sala i Pons

llistes del 95. El seu candidat, Antoni Soy,

permetrà fer el seguiment de les eleccions

14.Anna Cabot i Dalmau

considera que la vida a Argentona està

municipals a través d'Internet. La web

15.Francesc Villa i Pardo

canviant molt ràpidament, i ara ja no és

(www.ai 9.com/argentona) té el seu ori

16.M. Rosa Masó i Nogueras

possible una política d'anar fent o de ta

gen en unes tertúlies que es fan al cafè

par forats com la que CiU ha dut a terme

del Centru.

DE GOVERN
Partit dels Socialistes. La renovada for
mació (sense Clofent, Pihol ni Arenas),
líder de l'oposició fins ara, desglossa el

Resultats d'anteriors

seu programa en tres grans apartats: el viu

eleccions municipals

re, el treballar, i el conviure a Argentona.
Dins el primer punt vol preservar el mar
ge esquerre de la riera i ordenar el crei

Regidors

Vots

xement urbanístic. En l'activitat laboral,
l'alcaldable, Montse Brugal, creu que cal

Regidors

Vots

1
3
0
2
6
1

240
835
181
708

rr
IC
AA
PEC
PSC-PSOE

fomentar la formació, crear un clima pro
pici per a les indústries i construir un es

CUPA

pai exterior de venda però mantenint la

CAI

plaça de Vendre com a eix principal del

CiU

.

5
6
2

1112
1223
585

CiU
ERC

1417

272

comerç. Quant a l'Argentona del conviu
re, Brugal pretén recolzar al màxim les
entitats, la gent gran i els joves, i definir

CiU

un pla d'usos global dels equipaments
que ara no existeix. La candidata està
convençuda que el PSC pujarà a Argen
tona perquè som l'únic referent de l'es
querra i perquè hem fet una llista repre

PSC-PSOE

CE
Cl PA
CDA
CiU

3
2
2
6

719
^ 500

488
1525

ERC
IC-EV

PP

6
3
1
1
2

1636
1041

498
500
579

sentativa de tot el poble. També consi
dera que després de 4 anys amb l'ajun

Alcaldes

tament aturat prometent molt i fent poc,
veient el tren sense pujar-hi, Argentona
no pot esperar més, és hora de canviar i
nosaltres som l'alternativa.
Partit Popular. La tercera força, va pre
sentar la seva candidatura el 9 de maig
amb la participació del president del PP

1979: Jordi Suari (CiU), CUPA
PSC-PSOE

CiU
AP
IC
CDS

4
7

1
1
0

941
1785
301
405
93

1983: Josep M. Gallifa (CiU)
1987: Esteve Canal (CiU)
1991: Jordi Suari (AA), PSC, ERC, IC
Joaquim Casabella (CiU), PSC
1995: Joaquim Casabella (CiU), ERC

c

La renovació estructural que la Policia
Local d'Argentona va realitzar l'any pas

o

sat ha estat molt positiva i així ho indi

c

/

quen les xifres. Per fer palès aquest i d'al

'^ *

tres extrems, la institució ha elaborat
una memòria de la tasca realitzada du
rant el 98. L'objectiu, apunten els res

siaisiíít.^íàSt*s^a^^

ponsables de la seguretat a la vila, és fer

e òria policial

arribar als vilatans la informació neces
sària perquè acabin considerant la poli

La Policia Local d'Argentona passa
balanç d'un positiu any 1998

cia com a part del poble, integrada dins
el seu teixit social.

La principal missió de la Policia Local

ficar una millora pel que fa a la seva or

d'Argentona és contribuir a millorar la

ganització. Així, durant l'any 98, la poli

cina d'atenció al ciutadà, un arxiu, uns

qualitat de vida dels vilatans. Aquest ob

cia argentonina va créixer amb 4 agents

vestidors, una sala-armer i un garatge.

jectiu però, es pretén aconseguir amb

de nou ingrés, un dels quals actualment

D'altra banda, també s'ha adquirit un

esperit de servei, correcció i professio-

és caporal, després d'una promoció in

Renault Megane i dues motocicletes, de

nalitat, a través de la col·laboració amb

terna. Amb aquests, s'ha aconseguit tenir

gudament equipats, per a tasques de pa

altres regidories, institucions i cossos de

un policia per cada 613 habitants.

trulla i de policia de zona, respectiva

Infraestructures renovades. Les depen

va ser la xarxa de comunicacions. En

que han tingut per part dels vilatans i la

dències policials també van ser reforma

aquest sentit, van adquirir-se tres telèfons

confiança que els han dipositat. D'aques

des i ampliades durant l'any passat. Així,

seguretat. De la memòria elaborada per
la policia en destaca la resposta positiva

s'ha guanyat una sala polivalent, una ofi

ment. Un altre aspecte que va reforçar-se

mòbils per coordinar millor les tasques

ta manera, els quinze mil serveis efectuats

de servei.

durant aquest període de temps represen

Tecnològicament, la Policia Local d'Ar

ten un increment del 30 per cent en la
demanda. D'aquests, un 80 per cent són
assistencials, administratius, de circula
ció i de medi ambient. El 20 per cent res
tant correspon a afers de seguretat.
Diferents àrees d'actuació. Així, per
exemple, la policia administrativa, és a

gentona ha sofert també una important

ESTADÍSTICA
Policia de seguretat ciutadana

i judicial

millora. S'han adquirit tres PC, dues im
pressores a color, una camera digital i
un fonòmetre.

1997

1998

Conflictes veïnals832

El futur. Dins dels objectius d'actuació
assenyalats en el Pla de Reestructuració

Denúncies contra les persones412

de la Policia Local, una de les sol·licituds

Denúncies contra la propietat
(robatori interior habitatges)519

que va arribar amb més força, especial
entitats vinculades, pretenia treballar en

1.132, 648 més que al 1997. La policia

Denúncies contra la propietat
(robatori vehicles)712

assistencial, que entre d'altres serveis ofe

Identificacions117308

ria i cívica adreçat als centres escolars de

dir, la que s'ocupa de temes com urba
nisme, convivència, animals domèstics o
sorolls, les actuacions van situar-se en

reix informació als vilatans, auxilia per

Detencions915

sones o vigila concentracions humanes,
només va experimentar un augment de

ment per la Regidoria d'Ensenyament i
l'elaboració d'un projecte d'educació vià
la vila. Aquest nou servei, s'ha dut a ter
me entre els nois i noies de la vila des de

Tramesa de denúncies als jutjats2351

Primària fins a ESO i Batxillerat passant

91 serveis. Pel que fa a la policia de se

Intervencions alarmes417714

pels joves que participen en els mòduls

guretat ciutadana i judicial, que s'ocupa

Cooperació amb altres cossos
en la resolució de delictes514

de garantia social.

Denúncies i intervencions
de Seguretat Ciutadana3295

assenyala la memòria de la policia, són

dels conflictes veïnals, les denúncies con
tra persones i detencions, entre d'altres,
la xifra ha augmentat un 52 per cent. Fi
nalment, la recentment creada policia de
medi ambient i medi natural ha dut a ter
me un total de 258 accions.
La reestructuració de la plantilla de la
policia, realitzada l'any passat, va signi

Diligències efectuades pels
jutjats de Pau i d'Instrucció215325
Total serveis policia de
seguretat ciutadana i judicial842

Els objectius per la segona fase, segons
incorporar nous agents, l'aplicació d'un
pla continuat de formació, la consolida
ció dels serveis creats, la creació de no
ves unitats com la policia de barri de Sant

1597

Miquel del Cros o el Tutor d'Escola i l'op
timització de recursos, entre d'altres.
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Primera pe >ra

Mirant enrera
sense rancúnia

de l'IES
El conseller Hernàndez presideix l'acte
previ a les obres del nou institut^ marcat
per la protesta d'un grup d'estudiants

Ferran Catà

La vila
d'Argentona
He llegit en un diari comarcal l'enfronta
ment de l'Ajuntament amb el propietari
de Can Cabanyes. No em vull immiscir
en aquest afer si bé m'agrada que coses
de prestigi com aquesta serveixin per un
fi determinat ans que acabin deteriora
des pel temps i l'abandó. Deia com a lle
Xavier Hernanclez conversant amb els estudiants que protestaven.
^i s'acompleixen els terminis previstos,

TEYCO, responsable de les obres. El pro

Argentona comptarà amb un Institut

jecte, elaborat per l'arquitecte Ramon M.

d'Ensenyament Secundari (IES) al curs

Esquerra, el durà a terme l'empresa

2000-2001. El futur centre educatiu tin

TEYCO que és la que, a través de con

drà una superfície de gairebé 5.000 me

curs públic ha guanyat l'adjudicació de

tres quadrats. L'execució de les obres,

les obres. Unes obres que estan pressu

que costarà 469 milions de pessetes, fi

postades en 469 milions de pessetes. Si

nançats íntegrament per la Generalitat,

els terminis s'acompleixen, començaran

la durà a terme l'empresa TEYCO. La

durant la primera setmana de juny i l'em

primera pedra de l'institut va posar-se el

presa concessionària tindrà 15 mesos per

dissabte, 22 de maig, amb la presència

acabar-les. Així doncs, es preveu que

de nombrosos representants del consis

coincidint amb l'inici del curs escolar

tori i del conseller d'Ensenyament de la

2000-2001 els joves argentonins puguin

Generalitat de Catalunya, Xavier Hernàn

estrenar per posteriorment poder gaudir

dez. L'acte inaugural va comptar amb la

d'aquest equipament.

protesta d'una trentena d'estudiants de
la vila.

Protestes estudiantils. En l'acte de la pri
mera pedra, una trentena d'estudiants de

Un equipament modern. El futur institut

la vila van manifestar, primer a l'alcalde i

estarà ubicat a l'extrem est del municipi,

posteriorment al mateix conseller, les se

just al triangle del final dels Països Cata

ves crítiques. I és que després de tant

lans, davant de la piscina i les cases del

temps fent classe en barracots, els alum

MOPU. Molt a prop d'allà, els estudiants

nes de l'institut no es creuen el termini

de secundària de la vila han estat duent a

fixat. Els nois van denunciar, a través de

terme, durant els darrers quatre anys, clas

consignes i d'una pancarta, que l'acte

ses en barracots condicionats, però, se

tenia finalitats electoralistes. El conseller

gons el mateix regidor d'Ensenyament, no

Hernàndez, en un gest d'apropament a

eren el lloc més adequat per realitzar amb

les inquietuds dels estudiants, va acostar-

normalitat els cursos. L'institut, d'obra

se a dialogar amb ells i els va prometre la

vista, tindrà cabuda per a uns 700 alum

imminent posada en funcionament de les

nes, que quedaran dividits en quatre cur

obres i l'acabament d'aquestes l'estiu de

sos d'ESO i tres de Batxillerat. D'altra

l'any 2000. Els primers passos de les obres

banda, tindrà serveis com una bibliote

consistiran en arranjar el sistema de cla

ca, dues pistes poliesportives i un restau-

vegueram de l'àrea per evitar posteriors

rant-cafeteria.

problemes.

genda que El rei Carles V hi va passar
una nit i que des d'aleshores, agraït i ad
mirat, va decidir donar a Argentona el tí
tol de vila, nomenament que la distingia
de les altres poblacions que hi havia a la
rodalia. Potser sí. Del que sí hi ha la
certesa és que en l'antiga i senyorial ma
sia Cabanyes s'hi conservava un casc i
diverses armes atribuïdes a l'emperador
Carles V. Molts, gentilment i reconeixentli mèrits suficients, donaven a Argentona
el títol de vila, però en el Nomenclàtor
Oficial dels Municipis seguia figurant
amb el nom de lugar. Fou en la sessió del
consistori del dia 8 d'abril del 1953 que
el Ple acordà sol·licitar del Ministeri de
Governació el canvi de denominació de
Lugar pel de Vila, i previs uns tràmits bu
rocràtics llargufssims i la deliberació
del Consell de Ministres del dia 29 de ge
ner del 1954, es concedí oficialment la
titularitat de vila. Així consta en el BOE
núm. 39 del dia 8 de febrer del 1954.
Ignoro els avantatges o inconvenients que
pot implicar però és curiós fer constar
que, a causa del Tractat dels Pirineus,
França s'annexionà tots els pobles cata
lans de la vessant francesa, però seguí
essent català l'enclavament de Llívia pre
cisament per denominar-se vila.
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L'AIGUA DEL

SEGLE

La vila participa en la nova xarxa comarcal d'aigua
que permetrà absorbir el creixement d'Argentona fins al 2020

o

Resultats
de l'auditoria

Avui dia Argentona és proporcionalment una de les poblacions catalanes amb més
^Tv ^•^^*>^ ^-.-• *."^

J ustament l'alta despesa d'aigua és un dels

elevat consum d'aigua. En deu anys, s'ha triplicat la demanda, s'ha doblat gairebé la

tona que ha detectat l'Auditoria que s'ha

grans problemes mediambientals d'Argen
fet en els últims mesos. Aquest fort con

I J I milions d'inversió. 12 quilòme

firma. Els grups de l'oposició van criticar

tims 10 anys, i s'ha situat en 65 litres al

facturació de litres per abonat i pràcticament el 80 % del que es gasta a la yila ha
* ..^
^ "•^•..
• -. •. i ,,, s,
..* ^ ..:

tres de recorregut i 1 metre 20 de diàme

aquesta postura que gairebé, segons ells,

1998 pels 35 del 1988.

passat a ser de fora. Tot plegat ha fet més que necessari participar en un conveni

tre. Aquestes són les característiques prin

deixa sense aigua a Argentona.

presenten alts nivells de contaminació per

Nivells freàtics preocupants. La manca

/. "•,-•• •í:...
comarcal per construir una nova canalització d'aigua procedent del Ter. Això per- ,.-•.;,;-f^• • i: • "f •-? %• "•
^ ••

agrícola i dels abocaments d'aigües resi

cipals del tram de la nova canonada co

10

marcal que proporcionarà més cabdal

Conveni vital. El president de la compa

de pluges d'aquest any i el creixent con

d'aigua a Argentona en el proper mil·len

nyia d'Aigües i regidor de Serveis d'Ar

sum d'aigua han fet que els nivells freà

ni. La canonada vindrà des de la planta

gentona, Santi Mora, destaca la importàn

tics del poble (la fondària en què es pot

del Ter de Cardedeu i passat el nostre

cia de la firma. Si aquest conveni no s'ha

trobar aigua sota el sòl argentoní) d'aques

municipi es desdoblarà en dos ramals: un

gués signat, Mora considera que el po

ta primavera hagin baixat de manera es

cap al Masnou i l'altre cap a Sant Vicenç

ble hauria retrocedit més de 30 anys, hau

pectacular i hagin arribat a uns mínims

de Montalt. Es preveu construir també un

rien marxat les indústries, s'hauria pro

comparables als del pic de daval lada més

dipòsit de reserva de 14.000 m3 que s'in

duït un èxode enorme de població... I és

fort de l'estiu. Els aqüífers estan sobreex-

tercalarà a la zona de l'Alt Coll. Després

que s'hauria passat a dependre exclusi

plotats i es corre el perill de deteriorar-se

d'aquests treballs, la vila, que rep actual

vament de les reserves naturals pròpies

encara més la qualitat de l'aigua. El regi

ment 19 litres/segon, passarà a disposar-

que suposen només el 23 % del consum

dor Santi Mora comenta que cal treba

ne 86 en la mateixa fracció de temps. Així

total. El 77 % restant ens arriba de l'apor

llar molt seriosament en la sensibilitza

s'estipula en el conveni signat per 16 mu

tació del Ter. Aquestes xifres canvien

ció dels vilatans a l'hora de fer servir l'ai

nicipis del Maresme per realitzar aquesta

respecte de les dels principis dels anys

gua. Argentona gasta molt, especialment

gran obra que durarà 18 mesos (novem

80 quan la població s'alimentava del 90

en el rec de grans jardins. Mora explica

bre 1999- maig 2001), a la que el ple ar-

per cent de reserves pròpies i del 10 per

que el problema de tot això ve que la

gentoní s'hi va adherir el passat mes

cent de recursos de fora.

gent planta una vegetació de tipus massa

d'abril en sessió d'urgència. Per Argen

Als 80 es gastaven 400.000 mVany i ara

nòrdic que requereix molt líquid, i que

tona això tindrà un cost d'uns 151 mi

-dades del 98- 1.200.000 m3. Tot plegat

caldria fomentar una vegetació autòcto

lions de pessetes (6,25% del conjunt de

porta a una conclusió clara: la demanda

na, mediterrània, que no necessita tanta

les aportacions municipals) i una entrada

d'aigua s'ha triplicat en un espai de temps

aigua.

metrà absorbir el creixement demogràfic i industrial fins l'horitzó del 2020, però els
•--"#V '^"•'
resultats de l'Auditoria Mediambiental adverteixen de ('excessiva tendència a l'alça
:i
I
de la despesa d'aigua per part delsjugeptoni
l

sum es deu principalment a les residèn
cies unifamiliars. Les aigües subterrànies
nitrats, com a conseqüència de l'activitat
duals en algunes urbanitzacions.
10 àrees d'actuació. Al marge de l'aigua,
els tècnics responsables de l'Auditoria
Mediambiental també han trobat altres
problemes com l'excessiu ús del cotxe
privat i que al centre de la vila manquen
zones verdes. Amb els resultats a la mà
s'ha establert un decàleg de línies d'ac
tuació estratègica que es diversifiquen en
122 accions de treball. Aquests deu punts
centrals són: (1) conservar la biodiversitat
i el paisatge d'Argentona, (2) recuperar la
riera i promoure la preservació de la xar
xa fluvial, (3) potenciar l'entorn rural com
a element definidor dels creixements ur
bans, (4) consolidar les activitats agríco
les i forestals, (5) reduir l'impacte am
biental de les activitats econòmiques, (6)
projectar i mantenir l'espai urbà aplicant
criteris de millora ambiental, (7) reduir l'ús

d'aigua del 7,25% que cobrirà les pers

relativament curt. I no només perquè la

pectives de creixement fins l'any 2020.

població ha crescut en habitants i indús

Necessitat comarcal històrica. L'any

Els gestors de l'aigua de la vila van acon

tries sinó també pel més gran consum de

1968 diversos municipis maresmencs van

seguir aquest tracte tan favorable després

cada habitant. Així la facturació de litres

firmar un conveni per a la canalització

de molta lluita i ajornant fins al final la

per abonat gairebé s'ha doblat en els úl

d'aigua procedent del Ter davant les man-

del vehicle privat i fomentar bons hàbits
de mobilitat, (8) incorporar criteris de
sostenibilitat als serveis municipals, (9)
reduir la producció de residus i el con
sum d'aigua i d'energia en la gestió inter
na de les instal·lacions municipals, i (10)
implicar els ciutadans i els agents socials i

CONSUM m3 PER FACTURA

econòmics en el desenvolupament de
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cances que hi havia de recursos propis

de recursos per poder satisfer els clients

zat entorn d'un fòrum ambiental. Aquest

per cobrir les necessitats de la població.

existents. Des d'aleshores fins avui, la vila

òrgan ha celebrat 8 reunions temàtiques

Argentona no el va subscriure perquè

ha deixat de patir restriccions tot i ser

en les que s'han canalitzat les aportacions

aleshores el poble disposava de més que

conscients que els recursos continuen

d'una mitjana de 20 entitats.

suficients reserves pròpies i que difícil

sent insuficients per cobrir les necessitats

ment podria arribar a ser deficitari en

del municipi, i a més en limiten el seu

La Deixalleria. Només falten els últims

matèria d'aigua. L'any 83, en un nou con

desenvolupament. Al 1988 es va crear la

retocs perquè es pugui estrenar la nova

veni, la vila ja s'hi va afegir donades les

Companyia d'Aigües d'Argentona, S.A.,

deixalleria d'Argentona, un centre de re

noves circumstàncies. I és que des del

que ha millorat la xarxa d'aigua i ha in

collida selectiva dels residus que genera

1979 al 1983 el municipi va estar sotmès

crementat els recursos i el rendiment del

la població i que no es recullen de mane

durant els períodes d'estiu a restriccions

servei fins assolir que tots els seus clients

ra sistemàtica en els contenidors verds,

d'aigua, fins al punt de produir-se situa

puguin gaudir amb normalitat d'aigua les

blaus i grocs del carrer.

cions molt extremes a causa de la manca

24 hores dels 365 dies de l'any.
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Kosovo i nosaltres

c

El nostre país va ser un dia la pàtria de
l'antifeixisme a Europa, però sembla ha
ver-ho oblidat. Fins i tot, molts dels que
encara es consideren antifeixistes i que
després de 20 anys de democràcia con
tinuen veient feixistes per tot arreu -al
PP, a l'OTAN...- han estat incapaços
d'identificar-los quan han tornat a res
sorgir de veritat a l'antiga Iugoslàvia.
El nostre passat ens fa creure que el fei
xisme és sempre una perllongació de la
dreta i no el resultat de concepcions po
lítiques antidemocràtiques i antiliberals
Nens kosovars en una fotografia presa l'any passat.

(antiil·lustrades). Potser per això no hem
entès que el feixisme serbi no és altra

Ajut a Kosovo

cosa que la fase terminal del comunis
me iugoslau. Mentre que a d'altres paï
sos de l'Europa oriental els comunistes
van derivar cap a posicions socialdemò-

L'Ajuntament i el Centre Parroquial,
els dos motors de la solidaritat
argentonina pel conflicte dels Balcans

crates, a Iugoslàvia ho van fer cap a po
sicions nacionalsocialistes. El règim de
Belgrad ha passat de la persecució de
dissidents a la neteja ètnica; és a dir, a
l'aniquilació/deportació en massa d'ho
mes, dones i nens, per l'única raó de
pertànyer a un grup humà que els fa nosa.

12

/Argentona és solidària, i un cop més

a un col·loqui, una tómbola i un concert

ho ha tornat a demostrar. Davant de l'ac

de música a càrrec dels grups argento-

tual tragèdia de Kosovo, institucions,

nins Insurrectes, Saltin Funkin i Looking.

entitats i particulars s'han mobilitzat

En total, la iniciativa d'uns, i la bona vo

amb l'objectiu de recaptar fons per als

luntat dels altres, es van materialitzar en

refugiats.

més de mig milió de pessetes que es van
ingressar als comptes d'ajut per Kosovo

El Centre Parroquial obre camí. La pri

de la Caixa de Catalunya.

mera mostra de solidaritat a la vila va

Aquesta incomprensió, sumada a la co
moditat benestant i a un pacifisme mal
entès, ens ha convertit en un país autis
ta, incapaç de reaccionar davant el so
friment i la barbàrie. Impúdicament, ens
preguntem si és lícit sortir en defensa de
les víctimes, si els botxins no tindran tam
bé les seves raons i si no és més ètic con
templar amb resignació l'assassinat pre
meditat de milers de persones que trair

sorgir al Centre Parroquial, el dijous sant,

L'Ajuntament i la Riudemeia. Al mateix

quan, durant l'ofici religiós, van recollir-

temps, el consistori argentoní treballava

se 145 mil pessetes. No volent aturar aquí

per col·laborar en la causa. Els resultats

el suport als damnificats albano-kosovars,

salten a la vista. Argentona ha arribat,

els responsables del Centre van comen

enguany, a la xifra del 0'7% del pressu

çar a moure fils per concretar més accions

post municipal destinat a matèria d'aju

solidàries. En aquest sentit, la Creu Roja

da solidària. Ho confirmava l'ingrés de 2

els nostres utòpics i sacrosants principis
pacifistes.
Gandhi, que ens va ensenyar moltes co
ses, no hauria aconseguit la indepen
dència de l'índia amb la desobediència
civil si enlloc de l'imperi britànic s'ha
gués enfrontat a Hitler. El Regne Unit,

Internacional va informar-los sobre qui

milions de pessetes als comptes de soli

nes podrien ser les millors aportacions.

daritat amb Kosovo, a banda de 3 més

lonial, era una democràcia que havia de

Es va arribar a la conclusió que l'ajuda

destinats al Fons Català de Cooperació.

respondre davant la seva opinió pública

més efectiva eren els diners. Enviar ma

Per la seva banda, l'escola Bernat de

i que no podia depassar un cert límit.

terial a la zona dels Balcans no era el

Riudemeia va muntar un estand durant

Pel contrari, els dictadors, elegits o no,

per més brutal que fos el seu domini co

millor sistema d'ajuda perquè es van re

la festa del nou de maig, en què s'infor

es caracteritzen per no acceptar cap lí

gistrar casos en què no arribava o no era

mava, amb textos i fotografies, de la guer

mit al seu poder. Per aquesta raó va ser

realment el necessari. Així, el Centre Par

ra dels Balcans. Les aportacions dels par

inevitable una guerra per derrotar Hitler,

roquial va decidir donar el taquillatge de

ticulars, més de vint, tanquen aquest re

per aquesta raó dissortadament encara

les pel·lícules programades durant el cap

pàs que confirma el que ja s'ha dit. Argen

és necessària la violència per aturar els

de setmana del 9 a l'11 d'abril. A banda

tona traspassa fronteres, engegant màqui

violents.

d'aquesta iniciativa, es va instal·lar una

nes i engranatges per la solidaritat. Ja ho

urna al Centre, per tal de recollir les apor

va fer per Amèrica central, ara era el torn

Josep M. Fàbregas

tacions dels vilatans. No contents amb

per Kosovo i molt probablement, encara

Cap d'Internacional de Catalunya Ràdio

això, aquestes actuacions van cedir el pas

que ningú ho desitgi, ho tornarà a fer.

COSES DE LA VILA
Cartell de les Festes Trasllat de la ràdio
11 ple del maig passat va servir per apro

!9 EESIA DElUcA^ ia

var les obres del trasllat de l'emissora

4 D'AGOST

El regidor de Mitjans de Comunicació,

municipal a l'edifici de l'antiga Velcro.
Jordi Pinart, va explicar que el trasllat es
farà en dues fases i la que ara s'executarà
serà només la primera. Ràdio Argentona
estarà situada a la cantonada gairebé en
tre el carrer Les Parres i el Joan XXIII. Per
aquesta fase s'han destinat 10 milions de
pessetes que s'invertiran en l'acondicionament del local, la construcció dels nous

cu

"D
en

tícia de Catalunya (TSJC) va donar la raó

CU

al consistori en la causa que l'enfrontava

en

a Carme Figueras, que havia estat locu

O

tora de Ràdio Argentona. Segons la sen

U

tència rebuda el passat abril, el marge
d'independència i autonomia que tenia
Figueras per realitzar o no el programa
no fa possible pressuposar cap vincle de
naturalesa laboral amb l'Ajuntament.
Carme Figueras va presentar una denún
cia als jutjats socials l'any passat per aco
miadament improcedent. Aquesta instàn
cia ja va resoldre a favor del consistori
però Figueras va recórrer al TSJC.

estudis i la instal·lació de les antenes.
D'altra banda, el Tribunal Superior de Jus

Dos avis perduts
Lis avis argentonins Pere Itchard Pasqual,
k .^^

de 92 anys, i Joaquim Vergés i Calafell,
de 101, es van perdre el passat mes de
maig dins del terme municipal. Les famí

/Vlia Llaudé, professora del taller de

lies van denunciar la seva desaparició a

ceràmica de la Casa de Cultura, és l'au

la Policia Local i el mateix dia, al cap

tora del cartell vencedor de la propera

d'unes hores, els van trobar. Itchard va

Festa del Càntir. Es tracta d'una obra de

ser localitzat cap un quart de nou del

color marronós i traç modern que com

vespre al camí del Tramvia, i Vergés molt

bina dues tècniques: l'aquarel·la i el pas

a prop dels habitatges del MOPU cap a

tel, amb una coberta de vidre, on hi ha

dos quarts de nou també del vespre. Els

dibuixats tres dels motius relacionats amb

agents de seguretat els van conduir a casa

el càntir: brocs, nanses i galets. Al con

seva. Segons sembla havien sortit a pas

curs del disseny del cartell s'hi van pre

sejar i donada la seva avançada edat ha

sentar un total de 49 treballs.

vien perdut l'orientació.

i .Per guan
Montse Brugal
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Els Reds, botxins

hora també van emportar-se un certificat

dels Wilks

acreditatiu conforme no hi ha cap deute

u
Lluís S. Morgan

Veïnats: Madà

Lom va passar la temporada anterior,

bella, espera que ben aviat la Cooperati

els Wilks d'Argentona van tornar a ser

va, encara propietària de la Sala, lliuri a

eliminats en les semifinals de la lliga ca

l'Ajuntament el darrer conveni elaborat

talana de futbol americà pel mateix rival:

sobre la cessió de l'equipament al muni

els Reds de Terrassa, tot i jugar altre cop

cipi. Per un altre costat, segons l'estudi

a casa. Els argentonins, després d'una fase

realitzat pels tècnics del Departament de

regular excel·lent en què van quedar cam

Jocs i Espectacles de la Generalitat, la Sala

pions, van cedir en el partit decisiu per 7

no es troba en un estat tan ruïnós com

a 16.1 això que van començar dominant.

algunes formacions polítiques havien

lant en perfecte formació quan en ser a

A la mitja part vencien per 7 a 0 amb

apuntat. En principi podran utilitzar-se les

la vertical de la carretera de Vilassar i fre

touchdown de Quim Perejoan i extra-

instal·lacions tot l'any i s'anirà reformant

gant el veïnat del Cros, varen adonar-se,

game de Ricard. En l'últim quart, però,

per fases. La primera remodelació que

potser alertades per l'oreneta mascle que

els egarencs es van refer i van anotar dos

caldrà tirar endavant serà la que afecta a

encapçalava la formació, que a sota hi

touchdowns i dos extragames que van

la instal·lació elèctrica, una de les parts

havia un grandiós, bonic i uniforme erol.

deixar el definitiu 7 a 16 al marcador. L'ar

més malmeses.

Ven/en òe la seva anual immigració vo

Però de què^ Potser de rovellons i siu-

bitratge molt desfavorable als Wilks va ser

renys o mollerics, vés a saber! Una pa

clau en el resultat. D'altra banda, el con

trulla va destacar-se i en vol rasant varen

junt local va participar activament en l'or

acostar-se a explorar i eh! sorpresa! era

ganització d'una jornada de football

un erol de cases, coquetones, vistoses i
14

pendent entre les dues parts (consistori i
Agropecuària). L'alcalde, Joaquim Casa-

simètriques, i en les quals els raigs del

flag a la platja de Mataró juntament amb
tres jugadors dels Barcelona Dragons.

sol dauraven les rogenques teules. Al llin

Aquesta modalitat pretén introduir als

dar hi havia un cartell: Veïnat de Madà.

joves en el món del futbol americà.

La banda
municipal
L^es de fa uns dies l'Ajuntament ha co

Mai abans allà, just entre el veïnat de

mençat a repartir uns fulls d'inscripció

Lladó i el del Cros, hi havia hagut cap

per reclutar argentonins que vulguin for

habitatge i és que els humans amb el seu
saber i poder havien transformat el lloc,
s'havien construït unes boniques cases
que vistes a distància aparentaven un erol,

mar part de la banda municipal que es

Nous passos

per la Sala

o recordaven les astorades orenetes, la

vol crear al poble. En aquests fulls es de
mana quin instrument es toca i quin grau
d'experiència es té. No cal tenir cap edat
concreta ni tampoc molta experiència. En

simetria dels ruscos de les abelles, les

tls responsables de la Cooperativa

seves companyes de vol.

principi els instruments que es pretenen

Agropecuària van anar el passat 16 d'abril

integrar són: el clarinet, l'oboè, la flauta

Era bonic de veure, però com tota obra

a l'Ajuntament per recollir els diners cor

travessera, el saxòfon alt i tenor, la trom

humana havien acabat fent un disbarat.

responents a la subvenció de tres milions

peta, el fiscorn, la tuba, la trompa, l'acor

Just a l'entrada del recinte, al costat de la

de pessetes concedida pel pagament de

dió i de percussió. Els interessats es poden

carretera, havien tret un monòlit que ja

les plusvàlues de la Sala Argentona. Al

adreçar a les oficines de l'Ajuntament.

començava a ser història, ja que recor
dava, d'una manera luctuosa, els pioners
de l'automobilisme d'aquelles curses que
a primers de segle feien en el circuit
Mataró-Argentona-Vilassar. Resava així la
pedra: Víctima de accidente de automóvil murió aquíGeorge Bovier y Blanch
y la Sociedad Esport Mataronf y sus
companeros de Hispano Suiza le dedican
ese recuerdo. Ano 1911.
El veïnat de Madà és un racó idíl·lic i
esperem dels qui l'habiten que sabran,
temps a venir, ser com els dels altres an
tics veïnats, part integrant de la nostra
vila.

5
Continuarem treballant en benefici de tots
tls regidors i regidores de Convergència hem de ser gent que treballi des de la
credibilitat, amb visió compartida, capaços de construir equips per gestionar qualse
vol incertesa, conflicte o repte per tirar endavant un projecte comú de la nostra vila.

U
c

Comitè Executiu Local de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)

Com que aquest número és l'últim Butlletí que sortirà abans de les eleccions, en nom

en

del Comitè ens plau felicitar a tots aquells conciutadans i veïns que han recolzat i ens

CL

donen tot el suport a la candidatura que CiU presenta per la propera legislatura.
El cap de llista de la coalició que presentem és en Joaquim. Un home que sempre ha
participat i col·laborat en totes les entitats, siguin esportives, cíviques o culturals de la
nostra vila, és fill de la nostra vila, i coneix les problemàtiques de subsistència de cada
entitat.
Creiem que és una"candidatura molt renovada i engrescadora, els components tenen

Som un equip humà, amb gent de casa,

moltes ganes de treballar i dedicar el seu esforç en les tasques més importants i deci

gent que coneix les necessitats de la vila,

sives pel futur d'Argentona, prova d'això és que en totes les reunions que hem portat
a terme amb diferents entitats ells s'hi han integrat aportant les seves opinions.

gent que es mou i sap contactar amb la

Som un equip humà, amb gent de casa, gent que coneix les necessitats de la vila, gent
que es mou i sap contactar amb la resta de la població, gent que coneix els problemes

resta de la població, gent que coneix els

que ens envolten, siguin socials, econòmics o familiars.
El Comitè Local, a través d'aquest Butlletí, us demana que tingueu en compte el que

problemes que ens envolten, siguin so

és més important per la nostra vila, pels que hi vivim i hi treballem, vosaltres esteu
prou capacitats per veure el que es diu i el que es fa.

cials, econòmics o familiars.
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Que guanyi Argentona!
/xrribem a una nova etapa de la vida municipal, que s'inicia amb unes eleccions.
És temps de fer balanç, de promeses, d'il·lusions, tot perfectament lícit.
El que ja no està bé és que CiU, que ha de fer balanç de la gestió d'un govern,

Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

demostri altra vegada que té poques coses per explicar de la seva feina. Fa un full i per
omplir-lo ha de recórrer a dir mitges veritats o mitges mentides dels seus companys de
viatge.
Esperem que el seu programa sigui una mica més real, amb més aportacions positives
per Argentona.
Un exemple és el desgavell que passa amb Can Cabanyes, on hi ha un impacte eco
lògic contra una zona plena d'animals salvatges.

Nosaltres volem "QUE GUANYI AR

Per tant, el que nosaltres proposem i volem és un canvi, un canvi que faci que Argentona
tiri endavant, volem una Argentona millor.

GENTONA", perquè Argentona s'ho me

Nosaltres proposem una ordenació racional de tots els equipaments municipals, vo
lem que es deixin de llençar els diners del poble, fent pedaços sense saber si aquests

reix, perquè Argentona ho necessita, ens

duraran gaire temps.
Nosaltres farem una Argentona per a les persones, una Argentona amb un mercat

necessita. Posa't en marxa, per tot això i

municipal que vulgui tothom, amb uns carrers, places i voreres dignes.
Nosaltres farem l'Argentona del segle vinent, una Argentona respectuosa amb el medi
ambient, que es preocupa de la gent gran, fent el nou casal d'avis, i un centre de dia
per a la gent gran. Ens preocupem dels nostres infants, fent actuacions concretes per
què siguin educats amb els valors de la igualtat entre les persones i les cultures.
Nosaltres treballem amb i pel jovent, farem habitatges dignes perquè aquests no hagin
de marxar de la nostra Vila.
Nosaltres treballem per l'esport, volem una zona esportiva dignificada, estudiant les
necessitats esportives de la Vila de manera global.
Nosaltres volem "QUE GUANYI ARGENTONA", perquè Argentona s'ho mereix, per
què Argentona ho necessita, ens necessita.
Posa't en marxa, per tot això i molt més VOTA PSC.

molt més VOTA PSC.

en

d
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Argentona desperta!
Ls el moment de fer una reflexió acurada del que volem per la nostra vila. Una
Grup Municipal del Partit Popular (PP)

reflexió que ha de comportar una elecció sincera. Ara és el moment de mirar enrera i
valorar el que ens van prometre i no s'ha fet.
Veritablement, volem una gestió en la qual han quedat moltes grans inversions per
fer? mercat, casal d'avis a Can Doro, cementiri, sala, font Picant, urbanitzacions, Sant

en

Miquel del Cros, zona esportiva... i el nostre museu tancat per tres festes majors con
secutives.
Volem que aquelles petites coses que fan el dia a dia se solucionin, com ara: l'enllu

ob

menat dels carrers, arranjament de voreres, parcs per als nostres fills, activitats per als
nostres avis, papereres, bancs, suport a les nostres entitats, potenciació de les nostres
Heu de confiar amb una gent amb capa

botigues, dinamització dels nostres empresaris, una administració àgil i propera al

citat de gestió, que maximitzi els recur

vilatà.
Tantes coses han quedat per fer que l'únic que demana el nostre projecte és que
desperteu i doneu el suport a un equip de gent jove, preparat per treballar, amb il·lu

sos, ambició per fer d'Argentona una po

sió per afrontar el repte de portar Argentona al segle XXI amb la millor qualitat de vida
possible per a tots. Un equip reflex de tota la societat argentonina, que representa a

blació líder en els seus serveis, que res

tots els nuclis urbans de la Vila.

pongui amb agilitat a les demandes dels

de la Generalitat, presentada pel Grup Popular, les gestions fetes pel nou museu, per

veïns, entitats, botiguers, empresaris.

al ple, la millora de l'enllumenat, la recepció de les nostres urbanitzacions, la millora

Hem de recordar que si es farà el nou institut és per una esmena en els pressupostos
la Sala, per signar convenis amb les nostres entitats, les propostes que hem presentat
de Sant Miquel del Cros...
Heu de confiar en una gent amb capacitat de gestió, que maximitzi els recursos, que
tingui ambició per fer d'Argentona una població líder en els seus serveis, que respon
gui amb agilitat a les demandes dels veïns, entitats, botiguers, empresaris. Tots, per
què Argentona som tots i nosaltres estem al servei dels ciutadans.
Garantia de futur.
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Estrany fenomen a Argentona
^^^orreu de les Ciències. Enviat especial.
Grup Municipal d'Iniciativa per CatalunyaEls Verds (IC-EV)

A primera vista, sembla que la vila d'Argentona no ha de tenir cap peculiaritat espe
cial respecte de les poblacions que l'envolten, però el cert és que està essent motiu
d'estudi per part d'un grup de científics de diversos països. Aquest interès ha estat
motivat pel fet d'haver-s'hi detectat un estrany fenomen que consisteix en un alenti
ment del temps cronològic.
Tot va començar en advertir-se que al llarg de tota una legislatura, que com tothom
sap és de quatre anys, les actuacions portades a terme pel govern municipal havien
estat mínimes; insignificants.
Estudiat el fenomen amb deteniment es va concloure que això no podia ser causat per

Estudiat el fenomen amb deteniment es

la incapacitat o ineptitud de l'equip de govern, ja que set regidors amb cartera que
tenen a les seves ordres un nombre considerable de funcionaris no poden haver fet

va concloure que això no podia ser de

tan poca feina en quatre anys. És, diuen els científics, materialment impossible.

gut a la incapacitat o ineptitud de l'equip

no n'hi ha cap que es pugui afirmar amb rotunditat que s'ha enllestit del tot. No s'ha

de govern [...] Fer tan poca feina en qua

de la Velcro, ni el trasllat del Museu del Càntir, ni la reubicació de l'arxiu municipal,

tre anys és, diuen els científics, materi

trial, ni s'han creat les zones de vianants al centre de la població, ni el mercat setma

El cert és que, de la totalitat de projectes importants que s'iniciaren amb la legislatura,
iniciat la construcció del mercat municipal, ni s'ha completat la remodelació interna
ni s'ha desenvolupat el pla especial del Cros ni la urbanització de la seva zona indus
nal, ni el viver municipal, ni l'actualització del pla d'urbanisme, ni l'auditoria
alment impossible.

mediambiental, ni (i ara vénen qüestions que cuegen de diverses legislatures enrere)
la signatura del conveni de la Sala, ni el nou cementiri, ni el nou projecte de la zona
esportiva, ni la recepció de totes les urbanitzacions del terme, ni la total utilització de
l'ABS... (parem per manca d'espai).
Hem d'acceptar doncs, que el temps, a Argentona, transcorre més a poc a poc que a
la resta del món? Els científics, continuen investigant amb la màxima cautela, cons
cients que donar per vàlid un fenomen d'aquesta naturalesa contradiu els principis
bàsics de la ciència moderna.

C/5
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"Ens mantindrem fidels per sempre més
al servei d'aquest poble"

U
C

5 local d'Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), Josep Calvet i Mora
I erdoneu que comencem la darrera participació en aquest espai del Cap de Creus
amb aquestes paraules de Salvador Espriu, potser estan carregades d'emoció però

C/5

també de fermesa. No farem un balanç exhaustiu de l'obra d'ERC dins del govern

CL

municipal, llegiu, si us plau, el butlletí en el que l'expliquem àmpliament. Tot i que no
podreu expressar en les urnes el vostre reconeixement, o potser el vostre desacord
amb la política que ha dut a terme ERC amb l'esforç i dedicació d'en Jordi Pinart, ens
agradaria que la història, i la vostra memòria, ens fes justícia: "ERC ha estat fidelment
al servei d'Argentona". Fent un pacte sòlid amb CiU, ERC ha barrat el pas al PP, un
partit que dia rera dia demostra que entén la política com una "corredoria d'afers

Tot i que no podreu expressar en les ur

privats", generalment contraposats a la voluntat de la resta de vilatans: defensa els
especuladors de Sant Jaume de Traià, oculta el delicte dels administradors de Can

nes el vostre reconeixement, o potser el

Cabanyes per fer-ne una denúncia política al ple (cal autoritzar allò que no es pot fer
aturar?), i compta en les seves files promotors de l'especulatiu negoci que representa

vostre desacord amb la política que ha

ria urbanitzar el torrent de Vera. Com podeu confiar en el seu populisme? ERC ha
provocat que CiU prengués posició: l'adquisició de la Velcro "in estremís" (ja hi havia

dut a terme ERC amb l'esforç i dedica

API's que n'oferien apartaments), la compra no es va decidir quan CiU governava
amb el PSC per una evident manca de valentia i recels mutus vergonyosos. ERC va

ció d'en Jordi Pinart, ens agradaria que

forçar la posició contrària de CiU a Sant Jaume de Traià, des de la signatura de l'Acord
Marc, que va ser assumida amb coratge pels nostres socis. ERC no ha cedit a certs

la història, i la vostra memòria, ens fes

mals hàbits de fer política malgrat que comportés haver d'assumir la Regidoria d'Ur
banisme, una més!, i s'avancés en la revisió del Projecte Urbanístic, sense descuidar

justícia.

la disciplina urbanística, desbordada durant massa temps.
El delit de complir la promesa expressada en el títol ha dut un bon nombre de mili
tants d'ERC a participar sense capteniments ni malfiances en l'Entesa per Argentona:
l'única garantia política per als interessos de tots. Sens dubte.
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Mostra
d^Entitats

extens programa d'activitats complementà
ries. Exhibicions de dansa, gimnàstica, cant
coral, agility, sardanes, patinatge, aeròbic;
activitats esportives, com futbol 3x3,
cicloturisme, futbol flag; tallers, putxinel·lis,
el racó del conte, i un espai de joc; mostra
de puntes de coixí, de programes educatius

tl proper dissabte 19 i diumenge 20 de juny
la plaça Nova tornarà a exposar la diversitat
de propostes educatives, culturals, esportives,
formatives, de lleure... que ofereix Argentona.
La segona Mostra d'Entitats Argentona Edu
ca, organitzada aquest any entre el Consell
Educatiu d'Argentona i la Regidoria d'Ense
nyament, forma part d'un conjunt d'accions
que tenen com a principals objectius afavo
rir la difusió dels recursos educatius del mu
nicipi i fomentar la relació i coordinació en
tre les entitats i centres que realitzen activi
tats.
A més dels espais informatius on les diferents

per ordinador, i classes obertes de sevillanes,
de conversa en anglès, simulació de circuits,
elaboració de coques de iogurt; un musical
familiar i una gimcana, són algunes de les
activitats en les que podran participar tots els
membres de la família, principal agent edu
catiu al qual es vol dedicar aquesta segona
edició.
Quan surti aquest article ja haurem donat a
conèixer una nova proposta del Consell Edu
catiu d'Argentona: l'Agenda Argentona Edu
ca, una publicació mensual que recollirà
l'oferta d'activitats que es proposen a la nos
tra vila. Us hi esperem!

entitats i centres donaran a conèixer les se
ves propostes, la mostra comptarà amb un

Regidoria d'Ensenyament

(D
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fessors d'altres pobles i ciutats perquè la
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idea s'apliqui arreu de Catalunya.

o

L'escola de Música col·labora molt estre

Q.

tament amb un dels altres punts de refe
rència de la música al poble: l'associació
cultural Amics de la Música d'Argentona.
L'entitat va néixer fa 8 anys i compta ac
tualment amb més de 300 socis. Enguany
l'associació també està de festa, ja que la
seva coral infantil, formada per 27 nens
d'entre 8 i 12 anys, fa 5 anys. Una prime
ra activitat per celebrar-ho ha estat l'in
tercanvi amb la coral Els Follets de Ripoll.
Fins al desembre hi ha temps, però, de
més actes festius.
Colònies d'estiu. Una de les activitats que
organitzen els Amics de la Música són les
colònies artístico-musicals al Gironès que
es faran durant el mes de juliol. Com a
novetat, aquesta edició combina la mú
sica amb el teatre i la plàstica. Feia temps

Ar^entona sona

que l'entitat volia obrir-se a més discipli
nes, ja que com afirma el seu president,
Enric Serras, és una associació "eminent
ment musical però no excloent".
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L'escola de Música compleix deu anys
de vida amb una estructura consolidada
i un interessant projecte per a nadons

Banda municipal. El projecte immediat
més ambiciós, però, és potser la forma
ció d'una banda municipal a Argentona.
La iniciativa dels Amics de la Música està
ara a mans de l'Ajuntament i tot sembla
indicar que la idea arribarà a bon port.

Oón quarts de sis de la tarda i el petit

familiar i explica que reunirà més de 100

Segons Serras, la banda és molt neces

pati i el rebedor que fa uns minuts esta

persones a l'escenari, entre els 80 nens

sària perquè hi ha molta gent del poble

ven plens de jocs i converses, estan buits.

del cor, els 35 de l'orquestra i els 8 que

que se n'ha d'anar a tocar fora. Hi ha

Les xerrades i l'entreteniment són ja a les

faran d'actors.

edats i estils que encara tenen poques
sortides. És per això que, per exemple,

aules. Del passadís estant se sent ara una
flauta, ara un violí. De tant en tant, un

Música per a nadons. Durant aquests

l'entitat ha decidit organitzar juntament

dels instruments desafina. Per alguna cosa

anys, l'Aula d'ensenyaments musicals ha

amb el grup de grallers i geganters del

és una escola: l'Aula d'ensenyaments mu

tirat endavant nombrosos projectes. El

poble uns cursos de gralla. Es tracta, com

sicals d'Argentona, que enguany celebra

més nou d'ells és el programa "Ara farem

a objectiu prioritari, d'oferir un ampli

els seus deu anys d'existència. El proper

música", una sèrie d'activitats adreçades

ventall de grups i estils perquè tothom

20 de juny, l'escola celebra l'aniversari i

als nens d'entre 12 mesos i 8 anys. Per tal

trobi el seu lloc a l'escenari musical

convida tothom a participar-hi. La festa

que els més menuts, els menors de tres

serà a la Sala Argentona i, evidentment,

anys, puguin gaudir de la música sense

d'Argentona.
Són quarts de 8 i la classe de coral s'ha

serà amb música. Professors, alumnes i

sentir-se sols a l'aula, les classes es fan

acabat. El passadís s'omple de crits i de

exalumnes estan ja treballant en l'obra

amb nens i pares alhora. L'experiència

carteres que baixen escales avall. La clas

que interpretaran, Juguem amb l^escala

pilot començada fa tres anys ha donat

se de coral s'ha acabat però encara que

musical. La directora del centre, Laia Pu

molt bon resultat i aquest estiu els res

da molta música per fer i desfer, molta

jol, defineix l'espectacle com un musical

ponsables de l'escola faran classes a pro

activitat per planejar. Sona bé?

La música a la vila està de festa. Els 10 anys de l'escola de Música i els 5 de la coral infantil d'Amics de la Música demanen una
bona celebració. Com és evident, el protagonisme serà per les cançons, les composicions i els seus intèrprets. Cap festa, però,
seria possible sense l'esforç d'aquelles persones que treballen dia a dia ideant nous projectes i formacions perquè tothom pugui
trobar el so i l'estil que li agrada sense moure's del poble, ja sigui per aprendre'l o per escoltar-lo. Se senten les primeres notes...

preparats per seguir el ritme?

03
3

La festa dels 70

4^

Sí però no...
Encara que...

3

U

Prop d'una quarantena d'argentonins
commemoren set dècades de vida amb
una gran diada i una mostra de fotos
Farà uns dos anys aproximadament,

Dos dies intensos. Les celebracions van

Josep Suari i Josep Lladó van començar a

encetar-se dissabte amb la inauguració

Rosa Vila

rumiar una manera de festejar l'imminent

d'una exposició amb més de 200 foto

arribada als 70 anys. No volien fer qual

grafies de la vida dels homenatjats al Saló

sevol cosa, sinó una celebració sonada i

de Pedra de l'Ajuntament Vell, un nostàl

que convoqués el màxim de gent possi

gic passeig pels últims 70 anys de la vila.

ble. De seguida es van adreçar al registre

Es podien observar instantànies tant indi

vaig celebrar el meu dia particular sense

de l'Ajuntament per tal de disposar d'una

viduals (núpcies, fills, servei militar, ac

cotxes anant a peu de casa al centre de

relació de les persones nascudes al po

tivitats esportives i culturals) com de grup

Mataró per la banda esquerra de la riera

ble l'any 1929. A partir d'aquí es va for

(escolars essencialment). L'endemà, diu

d'Argentona, per allò d'eliminar de la

mar un equip organitzador al que es van

menge, la festa es va reprendre amb una

meva vida el màxim d'asfalt i un cop allà

afegir Joan Vergés, Pere López, i Joan Car

missa solemne i posteriorment, els que

em vaig trobar comprant un llibre desit

bonell, entre d'altres. El resultat de tot això

complien anys, van dirigir-se a l'Ajun

jat a la llibreria més premiada, dos dies
després del dia que tocava. Aquests va

Descreença
Dos dies abans de la data assenyalada,

va ser una gran jornada d'homenatge que

tament Vell on van poder escoltar dife

es va dur a terme el cap de setmana del

rents poemes a més de la interpretació

ren ser els meus dos petits assaigs de des

17 i 18 d'abril i que va tenir molta difusió

de peces a càrrec de la Coral Ona d'Ar

creença, amb els quals vaig aconseguir

i ressò a Argentona amb tríptics, pancar

gent i la Càntir d'Or. Aquesta darrera, en

tres coses: que els cotxes propers de la B-

tes informatives i fins i tot una exposició

un dels moments més emotius de la jor

40 m'omplissin de més gasos que altres

fotogràfica.

nada, va tornar a ser dirigida per l'home

dies; que el llibre no tingués el descomp

natjat Josep Suari (director de la forma

te pactat pel dia de la rosa; i que l'única

Des d'Argentona a Alemanya. Entre ho

ció fins fa 14 anys) per tocar La Puntaire.

perjudicada del meu esperit de contra

mes i dones que van veure la llum a

La seva filla, Glòria, actual posseïdora de

dicció en fos jo. Però l'experiència va ser

l'Argentona del 29, la jornada festiva va

la batuta de la coral, li va donar el relleu.

enriquidora: vaig tastar una certa emoció

aconseguir reunir un total de 37 perso

Tots els intèrprets i rapsodes van rebre una

en saber que encara i a pesar de tot, exis

nes de les 45 comptabilitzades pel regis

placa commemorativa que feia esment de

tien altres maneres de fer la nostra, la teva,

tre. La majoria eren residents al poble, la

la seva intervenció a l'acte.

la meva.

resta a localitats de les rodalies, a excep

Després del concert, 116 persones van

Quan aquest escrit tregui el nas, tot esta

ció del cas ben insòlit de Josep Maria

trobar-se a l'Hotel Solé per fer un dinar

rà en dansa per la primera corrua de les

Font, un argenteníafincat ni més ni menys

de germanor multitudinari amb un espec

eleccions que vénen, que per molts anys!,

que a Alemanya, concretament a 200 qui

tacular pastís d'aniversari. Finalment ba

però d'aquí uns quants mesos tothom ja

lòmetres de Frankfurt. Tot i la distància,

llaruga i de record una orla amb les foto

estarà recol-locat i nosaltres descansarem

Font no es va voler perdre no només la

grafies i els noms de tots els que havien

tranquils perquè, per bé o per mal, hau

festa sinó l'ocasió de tomar a trepitjar la

complert 70 anys, acompanyada d'un

rem deixat el nostre destí novament en

seva terra natal....-,..

poema de Josep Lladó.

mans dels responsables de la gestió pú
blica, la propera o la llunyana. Ells ens
encaminaran cap el nou mil·lenni. Un
mil·lenni que uns diuen que serà de l'in
formació i altres, del coneixement, però
que jo preferiria que també fos de l'emo
ció. Reivindico l'emoció de poder anar a
peu per les muntanyes que encara ens
queden, -sense necessitat de prescripció
mèdica-; de trobar temps i maneres de
paladejar el sol o la pluja sense recança;
l'emoció de tornar a creure en la gestió
municipal imaginativa més enllà del vot;
la il·lusió de trobar com tapar tots els fu
sells amb flors i paraules... però sobretot
l'emoció de trobar-nos amb l'altra gent
que encara creu en l'emoció.
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Teatre, televisió i cinema. Ha pas
jans de la interpretació. Ara és

c

cu

seva segona pel·lícula Un banco
Rosana Pastor, i el febrer va aca
altra Todo me pasa a mi, el seu pri
gonista a la gran pantalla. També
teatre. Una (La màquina d'aigua d
senta aquest juny a Sitges i les alt
a Verona i Hamletde Lluís Homa
Grec '99 a Barcelona. Feina no n
leònic actor argentoní Jordi Colle
Sila (1967). Vuit anys a la pro
fessió i tota mena de personatges
a l'esquena avalen la trajectòria
d'un gran seguidor de Mastroian
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es demanen en un moment determinat.

'estar fet d'una pasta especial per

tre, quan surts a la televisió o en una

ser actor, sortir a l'escenari o davant una

pel·lícula. I comenten: Mira que bé!

El que costa és mantenir-se, trobar una

camera?

Com s'ho passen!. Sí que és cert que hi

regularitat, anar creixent: fer coses amb

No ho sé. Cada intèrpret té la seva ma

ha moments d'això, però també molts

més pes.

nera d'enfrontar-se a la feina. Jo ho visc

d'incertesa. Acabes un treball i no saps

com un vehicle d'expressió. Sempre he

si n'hi haurà un de nou. La feina no és

tingut la necessitat de comunicar uns

segura. No tens ingressos fixs. Això et

No, no. Jo sóc el raro de casa. La meva

pensaments, uns sentiments... de trans

comporta viure en un estat mental pre

mare sempre em diu és que no sé pas

metre a la gent alguna emoció. Quan

disposat a tota aquesta problemàtica. Has

d'on t'ha sortit aquesta vena artística,

estàs dalt de l'escenari o davant de les

de saber adaptar-te a aquesta situació,

perquè no hi ha cap referent. De ben

cameres s'ha de ser capaç de dominar la
situació. És un lloc de privilegi on la gent

que no t'afecti. Per una altra banda, com

petit, a l'escola, amb un grup d'amics

a totes les professions, hi ha maneres i

vam fer un parell d'obres de teatre. Ens

està predisposada a creure allò que fa

maneres de treballar. Has de fer coses o

les escrivíem i interpretàvem nosaltres.

ràs o diràs. Tu has de jugar amb aquest

seguir regles amb les que no estàs d'a

Sempre miràvem de convèncer el pro

avantatge i guanyar. Així se supera aques

cord però no sempre pots escollir.

fessor perquè ens deixés fer l'obra en
comptes de la classe. Després amb 20 i

ta situació tan estranya com és la de plan
tar-te davant de tothom i actuar.
Diuen que aquesta professió és més dura

Això d'actuar no li ve pas de família?

Costa entrar en aquest món?

pocs anys vaig anar a estudiar a l'Institut

Sí i no. Tinc companys de professió i d'es

del Teatre i aquí estic.

tudis que porten anys lluitant i que tre

del que sembla. Hi ha tanta rivalitat, tan

ballen en muntatges teatrals de més pe

Ha fet obres de teatre, ha participat en

ta competència, enveja...
Suposo que passa com en les altres. És

tit format i d'altres que només començar

sèries de televisió (Secrets de Família i

ja fan sèries de televisió. Tot plegat és,

Estació d'enllaç a TV3) i en pel·lícules

dura. La gent només veu la part més bri

una mica, una qüestió de sort, d'encai

de cinema. Amb què es queda?

llant que és quan et van a veure al tea

xar dins d'uns paràmetres concrets que

El teatre i el cine són els que més m'agra-

un
den. El teatre perquè el contacte amb el

Recorda algun personatge especialment

marit de la Pastor. La història gira entorn

públic és un moment bàsic. Dóna sentit

complicat?

d'un personatge gris i indecís que no sap

a fer teatre: veure algú allà amb tu com

Un que em va agradar molt i que va ser

què vol a la vida, que es vol enamorar i

partint l'obra. També li tinc un carinyu

molt difícil tècnicament fou el del prota

no sap com. Aquest va un dia a casa

especial perquè és el que està més

gonista de l'obra Combat. Es tractava

d'uns amics (la Rosana i jo) que inten

desprotegit respecte els altres mitjans. Pel

d'un soldat que havien matat al front. La

tem encolomar-li una amiga. Està rodat

que fa a la camera, potser m'interessa

funció comença amb el noi mort. No em

amb camera a mà, com un reportatge de

més el cinema que la tele per la màgia
que té. És un treball molt intens d'unes

podia moure i havia d'anar parlant amb

la vida quotidiana.

setmanes que comparteixes amb un

veu i la cara. El cos me'l movien dos ac

I el febrer va acabar de rodar Todo me

equip tècnic i artístic que posen tot l'es

tors que es dediquen a les titelles.

pasa a mi, el seu primer paper de prota

bient que es crea en un rodatge no es

Quan s'observa al mirall, li agradaria

gonista en cinema.
És un film coral en què hi ha 6 grans pro

crea en un plató de televisió on potser

assemblar-se a un actor determinat, té

tagonistes i un sóc jo. El guió de la cinta

tot és més rutinari. No és tan excepcio

un model mitificat?

surt d'una obra de teatre que vam fer al

nal. El nivell d'implicació en una pel·lí

Sí, tinc debilitat especial per Marcello

guns dels intèrprets de la pel·lícula. Serà

cula és més alt. Molts cops no tens temps,

Mastroianni. Com a actor davant la

molt divertida. Aquí he col·laborat com

has de rodar i ha de ser aquella presa la

pantalla i la vida. Amb la seva mort ha

a músic. Canto una cançó.

bona en el cas de produccions de baix

desaparegut una generació, una cultu

llargs monòlegs. Expressar-ho tot amb la

forç perquè surti una pel·lícula. L'am

pressupost.
Porta molts personatges interpretats^ al

ra i una manera de fer que trobo a fal

En teatre tampoc no perd el temps?

tar en el panorama internacional.

Doncs, no. Estic preparant una obra per

Transmet una senzillesa plena d'huma

ara al juny La màquina d'aigua, d'Alex

guns durant molt temps. S'arriba a ve

nitat. Tant de bo pogués arribar a la sola

Rigola que representarem al Festival de

gades al punt de barrejar el paper de la

de les sabates d'aquest senyor. M'agra

Sitges. Pel Grec, el juliol a Barcelona,

ficció a la vida real?

daria assemblar-me a ell encara que fos

presentaré un espectacle inspirat en Ro

Has de procurar que els personatges

en l'ombra.

meu i Julieta titulat Peep-show Verona.

amics que uns enemics. Tinc clar on

Aquest passat maig ha estrenat la

mirar coses fortes, Impúdiques -en aquest

acaba l'actor i on comença el perso-

pel·lícula Un banco en el parque en

cas sentiments-. Els personatges ense-

què hi fa un petit paper al costat de
Rosana Pastor entre d'altres?

nyen les seves misèries i grandeses sen
se pudor. És un striptease intern dels in

com gent que has conegut i d'alguna

Sí, tinc una participació curteta però que

tèrprets. Aquí faig de Romeu. Per una

manera te la retrobes. De vegades

em va fer molta gràcia perquè treballo

altra banda també pel Grec estic assa

t'ajuden a afrontar i entendre situa

amb uns companys molt interessants així

jant Hamlet, dirigida i interpretada per

cions.

com el guió i el director. Jo interpreto el

Lluís Homar.

El peep-show és un lloc on es paga per

amb els que convius siguin més uns

ES
natge. El que sí és cert és que els per
sonatges et van deixant records. És

Repartiment de la pel·lícula Todo me pasa a mi. L'actor argentoní és el primer de l'esquerra.

Déu n'hi do els actors que han sortit a
Argentona des de fa uns anys cap aquí.
Els germans Ametller (Notxa), el Quim
Capdevila, vostè.
Sí, sí està molt bé. Espero que això ser
veixi per promocionar gent que s'hi
vulgui dedicar, almenys en una primera
fase. Fer teatre és un bagatge cultural
molt interessant, i encara que no s'hi
acabin professionalitzant es formen com
a espectadors de teatre.
El teu futur?
Mai se sap què pot passar. No vull pen
sar-hi. El futur per mi seria fer aquelles
coses en les que més crec, tenir l'opor
tunitat d'escollir.

tres, va acabar-se signant un conveni amb
el consistori que permetrà què la biblio
teca s'obri també en horari extraescolar
perquè tots els argentonins amb edats
compreses entre els 3 i els 12 anys pu
guin gaudir-ne.
En aquest nou espai, els més petits po
dran llegir i consultar tots els llibres que
necessitin, a més de passar una bona es
tona escoltant contes i participant en les
activitats que s'organitzen.
Tres àrees. La nova biblioteca infantil està
dividida en tres seccions diferents. El ves
tíbul, on hi ha el guardarropia i un punt
d'informació. Just en aquest espai esta
ran exposats els volums més consultats,
hi ha un intercanvi de notícies, els hora

dels menuts

ris de les activitats i els suggeriments que
facin els usuaris. A la sala de lectura in
formal, els que facin ús de la biblioteca
disposen de sofàs i coixins per llegir,

A principis de maig s'estrenà

la biblioteca infantil de l'escola
Bernat de Riudemeia per a tots els nens
de la vila d'entre 3 i 12 anys
22

relaxadament, llibres d'imaginació, cò
mics i revistes infantils.
Finalment, la sala de treball i consulta
disposa de llibres de coneixements, dos
siers de premsa i vídeos, amb taules i ca
dires. Els responsables del centre confien
en què, ben aviat, s'adquireixin ordina

v^oincidint amb l'arribada de la prima

va negociar amb la Diputació la dotació

dors.
A banda dels serveis d'aquests tres es

vera, l'escola Bernat de Riudemeia va

d'una persona (l'estudiant universitària

pais, cada dimarts, a les sis de la tarda,

realitzar un seguit d'activitats. Entre

Carlota Gallifa) que gestionés l'activitat

hi haurà un passi de vídeos i, dos diven

aquestes, van destacar la inauguració del

de l'equipament sota la coordinació d'I

dres de cada mes, s'organitzarà una ses

menjador del centre i de la biblioteca de

sabel López Anglada, i així a principis del

sió de contes explicats per diferents con

l'escola com a equipament municipal. De

maig passat ja es va poder obrir al pú

tistes. El servei de préstec, d'altra ban

fet, la biblioteca ja existia per a ús esco

blic. Això significa doncs que, per primera

da, permet endur-se'n fins a dos llibres

lar però gràcies a la iniciativa de diversos

vegada, tots els nens i nenes de la vila

alhora:

pares i mestres de l'escola, s'ha acabat

disposen d'una biblioteca especialment

Del 10 de maig a l'11 de juny, la biblio

convertint en pública. La biblioteca es va

adreçada a ells.

teca obrirà de dilluns a dissabte i, a partir
del 14 de juny, deixarà d'obrir els dissab

acabar d'acondicionar cap a finals del
passat any però no es va poder obrir per

Un pas important. La inauguració el pas

tes. A l'estiu també oferirà els seus ser

la impossibilitat d'aleshores de poder

sat 8 de maig de la biblioteca infantil de

veis durant el mes de juliol. La coordina

contractar un responsable que se'n fes

l'escola Bernat de Riudemeia ha suposat

dora de la biblioteca, Isabel López An

càrrec. El centre de lectura i consulta es

un pas important després d'anys de llar

glada, destaca que de moment l'espai està

tava fins i tot informatitzat i havia rebut

gues gestions. Fa uns anys, un equip de

tenint molt d'èxit entre els alumnes de la

una subvenció de 250.000 pessetes en

mestres va contemplar la possibilitat

Riudemeia i que caldrà treballar en la

llibres després del conveni signat entre

d'obrir-la a tots els infants per oferir un

promoció de cara a la resta de joves ar

l'Ajuntament i la Caixa d'Estalvis i Pen

nou servei al poble. Finalment, i gràcies

gentonins perquè també l'utilitzin ja que

sions de Barcelona. El mateix consistori

a una comissió formada per pares i mes

és per a tot el municipi.

Els argentonins més joves tenen des del passat maig una biblioteca municipal al seu abast. L'equipament, situat a l'Escola Bernat
de Riudemeia, estava acabat des de feia uns mesos però la falta d'un responsable que pogués assumir els horaris de la mateixa
havia mantingut paralitzat el projecte de convertir-la en una eina per a tot el poble. Finalment, l'Ajuntament va aconseguir, a
través d'un conveni amb la Diputació, el fitxatge d'una persona encarregada de la biblioteca que ha permès obrir-la al públic.
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rei de Sant Jordi

que va ser un grup organitzat amb conei

Aquest èxit es deu, segons els promotors,

xements d'informàtica i de sistemes de

a la privilegiada ubicació de la zona in

seguretat el que va perpetrar el furt. Es

dustrial molt propera a la A-19 i la B-40.

calcula que els lladres van endur-se'n sis-

Concretament, aquest nou emplaçament

centes mil pessetes en metàl·lic mentre

per a petites i mitjanes empreses està si

les dependències de la ITV estaven tan

tuat a la carretera del Cros, al costat de la

cades al públic. Els autors del robatori van

riera d'Argentona. Fins i tot el represen

emprar una talladora radial per forçar la

tant de l'empresa promotora, Joan López,

caixa forta.

ha comentat que s'estudia fer una am

CU
en

O
U

pliació del polígon que permeti de con
nectar-lo amb el polígon del Cros.

Can Negoci^ OK
Li polígon industrial de Can Negoci es
Li volum commemoratiu dels 100 anys

va inaugurar oficialment el passat 17

de vida de la Coral Llaç d'Amistat, ela

d'abril amb la presència de l'alcalde

borat per l'historiador local Emili Amar

Joaquim Casabella i d'altres autoritats lo

gant, va ser el llibre més venut a la vila

cals i de pobles veïns. Can Negoci dispo

durant la celebració de Sant Jordi. El tre

sa de 43.000 metres quadrats que abans

ball de recerca, patrocinat per la Regido-

d'estrenar-se ja estaven pràcticament ve

ria de Cultura, va donar-se la mà amb

nuts a empreses delJ^aresme i del Vallès.

Agraïment
municipal

grans èxits de la talla de Lola, de la ma
llorquina Maria de la Pau Janer, o El món
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s'acaba, de Xavier Grasset. L'obra del Llaç
no només es va vendre a Argentona sinó
també a Mataró.
LI passat 30 d'abril, el Saló de Pedra de
l'Ajuntament vell va ser l'escenari de

Robatori a la ITV

l'acte oficial de comiat de la Maria

/\ mitjan maig es va cometre un robato

ment deien adéu als seus companys del

ri a les instal·lacions de l'edifici de la Ins

consistori en haver arribat a la seva jubi

Romero Sànchez i la Leonor Ventura
Forns. Les dues empleades de l'Ajunta

pecció Tècnica de Vehicles (ITV) d'Argen

lació. L'alcalde, en nom del municipi, va

tona. Segons les primeres investigacions p

entregar unes plaques de record pels seus

de la Guàrdia Civil de la vila, tot indica

anys de servei.

Partit Popular
Fede Urena
Candidat a l'alcaldia

Garantia de Futur

COSES DE LA VILA
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Jornada
d'autoreflexió

Contenciós contra
Can Cabanyes

espai protegit (catalogat com a Patrimoni
Nacional) i que per esbrinar-ho s'han
posat en contacte amb la Direcció Gene
ral de Patrimoni Cultu

/Vloderadament optimista. Aquesta

ral. El titular d'Urbanis
me es va mostrar molt

és la valoració que el sotsinspector de la
Policia Local, Pere Anglada, ha fet del dia

sorprès perquè la forma

sense cotxes que es va dur a terme el 29

ció que va destapar l'afer

d'abril a Argentona, una iniciativa en la

durant el ple d'abril, el

que hi van prendre part moltes altres po

Partit Popular, s'hagués

blacions de Catalunya. Segons Anglada,

abstingut en el de maig

la vila va patir una davallada en el trànsit

quan es va aprovar el

rodat d'entre un 10 i un 15%. De tota

punt de presentar una

manera, el més important és que la gent

querella criminal. Recor

prengui consciència tot l'any de fer un ús

dem que el portaveu del

més racional del vehicle privat. Durant

PP, Fede Urefia, va arri

gairebé tot el dia es va tallar el carrer Gran

bar a demanar a Pinart

pel qual només hi podien passar vianants,

el mes abril que posés el

ciclistes i vehicles de transport públic. La

càrrec a disposició de

Creu Roja va repartir fulls informatius de

l'alcalde per permetre
les il·legalitats que s'es

la campanya cívica.

taven cometent a la ma
sia on aquella nit en la
que ho va denunciar hi
24

havia, segons Ureha, un

20 anys
de democràcia

gran sopar amb persona
11 regidor d'Urbanisme, Jordi Pinart, va

litats importants. D'altra banda, Pinart va

anunciar en el ple de maig que l'Ajunta

tornar a reiterar que l'empresa que porta

ment emprendrà un contenciós contra els

Can Cabanyes ha fet cas omís de les ad

responsables de la masia de Can Caba

vertències del consistori i que això ha pro

dels equips de govern que hi ha hagut

nyes. Pinart va afirmar que no saben del

vocat que haguessin d'adoptar la mesura

des del 1979 a Argentona van comme

cert quins danys s'han causat a aquest

més contundent.

tl passat mes d'abril diferents membres

morar el vintè aniversari de la instaura
ció dels ajuntaments democràtics. L'his
toriador Ainaud de Lasarte va pronunciar
una conferència sobre aquest important
fet. Els regidors i alcaldes assistents van
rebre una placa de record.

ARGEN

IO

Segueix les eleccions

amb Ràdio Argentona
^.

Dia 10 de juny:
DEBAT D'ALCALDABLES
Dia 13 de juny:

GRAN JORNADA ELECTORAL

COSES DE LA VILA
El Centre
tanca patis
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comercial, organitzat per la Unió de Bo

CU

tiguers local amb la col·laboració de

C/5

O

l'Ajuntament, s'hauria d'haver fet aquest

u

passat mes de maig però finalment el van
L^urant unes setmanes els patis del Cen

traslladar al proper mes de setembre (dies

tre Parroquial han estat tancats al públic.

11 i 12). La raó s'ha fonamentat en els

La mesura es va adoptar a mitjan abril

elevats preus dels estands i en el fet que

arran de nous actes vandàlics que van

molts dels expositors venien de fora. Els

suposar la destrossa de la font, dels gron

botiguers locals han apostat per replan

xadors i de jardineres del recinte. Fonts

tejar-se el model d'aquesta fira comercial,

del Centre han comentat que se sap qui

volen rebaixar el cost actual d'entre tres i

és l'autor d'aquestes bretolades: un indi

quatre milions de pessetes i tractar de

vidu d'uns 20 o 21 anys amb problemes

portar només empreses locals i restaura

psicològics. Per solucionar això, hi ha

dors: fer la Fira més assequible i popular.

hagut converses amb l'Ajuntament i so

Pel que fa a la Mostra de Jardineria, pre

bretot amb l'àrea de serveis socials per

vista inicialment pel maig, també se ce

tal de declarar incapacitada a la persona

lebrarà enguany després de l'estiu, al mes

que ha provocat aquests nombrosos

de setembre. En aquest cas el certamen

danys materials i evitar que reincideixi.

va ser suspès a petició de les mateixes

Dansa Espanyola del grup Arran de Ter
ra, una combinació de coreografies de
diferents procedències, inclòs dins la
Temporada de Teatre, Música i Dansa. El
muntatge va convocar 250 espectadors.
Per cert que l'espectacle anterior, el de
l'escatològic comediant Leo Bassi, tam
bé va funcionar molt bé de públic (300).

empreses que havien de participar-hi i
que tenien altres compromisos adquirits.

El poliesportiu, sí
I al com estava previst, en el ple de maig,

Jornades de Dansa

es va aprovar el projecte del futur polies

Vjairebé 500 ballarins van participar en

tim Cap de Creus). L'equip de govern con

portiu municipal (que explicàvem en l'úl
les setenes jornades que es van concen

sidera que el nivell d'endeutament del con

trar enguany en el cap de setmana del 15

sistori permetrà que aquest es faci càrrec

i 16 de maig. Dinou escoles de la comar

d'un terç de les despeses de construcció

ca i del Principat van mostrar les coreo

que en total estan valorades en uns 500

grafies que havien après aquest curs. A

milions de pessetes. El 66 per cent restant

Certàmens ajornats

més, van actuar cinc companyies de tea

l'assumiran, si tot va bé, la Generalitat i la

tre per diferents espais de la vila. Els ta

Diputació. El regidor d'Urbanisme, Jordi

llers oberts de dansa també van tenir un

Pinart, ha valorat molt positivament que el

La Fira Comercial i la Mostra de Jardi

any més una bona acollida. En el mateix

projecte d'un equipament tan important

neria d'Argentona han decidit canviar les

cap de setmana, la Sala Argentona va ser

hagi estat elaborat comptant amb les opi

seves dates de celebració. El certamen

l'escenari de l'espectacle de dansa Color

nions dels vilatans vinculats a l'esport.

argentona
necessita
una

entesa

OTA

Venies*
ENTESA PER ARGENTONA
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SOMNI

AMERICÀ
L'entrenador i jugador
dels Argentona Wilks,
Dani Lloret^ participa
en un estage tècnic a

Orlando (EUA) convidat
pels Barcelona Dragons
\-Jeu dies, Orlando, Estats Units, futbol

niques... forma part del seu caràcter i la

americà, classes amb mestres de luxe, tot

seva història. En canvi nosaltres ho ve

nostra. Resulta un esport difícil d'intro

pagat... L'oferta dels Barcelona Dragons

iem com un esport i punt.

duir per la molta competència del futbol
de peu. El secret per sortir-nos-en radica

a reconeguts tècnics catalans d'aquest

26

és la promoció del futbol americà a casa

esport era més que temptadora. Dani Llo

Practicant des dels 18 anys. Dani Lloret

a tenir molts practicants des d'una edat

ret (entrenador i jugador dels Argentona

no va ser convocat perquè sí per al viatge

molt petita. Calculo que caldrà però uns

Wilks) en principi havia rebut el fax de

amb els Dragons. La seva trajectòria l'ava

15 anys per assolir un nivell acceptable.

proposta però no tenia intenció d'anar-hi

lava. Va introduir-se en aquest esport, una

Els Dragons? Sí, hi estan ajudant en la

per obligacions personals i professionals.

mica tard: als 18 anys, però des de lla

mesura que el popularitzen. L'entrena

Una xerrada amb el coordinador de cor

vors sempre hi ha estat relacionat combi

dor no combrega amb els que defineixen

redors dels Dragons, Juan Jiménez, el va

nant les tasques de jugador i entrenador.

aquesta modalitat esportiva com a violen
ta i avorrida. És més tècnic del que sem

fer canviar d'idea. L'ocasió s'ho valia i

Jo era una persona molt temperamen

després de tornar a donar-hi voltes s'hi

tal, de caràcter fort, i la veritat és que el

bla, i molts se sorprendrien si anessin a

va embarcar. No van ser unes vacances

futbol americà m'ha ajudat a canalitzar

veure un dels nostres partits en directe. Té
molt dinamisme i espectacularitat. No hi

precisament perquè ens llevàvem a dos-

totes aquestes energies. Sauris, Argen

quarts de 8 del matí i fins les 10 del ves

tona Bocs, Pioners de l'Hospitalet i Bar

ha les interrupcions de la televisió... El que

pre no paràvem. Quan no eren classes,

celona Boxers, els dos últims a lliga esta

ve una vegada sempre acaba repetint.

eren vídeos, entrenaments dels Dragons,

tal, conformen el currículum d'equips en

o converses amb diferents tècnics. Però

els que ha militat abans del seu pas altre

Integrat plenament a Argentona. Pel març

vaja, va ser molt gratificant, impressio

cop per Argentona amb els Wilks. Men

va fer un any que Dani Lloret (Vilassar,

nant. Un somni fet realitat. En l'aspecte

ció a part mereix la seva condició de

1969) va venir a viure a la vila. M'agrada

formatiu, el tècnic dels Wilks reconeix

membre del cos tècnic de la selecció es

la muntanya, tenir el mar a prop, i l'equip

que no hi va aprendre gaire, ja que a

panyola. Al 96, de la júnior. Al 97, ja de

al costat. Lloret està satisfet del treball que

Catalunya fa anys que corren americans

l'absoluta. A nivell personal és una sa

es realitza als Argentona Wilks. Són un

que han ajudat a consolidar una sòlida

tisfacció molt gran. Mai penses que pu

grup molt maco, entrenen poc perquè són

base teòrica. El que sí que he après a

guin tenir en compte la teva dedicació

una mica gandulets -bromeja-, tenim el pri

Orlando és l'aplicació des del punt de

diària. Va ser una cosa que va trigar vuit

mer camp de futbol americà de l'Estat, El Lija

vista tàctic de la tècnica de les seves uni

anys a fer-se realitat. Ara m'han tornat a

Stadium, (perquè cap dels equips rivals vo

versitats. Ells no ho viuen com un esport.
És una manera de viure, estan orgullosos

trucar per un partit a Itàlia i ja com a en

len sortir a jugar-hi sense proteccions als bra

trenador principal de la defensa. Lloret

ços, en canvi ells sí) i moltes ganes de crear

de les seves universitats, de les seves tèc

ja no aspira a res més. La seva obsessió

un bon planter per al futur.

La seva vida és el futbol americà. Tot i que va iniciar-se tard (als 18 anys), des d'aleshores no ha pogut deixar-ho. Aquesta
primavera, Dani Lloret, un vilassarenc resident des del 98 a Argentona, va tocar el cel a Orlando. Allà va fer realitat un dels seus
grans somnis: trepitjar els EUA i veure i aprendre de prop com s'ho fan els ianquis, els reis del joc. Lloret, que tornarà a formar
part del cos tècnic de la selecció espanyola, només té una obsessió: la promoció d'aquest esport a casa nostra.
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AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • INSTAL·LACIONS MT i BT
OBRES i CANALITZACIONS • CALEFACCIÓ • CLIMATITZACIÓ

Punt de
SANT BONAVENTURA, 34
TEL. 93 790 78 80 / FAX 93 755 03 48 - 08301 MATARÓ

Tràmits
i Gestions

PROPERA OBERTURA
MES DE JUNY

Servei
Grupo
i^Grupp
Endesa

FOT
OGR
AFS

•Reportage social: casaments, comunions

•Estudi Fotogràfic
•Retoc per ordinador

•Fotografia industrial
•Foto carnet

2A FOTÒGRAFS AL SERVEI DE LA IMATGE
C/BARCELONA. 22 • 08310 - ARGENTONA Tel./Fax 93 756 03 64

Gfi.f^PARÉS
Gran, 56
08310 ARGENTONA

Miquel Biada, 68
08302 MATARÓ

•757-46 22

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, centre: casa de poble de 10 anys
reformada, 200 m2 edificats, 2 plantes i estudi, 5
habitacions, 2 banys, lavabo, calefacció.
36.000.000,- ptes. (Ref. 491)

ARGENTONA, pis cèntric de 65 m2, 2 habitacions,
bany, cuina amb galeria, saló menjador, ideal
parelles. 9.500.000,- ptes. (Ref. 505)

DOSRIUS, Can Massuet del Far: torre en parcel·la
de 1.200 m2, són dos habitatges, entrada
independent, 3 habitacions, saló menjador, cuina,
bany, terrasses cada una. Ocasió 22.000.000,ptes (Ref.513)

ARGENTONA, molt cèntric: fantàstic pis de 75 m2,
segon amb ascensor, 3 habitacions, saló menjador,
bany i cuina per estrenar. Precioses vistes. Ocasió
14.900.000,- ptes. (Ref. 492)

ARGENTONA: cases al centre del poble amb pati,
noves a estrenar, 4 habitacions, armaris encastats,
2 banys, cuina office, acabats de qualitat.
35.000.000,- ptes. (Ref. 506)

ARGENTONA, al costat de la plaça Nova: pisos i
dúplex d'obra nova amb terrasses de 80 m2. A
partir de 27.000.000,- ptes.

ARGENTONA, al costat de la plaça Nova: pisos
de 110 m2 amb terrassa de 100 m i dúplex. Obra
nova. A partir de 25.000.000,- ptes. (Ref. 498)

ARGENTONA, Ginesteres: torre a 3 vents en
parcel·la de 450 m2, 3 habitacions, saló menjador,
1 bany, àmplies terrasses, precioses vistes,
orientada al mar. 21.000.000,- ptes. (Ref. 508)

ARGENTONA, obra nova: pis de 75 m2, 3
habitacions, gran saló menjador, cuina office, bany
i lavabo, calefacció, tot exterior fent cantonada.
15.900.000,- ptes.

ARGENTONA, centre: casa de poble totalment
reformada, 4 habitacions, bany i lavabo, garatge.
33.500.000,- ptes. Informi's (Ref. 499)

ARGENTONA: Novetat. Finca en casc urbà. Terreny
de 1.000 m2, casa estil colonial reformada, 5
habitacions, saló menjador, cuina office, 2 banys.
46.000.000,- ptes. (Ref. 514)

ARGENTONA, casc urbà. Terreny de 700 m2 a
partir de 12.000.000,- ptes.

C/JOAN XXIII, 2 - ARGENTONA -Tel. 93 756 16 00
CAPS DE SET MA NA
S. DE COMPOSTELA 1AD + 1MP

8 950

BALEARS 1 CANARI ES
MENORCA 7 NITS SA

18 .900

LARIOJA1AD + 1MP

14 280

MALLORCA 7 NITS MP

29 .900

ANDORRA 1AD + 1MP

17 490

LANZAROTE 7 NITS MP

67 .950

Inclou: 2 nits d'hotel

Inclou: Bitllets avió 4- trasllats 4- hotel

E U R O PA

GRANS VI ATG ES

ROMA 2 NITS AD

47 100

COSTA RICA 7 NITS Tl

LONDRES 2 NITS AD

43 000

PLATJA BAVARO 7 NITS Tl

52 900

THAILANDIA 7 NITS

PARÍS 3 NITS AD

j

161. 600
99. 900

132. 000

Inclou: Bitllets avió + trasllats 4 hotel 4- assegurança

Inclou: Bitllets avió + trasllats 4 hotel 4- assegurança

AVIO NACIONAL

AVIO INTERNACIONAL

MADRID13.000 AIR EUROPA

LONDRES22.000 BRITISH

MALLORCA10.100 SPANAIR

REP. DOMINICANA

MÀLAGA20.900 SPANAIR

PARÍS25.000 CHARTER

Anada i tornada segons condicions de la tarifa.
No inclou taxes

Anada i tornada segons condicions de la tarifa.
No inclou taxes

69.900 CHARTER

JA POTS RESERVAR LES TEVES VACANCES D'ESTIU!
B

tDERtA i

air europa

RENFE

Spanair
m^m m m^BBmm mmb
tm mm wm^m-^M m m

