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PORTADA
Roure del mas Castells,
el roure africà més gruixut de
Catalunya i gairebé d'Europa.
Fotografia de Marc Duran.

6-7.

L'aniversari de Natura

L'entitat argentonina compleix 10 anys defensant des
de diferents àmbits la conservació del medi natural.

O-9. Pressupostos 2000
L'equip de govern (Entesa-PSC) aprova en la mateixa
sessió ordenances i pressupostos per un total
consolidat de 1.398 milions de pessetes.

I U" I I • Entrevista a Josep Maria Esteve,
portaveu de CiU
El cap de l'oposició assegura que recuperarien el
govern si ara es tornessin a fer eleccions, perquè els
actuals mandataris no han respost a la il·lusió creada.

Jcaumt

I 4. El Centre d'Estudis Jaume Clavell

Clavel

Es constitueix a la vila una entitat amb l'objectiu

••i

de promoure estudis sobre tot tipus d'aspectes
d'Argentona.

22. Manifest contra la Guàrdia Civil
El Consell de Joves redacta un document de protesta
per presumptes escorcolls abusius contra alguns
joves argentonins.

Salvador Cabré, un mossèn diferent
Amb l'excusa de la publicació del seu últim llibre,
Cap de Creus aprofundeix en la vida del rector local,
un home entregat a la seva feina i a la cultura
i la llengua catalana.

Esports: les noies del CIC
Amb més anys al damunt però amb la mateixa
empenta, les històriques jugadores de bàsquet
argentonines recorden la seva impressionant
trajectòria en el 40 aniversari del seu primer títol
escolar europeu.
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Editorial

Independència
D'aquí a pocs dies acomiadarem l'any i el mil·lenni. Aquests dotze últims mesos, a
Argentona, han estat mesos de canvis. No només hem vist variar el mapa polític sinó
també l'informatiu, demostració de la diversitat en la que vivim. Després de l'aparició

CL

de El Càntir al gener, aquest mes de desembre hem de donar la benvinguda a un nou
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mitjà de comunicació a la vila: la revista mensual Tapapousque edita el Centre Parro
quial. Ja som tres doncs els suports escrits que tenen la vila com a referent indiscuti
Des del nostre butlletí i des de fa molt

ble. La diversitat és signe de pluralitat i bona salut democràtica, pluralitat de la que
ningú en té l'exclusiva. Des del nostre butlletí i des de fa molt de temps, els redactors

de temps, els redactors i col·laboradors

i col·laboradors treballem en un amplíssim sentit de llibertat i autonomia. Que siguem
municipals no vol dir que no siguem independents. Fins ara aquesta publicació ha

treballem en un amplíssim sentit de lli

seguit i segueix només criteris periodístics, deixant les mans lliures als professionals,
contrastant la informació, presentant la veritat des dels diferents punts de vista, sense

bertat i autonomia. Que siguem munici

cap pressió política. La diversitat es reflexa no únicament en això. Cap de Creus, a

pals no vol dir que no siguem indepen

caracteritza també per donar joc i espai a altres sectors: a les entitats, a les associa

part de la seva vocació municipal i d'informar sobre les activitats de l'Ajuntament, es
cions, a les persones. Aquest número que llegiu ara en torna a ser un clar exemple. La
dents. Fins ara hem seguit i seguim no

portada està dedicada als 10 anys de l'entitat Natura, una organització argentonina de
fensora del nostre medi natural i propulsora de tot tipus de campanyes de preservació de

més criteris periodístics, deixant les mans

l'entorn. Parlem també del Centre Parroquial, del conflicte Joves-Guàrdia Civil...
D'altra banda, no hem d'oblidar la participació que disposen les diferents opcions polí

lliures als professionals, sense cap pres

tiques d'Argentona. Tothom pot dir-hi la seva. Els columnistes, igualment. Les cartes al

sió política.

tar la participació ciutadana als mitjans i mantenir la neutralitat en nom de tots.

director, també. Som plurals, per tant independents. Aquesta és la nostra missió: fomen

Carta de l'alcalde
Al poble^ als Reis Mags i al tió
Tot i sabent que allò bàsic per avançar

Benvolguts conciutadans i conciutadanes:
Amb l'arribada de les festes us desitjo, en nom propi i en el de tot el Consistori, unes

cap a una vila cada vegada millor és el

bones festes nadalenques i un molt venturós any 2000. Que els Reis Mags i el tió (o
santa Claus, segons els gustos de cadascú) ens portin aquells regals que més desitgem

nostre esforç, el de tots els argentonins i

i especialment salut, benestar, amics i, en definitiva, una vida agradable juntament
amb els que estimem.

argentonines, treballant i col·laborant

Sabem que hem de treballar intensament per anar aconseguint tot allò que millori el
benestar i la qualitat de vida de tots els ciutadans d'Argentona. Ens hi hem compro

plegats des de la diversitat, també ens

mès i ara en renovem el compromís. Penso que això comporta la col·laboració i la
participació de tots els ciutadans i ciutadanes de la vila per fer que el poble avanci.

agradaria una ajuda dels Reis Mags i del

Tanmateix, no tots pensem i actuem igual, sinó que hi ha diferents punts de vista, que
són lògics, saludables i enriquidors. Aquesta diversitat acompanyada de la col·laboració

tió per aconseguir allò que tots desitgem

entre tots pot ser un element bàsic per avançar en el camí esmentat; potser aquestes
festes són especialment apropiades per recordar-ho.

com a poble.

Tot i sabent, doncs, que allò bàsic per avançar cap a una vila cada vegada millor és el
tre esforç, el de tots els argentonins i argentonines, treballant i col·laborant plegats
de la diversitat, també ens agradaria una ajuda dels Reis Mags i del tió per acon
uir allò que tots desitgem com a poble. Amb la il·lusió que caracteritza les festes
alenques, també nosaltres volem fer la nostra carta als reis (i al tió), una carta
lista, de cara a l'any 2000, tot demanant-los col·laboració perquè: l'IES comenci a
cionar amb el proper curs escolar; es pugui acabar la primera fase del cementiri de
Carmany; s'urbanitzin i es millorin els serveis bàsics de carrers i places; es facin
és habitatges socials; s'aconsegueixin la major quantitat de subvencions i
cofinançaments d'altres administracions; es pugui avançar decisivament i decidi
dament en la solució de temes com els de la Sala Argentona, l'aparcament, el
nucli històric, la Velcro... i fins i tot la font Picant.
L'alcalde, Antoni Soy

Cartes dels lectors
Els Amics
d'Argentona

De Can Baladia

Albós encara, a hores d'ara, no se n'ha assabentat.
Estem convençuts que la resta d'empresaris i
coneixen la lentitud de les gestions burocràtiques

En l'últim Cap de Creus el Partit dels Socialistes

publicada el mes d'octubre pel Sr. Pere Albós i

i administratives i la consegüent problemàtica que

de Catalunya local va recordar els Amics d'Ar

Tormo, per manifestar-li que té tota la raó del món

això ocasiona en la gestió normal i necessària de

gentona. Em congratulo d'aquest públic reconei

quan diu que "tota activitat econòmica està

tota empresa per dur a bon terme la seva activitat.

xement, i més encara quan no és precisament la

subjecta al pagament dels impostos, taxes i arbitris

Totes les dificultats augmenten quan hom té per

virtut més generalitzada agrair i encomiar refe

a l'ajuntament on està radicada". Sí, senyor!

veí algun personatge obsolet i obcecat, ancorat

rint-se a temps passats. Durant molts anys Cap

El que potser no sap el senyor Pere Albós és que

en posicions retrògrades, que no accepta de cap

de Creus (la paret de les mentides) fou el punt

Can Baladia ha pagat tots els impostos, taxes,

manera que les iniciatives provinents d'altres

de trobada on es comentaven tots els esdeveni

arbitris i fiances que se li han exigit des del

persones també poden ser interessants, importants

ments del poble i allà fou, naturalment, on va néi

municipi, tant per la seva activitat com per les

i legals.

xer el grup que més tard es digué Amics

corresponents llicències d'obres i de tot tipus. Estic

d'Argentona. A l'acabament de la dècada del

convençut que si realment el Sr. Albós hagués

Pep Masó

1940, Argentona, com la majoria de poblacions

tingut interès en saber la realitat d'aquest fet,

Can Baladia

maresmenques, vivia letàrgica. Els seus manda

només consultant-ho a l'Ajuntament, aquesta

taris tenien prou feina afalagant contínuament les

institució l'hagués ben informat. I malgrat tot,

autoritats representants de la gesta gloriosa de

vostè, Sr. Albós, de manera gratuïta, i penso que

l'exèrcit nacional i el poble vivia d'esma, sense

malintencionada, s'atreveix a manifestar

il·lusió, sense pena ni glòria. I els Amics la deixon

públicament que l'activitat de Can Baladia és

diren. Muntaren una exposició de dormitoris ca

fraudulenta.

talans antics a cal Sr. Gallifa, d'una ressonància

No és un greuge important, com a ciutadans i

internacional. Proposaren i organitzaren la prime

empresaris del sector de la restauració, que

ra festa d'homenatge a la vellesa que ha tingut

després de tributar la suma de més de 6.000.000

continuïtat, el padrí fou el Sr. Baró de Viver. Re

de pessetes a l'Ajuntament d'Argentona i altres

visqueren la tradició del càntir d'aigua beneïda

institucions, tinguem tan pocs serveis com a

de la font de Sant Domingo per la festa major.

contrapartida?

Impulsaren l'embelliment dels carrers amb cati

Té tota la raó en demanar explicacions a les

fes de flors en la celebració del Corpus.

persones responsables d'Hisenda i d'Urbanisme
de l'Ajuntament, ja que també a nosaltres ens

Bates blanques

Marta García

Tots més humans

agradaria saber quins són els serveis institucionals
que deriven del pagament dels impostos.
L'Ajuntament exigeix que se li paguin impostos i

Quantes vegades ens hem sentit incompre

fiances i que se li facilitin documents i més

sos o no entesos per un metge, quantes ve
gades hem anat per un mateix problema al

documents. Avui uns, demà uns altres, la setmana
que ve uns altres més, el mes que ve uns altres, la

metge... quants no heu vist la pel·lícula El

majoria dels quals podien haver estat exigits el

Doctor, s/ no ho heu fet us la recomano per

primer dia i no s'hauria transformat un procés lent

què segurament durant unes hores us senti

per natural en una eternitat... Mentrestant, els

reu diferents. Però m'agrada poder trobar

nostres tècnics han d'elaborar projectes nous i

una paraula amable, un "hola què tal" se
guit d'un somriure. Aquí, al nostre poble,

Postulant públicament dotaren a la quitxalla dels

reelaborar projectes fets, que s'han de pagar.

nans i gegants. Organitzaren concursos de rosa

El restaurant de Can Baladia està exercint la seva

tenim bons metges. Darrerament no hi he

ris fets amb productes de la natura, com pinyons,

activitat de restauració de manera totalment legal,

anat gaire per a mi, però sí sovint al pedia

aglans, olives, pinyols... I en totes les manifesta

ja que compta amb llicències provisionals

cions populars de tots caires, tant lúdiques com

concedides per l'Ajuntament i està seguint tots

tre del meu fill, el DOCTOR XAVIER PU
CES. Espero que tots coincidireu en el seu

culturals, els Amics hi estaren presents. Malgrat

els tràmits establerts per a les llicències

tracte amable, podem parlar amb tota con

no rebre subvenció de cap mena, no tot el mèrit

definitives. I això és una pràctica habitual i

fiança, obertament, i mai una mirada de re

fou d'ells, ja que tingueren com a col·laboradors

normalíssima en el desenvolupament de

llotge ens fa donar pressa per vestir els nos

i simpatitzants tot el poble sencer.

qualsevol activitat econòmica. I sembla que el Sr.

No puc abusar, l'espai és per a tots, només dei15 que forjaren els Amics sinó dels 12 que ens
deixaren: Jaume Clavell, Josep Maria Vilaret, Josep
Lleonart, Joaquim Gel, Jaume Fontcuberta,
Francesc Domènech, Pere Espel, Joan Grau,
Joaquim Ripoll, Pep Molist, Pere Grau i Esteve
Valls.

tres fills, podem palpar que entén el que ens
neguiteja... i si mai el necessitem, el loca
litzem on sigui i ell respon amb la persona
litat que el caracteritza. GRÀCIES Dr. PU
GÉS.
Penso que un metge o metgessa hauria de
voler conèixer molt més de prop aquella per
sona que té al davant. Tots som humans i si
el tracte fos diferent ens trobaríem més so
vint amb metges-persones capaces de po

Ferran Catà

"D.

emprenedors d'aquest sector i d'aquest poble
Aquest escrit l'adrecem en resposta a la carta

xeu-me'n un trosset més, no per posar el nom dels
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der entendre la nostra visita.
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Francesc Navarro, Àlex Valls, Joan Pujol, David Farell, Felip Castells, Oriol Bassa i Roger Casas.

l'ocellet enfilat a un margalló del seu

Ara farà 10 anys, un grup de joves argentonins amb moltes ganes de protegir, conser

na. Gent, segons reconeix el màxim

logotip, té un munt de gent que fa fei
responsable de l'entitat, Oriol Bassa, a
var i recuperar l'entorn natural de la vila, van decidir crear una nova associació:

la que no se li valoren tant els estudis
com el coneixement en determinats

Natura Argentona. Amb els anys, aquest col·lectiu ha aconseguit grans fites, d'una

aspectes. D'aquesta manera, si bé és
cert que hi ha zqòlegs i biòlegs, també

banda, engrescar les administracions a tenir cura del medi ambient i multiplicar per

hi ha experts que s'han autoformat.
Aquest és el cas d'en Joan Pujol, que

deu el seu nombre d'associats i, de l'altra, projectes tan importants com la posada en

és un dels millors coneixedors de la
comarca en ocells o d'un dels seus as

funcionament de l'Arborètum de Catalunya, a Cabrils, i sensibilitzar en temes de

sociats, un òptic, que és qui més sap
d'arbres de Natura. Les prioritats de

medi ambient no només a gent de la comarca, sinó també del Vallès i de Barcelona.

l'associació, que actualment compta
amb 63 socis, són: la protecció i con

De tota manera, els pares fundadors d'aquesta idea, que encara hi continuen treba

servació de la natura i el medi ambi
ent, la restauració i millora d'aquests

llant, no tenen cap intenció d'adormir-se i és per això que pensen lluitar tot el que

dos àmbits, l'educació i la sensibilit

faci falta per a la conservació de la Natura més enllà del segle que ben aviat encetarem.

de la natura i del medi ambient.

zació ambiental i l'estudi i la difusió

Molts projectes endegats. "Quan, en fer

és inevitable". Aquesta és la premissa amb

rà al PGOU. Un catàleg que compta amb

deu anys, vam començar a repassar tot el

la que l'entitat defensa la conservació de

el roure del mas Castells, el roure africà

que havíem fet, ens vam quedar molt asto

la vila com a poble. Per Natura és molt

més gruixut de Catalunya i un dels més

L
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rats. Ostres, sí que hem arribat a fer coses,

important que, durant la redacció del fu

gruixuts d'Europa, (el Quercus cana-
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no? N'hem fet moltes de grosses, com l'Ar-

tur Pla General d'Ordenació Urbana

riensis té 370 cm de perímetre). "Hem

borètum, però de les que n'estem més con

(PGOU), posin cartes damunt la taula tots

d'estar molt contents del paisatge que

tents són les que hem aconseguit fent de

els sectors implicats, començant per la

tenim i que els nostres avantpassats no

formiguetes". Oriol Bassa es refereix, per
exemple, a la depuradora d'Òrrius, que

indústria i acabant pels pagesos. "Els dar

el destruïssin. Ara cal treballar perquè els

rers anys, Argentona ha perdut el 80% del

actuals lobbys no el destrueixin i els nos

probablement no existiria si no fos per les

sòl agrícola i si Sant Jaume de Traià s'aca

tres fills i néts també puguin gaudir-ne".

seves llarguíssimes reivindicacions.

bés urbanitzant s'acabaria perdent tot. Un
municipi només amb bosc i nucli urbà

Medalles i reptes. Durant aquests deu

L'Arborètum de Catalunya. Es tracta d'un

no és sostenible". Argentona ha de créi

anys, Natura ha tirat endavant moltes ini

museu poc convencional adreçat als que

xer per als argentonins i no s'ha de con

ciatives. D'algunes coses, però, n'estan

estimen la natura i la volen conèixer una

vertir en una ciutat dormitori de Mataró

més orgullosos que d'altres. Així, consi

mica més a fons. Per començar, és viu, i

o Barcelona. Per tal que la gent prengui

deren un honor poder dir que han creat

els visitants poden veure, en 40.000 me

consciència de vila, però, cal la interven

un espai natural protegit a la Conreria de

tres quadrats, una col·lecció de tots els

ció de l'Ajuntament, de les entitats i dels

Sant Mateu-Céllecs i que actualment hi

arbres autòctons de Catalunya i de la res

mitjans de comunicació".

hagi 746 hectàrees protegides al marge
esquerre de la riera. Així mateix, també

ta dels Països Catalans (hi ha 128 espèci
es i uns 3.000 peus), a més de la majoria

En estreta col·laboració amb l'Ajunta

estan molt contents d'haver assolit la nor

d'arbustos de la mateixa àrea geogràfica.

ment. A banda d'intervenir en la redac-

malització en el reciclatge a la vila i tam-

Dins el mateix espai, també pot visitar-se

ció del PGOU, Natura ha col·laborat amb

bé ho estan d'haver aconseguit implan

la masia de can Barba. Aquesta masia

el consistori des que va néixer. D'aques

tar la paraula medi ambient i que, d'a

acull, entre d'altres, una biblioteca amb

ta manera, doncs, participa en el Consell

questa manera, tots els partits polítics hi

800 volums relacionats amb el medi am

de Medi Ambient, ha aportat idees com

posin especial atenció en els seus pro

bient i un mural que representa a escala

el reciclatge i la depuració i estalvi de l'ai

grames electorals i que el regidor de Medi

els boscos del Maresme.

gua i cada vegada que hi ha eleccions

Ambient vagi guanyant força. Com a rep

Arribarà l'Arborètum és molt senzill. Una

presenta un decàleg amb les necessitats

te, Natura es planteja aconseguir una

vegada s'arriba al poble de Cabrils hi ha

del poble. Així mateix, l'entitat ha posat

coordinació entre les entitats en qüestió

nombrosos indicadors que expliquen com

el seu gra de sorra en la realització de

mediambiental. A més, continuaran llui

arribar-hi. De tota manera, la seva adre

l'auditoria mediambiental, ha potenciat

tant pel conreu que s'ha perdut amb la

ça és: Avinguda Esportiva, 13-17. L'Arbo

la creació de l'Agrupació de Defensa

construcció de zones industrials. Final

rètum està obert durant tot l'any, tot i que

Natural, anualment organitza una mos

ment, l'entitat es penedeix de no haver-

els seus responsables aconsellen acostar-

tra de bolets i està treballant en l'actualit

se convertit en massiva. "La natura, però,

s'hi entre la primavera i la tardor, ja que

zació del catàleg d'arbres municipals

enlloc és massiva, arreu som pocs i per

és quan els arbres estan en el seu màxim

d'Argentona que, precisament, s'inclou-

tant és normal".

esplendor. Per concertar visites cal tele
fonar al 629 04 02 95.
L'Argentona del futur. Tanmateix, la for*^

migueta de Natura ara està aturada per
temes com el de la Pedrera de la Féu que,
segons Bassa, està a punt d'afectar espè

^%

cies protegides de la fauna i la vegetació;
o per la redacció del Pla General d'Or
denació Urbana que preocupa molt a

V

l'entitat. "El marge esquerre de la riera té
molts interessos i hi ha espais que Natura
considera imprescindibles de protegir
com el Sot de can Calopa, el pla de can
Poi o la zona que envolta can Riera i can
Garí al Cros". "Que Argentona creixi no
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El pressupost municipal^ qualificat de transició i contenció, per a l'any 2000 es va aprovar el 8 de novembre per
un total de 1.227 milions de pessetes. Per primera vegada en molts anys es van presentar alhora ordenances i
pressupostos en un esforç de coherència. Les grans inversions aniran als accessos de l'institut i les escoles, i al nou
cementiri. CiU i PP, que van votar en contra dels pressupostos, van criticar l'augment dels tributs (9%) i la falta
d'iniciativa del govern.

PRESSUPOSTOS
Entesa i PSC aproven uns números de transició marcats per
compromisos anteriors i per la pujada dels impostos
La sessió va començar amb una inter

l'exercici del 2000. És de seriositat i

Educatiu quedava inclòs a Ensenyament,

venció de l'alcalde, Antoni Soy, que va

de responsabilitat.

o com el de Festes que s'integrava dins el
de Cultura, amb la voluntat de fer més

fer una declaració de principis sobre els
1.227 milions de pressupost. El regidor

lògica la gestió, de millorar el control de

pressupostos que es portaven a aprova
ció. D'entrada, Soy va comentar l'excep-

d'Hisenda, Jordi Pinart, va explicar du

la despesa i la simplificació de l'adminis

cionalitat de presentar conjuntament

rant la seva intervenció que s'havia rees

tració. Pinart va reconèixer que l'equip

ordenances i pressupostos en un únic ple

tructurat l'organització del pressupost en

de govern no se sentia seu bona part del

(després de molts anys), cosa que perme

què, per exemple, capítols com el Pla

pressupost pels mencionats compromisos

tia conèixer alhora com es recapten els
diners i en quines prioritats es fan servir.

SUBFUNCIONS DEL PRESSUPOST DEL 2000 ^*—

El batlle argentoní va definir els pressu
postos amb dos qualificatius: contenció i
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transició. Són uns números condicionats
per compromisos anteriors o per necessi
tats inajornables, pel control i la raciona
lització de la despesa corrent, i pel con
tacte amb altres administracions per tro

^^'fi^.i^iwI·3
^^

Òrgans de govern
Administració general |
Seguretat

^Trr^zr^^T^rr~i

bar subvencions. El de l'Entesa va afegir

Ensenyament

que hi havia un increment en el capítol

Urbanisme
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de personal a conseqüència del conveni
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dels treballadors municipals i de la co
bertura de llocs de treball ocupats fins
ara per personal en pràctiques i objec
tors. L'alcalde va anunciar també la pu
jada dels impostos directes en un 9%
perquè hi ha més parcel·les subjectes a

Recollida d'escombraries
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pesa de manteniment i d'enllumenat de

Joventut

carrers. Pel que fa referència a inver

0bres públiques .Z^^^

sions, Soy va enumerar una llista per
valor de 404 milions entre les que des

Comunicac ons

tacaven el nou cementiri (125), els ac

Medi ambient

cessos a l'IES i a les escoles (78), i l'ar
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Serveis econòmics

ranjament de carrers i enllumenat com
els del passatge Gallifa Ballot i l'avin

Promoció econòmica, comerç i indústria

guda Burriac (71). Només presentem

Deute públic
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aquelles inversions que realment es
creu que poden fer-se o començar a
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anteriors. En el del 2001 ja tot serà dife

senyala que serviran per "dotar tots els

vist. Per què ha servit?". Pel que fa a l'in

rent, ja serà tot nostre. Només portem

serveis municipals d'eines més apro

crement tributari, Esteve va manifestar

quatre mesos. Ara no ens hem de preci

piades per poder donar l'atenció plural

que "és una temeritat apujar els impostos

pitar. Hem de tenir clar primer com fer

que requereix la ciutadania". Brugal tam

amb la solidesa financera que tenen. A

complir el programa. En total, el pres

bé apunta que s'ha fet "un pressupost

més no van a cap cosa que els argento-

supost municipal puja 1.227.759.306 (un

ajustat a les possibilitats, preveient unes

nins puguin veure com a realment impor

4% superior a l'últim), mentre que el con

inversions per fer-les, o almenys tenir-les

tant". Per la seva part, el líder del Partit

solidat suma 1.398.943.806 (un 7% infe

iniciades durant l'any. Hem manifestat

Popular, Fede Ureha, va confessar que se

rior al del 99). En aquest darrer hi entren

reiteradament que és un pressupost de

sentia sorprès pel pressupost perquè "es-

DE TRANSICIÓ
a més del municipal, el de la Com

perava veure més iniciativa. Tot allò

panyia d'Aigües (120 milions), el

que havien dit durant la campanya

PRINCIPALS INVERSIONS DEL 2000

electoral on està? Aquest pressu

del Patronat del Museu del Càntir
(50 milions) i el d'Argentona Pro
jectes (0 pessetes). Pel que fa al
pressupost zero de la promotora
de l'A-juntament, Pinart va
assenyalar com a regidor d'Ha

Urbanitzacions

25.000.000

post és de transició, aleshores no

Enllumenat

17.000.000

terme el seu voluminós projecte de

Infraestructures

20.000.000

govern. Es gastaran diners en més

Casa gòtica

10.000.000

més quedaran dos anys per dur a

bitatge que s'estava pendent d'es
tudiar perspectives de construcció

Nou cementiri

de nous habitatges.

Accés lES/escoles

125.328.521
75.000.000

estudis tècnics per projectes. Així
no avancem. Els falta decisió polí
tica." En el tema dels impostos,
Urefia va carregar també contra els
governants. "Abans d'augmentar

La tècnica de la carmanyola. Jordi
Pinart va lamentar la manca d'in

Passatge Gallifa i Av. Burriac

71.700.000

els impostos, caldria millorar la

Urbanització passatge Salut

10.605.000

gestió". El regidor del PP va criti

Espais verds de nova creació

12.000.000

gressos via subvenció en els pres

car també que el mercat munici

supostos. Des de fa molt de

pal hagués quedat fora de les in

temps, a Argentona estem oblidats

versions. Tant CiU com PP, d'altra

Infraestructures pla d'incendis

2.000.000

banda, van votar a favor les dife

per les altres administracions i tro

rents ordenances presentades a

bar diners és un handicap que hem
de solucionar. Per aquesta raó Pinart va

transició, volem consolidar l'experiència

excepció de la de I'l Bl (en contra) i de la

apuntar que es farien estudis tècnics va

per desenvolupar la nostra alternativa més

de serveis d'intervenció integral de l'ad

lorats dels projectes a realitzar, requisit

pròpia. Volgudament no hem fet un pres

ministració municipal en activitats i

indispensable per anar a trucar les portes

supost rupturista. Massa vegades s'ha des

instal·lacions (abstenció).

de la Diputació, de la Generalitat, de l'Es

fet el que s'estava fent. El nostre interès

tat i de la Unió Europea, i demanar sub

és redreçar la política pressupostària par

Inversions a llarg termini. L'equip de go

tint d'allà on som i invertir amb decisió

vern també va entregar als regidors com

vencions. "Ens emportarem la carmanyo
la, i ens esperarem fins que ens facin cas".

en projectes que consolidin el futur

a documentació annexa als pressupos

De moment, per falta de subvencions, la

d'Argentona."

tos un resum d'un pla d'inversions pel
proper decenni, que abastaria més enllà

gran majoria d'inversions es finançaran

de l'actual legislatura. L'oposició va res

via crèdit (345 milions dels 404 totals), la

CiU i PP, crítics. Els dos grups de l'o

resta per contribucions especials (74 mi

posició van expressar la seva decepció

pondre que això era un disbarat que

lions) i una petita part per subvencions

pels pressupostos presentats i els van vo

condicionava el proper govern en cas

(25 milions). A grans trets la pressió fiscal

tar en contra. El portaveu de Convergèn

que fos diferent del d'ara i que es tracta

del nou exercici mostra una pujada de

cia, Josep Maria Esteve, va queixar-se que

va més aviat d'una carta als reis. Entre

l'IBl del 9'13% i de les altres taxes se

els números no mostraven cap acció cla

les inversions previstes (algunes no va

gons l'IPC o el que li costa a l'Ajunta
ment cobrir el servei i marca també un

ra de govern. "No hi ha programa, d'ex
pectatives res de res. És un pressupost de

Sala Argentona (350 milions), el

descens dels ingressos per impostos indi

transició, sí, però no pas de contenció, ja

poliesportiu municipal (478), el polígon

rectes del 6,3%.

que la despesa augmenta. No segueixen

industrial del Cros (230), l'accés nord

La portaveu del PSC i sòcia de govern,

la política d'estalvi que l'alcalde havia

fase 1 (200) i la urbanització de Can

Montse Brugal, afirma que aquests pres

anunciat durant la campanya electoral.

Ferraters (113). Això demostra que te

supostos volen complir diferents objec

No calia presentar ordenances i pressu

nim un programa molt clar de govern,

tius. D'entrada la regidora socialista as-

postos el mateix dia per veure el que hem

comenta Antoni Soy.

lorades) per uns 2.271 milions hi ha la

o
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LJesprés de sis anys i mig governant,

ça còmode. L'expectació i la il·lusió, que

no ho permetia. Quan vam sortir del go

els toca estar a l'oposició. Els resultats

van generar les opcions polítiques que ara

vern, aquestes possibilitats les vam dei

de CiU a les passades eleccions al Parla

governen, han demostrat en aquest temps

xar molt fefaents. Recordo que a finals

ment, a Argentona, en canvi gairebé van

que no van fer justícia al que els electors

del 1998 hi havia 174 milions de pesse

doblar els obtinguts a les municipals.

els van confiar. Ha estat un desengany.

tes en caixa, deixem un romanent de tre

Quina lectura política fa d'això, tota ve

Són una gent que només van vendre que

soreria de 32 milions... L'economia està

gada que vostès podrien estar governant

ho farien millor, que treballarien millor,

sanejada, amb una capacitat de crèdit

amb majoria absoluta si s'equiparessin

més eficaçment... però a l'hora de la ve

pràcticament de 1.000 milions un cop es

resultats?

ritat no ho fan i a més no hi veiem cap

liquidi tot el tema d'Argentona Projectes.

La lectura en principi és molt positiva.

projecte polític. Molta gent que els van

Què hauríem fet? Nosaltres creiem en el

Entenem que gairebé el 50 % del poble

votar ens para pel carrer i ens diu que

mercat a Can Doro perquè el que s'havia

va votar CiU, per tant, el suport que te

se'n penedeixen d'haver-ho fet.

de fer era un centre comercial i d'oci di
ferent del d'ara. Hi havia com a temes

nim de l'electorat és total i absolut. Això

estrella: la Sala, la Velcro, la font Picant i

vol dir que la davallada de les munici

Vostès critiquen molt la gestió del nou

pals possiblement va ser per diverses cau

govern, però en el seu lloc quina pro

sobretot el Pla General d'Urbanisme. Tot

ses: no vam saber explicar convenient

posta haurien presentat?

el programa d'urbanisme de l'Entesa és

ment quin havia estat el nostre projecte,

Nosaltres vam fer un projecte de govern

fil per randa el que vam estar treballant

vam estar massa dedicats a treballar el

per la legislatura passada amb un marc

dia a dia, mentre que l'oposició va tenir

de 4 anys. La primera part del programa,

amb els tècnics. El Sr. Pinart ho va veure
i ho va incorporar. És un Pla que promou
un creixement de població contingut, que

més temps per il·lusionar l'electorat. De

la més dura, consistia en deixar un ajun

totes maneres, mesos després, estic con

tament amb possibilitats de fer coses. No

intenta arreglar els nuclis urbans dissemi

vençut que si ara es tornessin a fer elec

saltres quan vam començar no les vam

nats, donant continuïtat amb unes ron

cions, guanyaríem per una diferència for

tenir aquestes opcions perquè l'economia

des que permetin una circulació perifèrica
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Josep Maria Esteve^ portaveu de CiU
Militant de Convergència Democràtica de Catalunya des del 1980, economista i enginyer tècnic elèctric, directiu d'una impor
tant empresa de serveis, Josep Maria Esteve s'ha convertit després de les eleccions del juny en el portaveu del grup majoritari de
l'oposició (CiU) a l'Ajuntament d'Argentona. És la segona vegada que es queda fora del govern. El 1991 formant part de la llista
de CiU a Mataró ja va estar durant quatre anys a l'ombra dels socialistes. Fins la passada legislatura, primer tinent d'alcalde i
responsable d'Hisenda a la vila (igual que entre els anys 87 i 91), Esteve critica la poca iniciativa dels actuals dirigents municipals
i assegura que si les eleccions es tornessin a fer ara guanyarien clarament, tot i que reconeix que cal una renovació total a la seva
coalició. Casat, amb dos fills i 50 anys d'edat, el regidor convergent és membre també del Comitè Executiu de CiU al Maresme.

i una zona de vianants al centre. Nosal

Qualsevol persona amb dos dits de front

no sé com es porten. Si a més, resulta que

tres vam fer tota la part dura del projecte

pot veure que no hi ha programa.

no hi ha programa i que els impostos aug

de poble que ens hagués fet gràcia conti

menten considerablement, la pressió dels

nuar, i ara els toca a ells la part maca, la

Quina relació hi ha amb els governants

argentonins serà més forta i per tant, la

de fer coses noves, acabar les endegades

després de l'incident del ROM?

coalició, es podria anar debilitant. Ar

i inaugurar-les.

gentona no està disposada a pagar a can

Pel que fa a la Sala, continuen insistint

Encara no entenc com van ser capaços
de presentar la modificació del ROM. La
relació? És de cordialitat des de la dis

que hauria d'estar oberta tot i els infor

tància política. Per descomptat que si les

Es veu pactant amb Entesa o PSC abans

mes tècnics que adverteixen de la seva

coses continuen així la relació no podrà

que acabi la legislatura per governar?

perillositat?

ser massa bona. El primer és el respecte

Jo no cauré en l'error del Sr. Clofent que

vi de res.

L'Ajuntament ha estat "tremendista" i ha

anava dient que no ens menjaríem els

agafat els paràgrafs dels informes que li

torrons però pel que he dit abans podria

convenien. A nosaltres ens van dir que

ser que Argentona necessités un nou go

arreglant uns mínims com la part elèctri

vern. Si això passés, el primer que ens

ca, la ignifugació de parts del sostre i l'e

importa és el poble, i per tant miraríem

liminació de materials inflamables podria

de fer el que més convingués a Argentona.

continuar oberta. Ara demanarem quan

Si calgués, entrant al govern.

val arranjar aquests mínims perquè la Sala
estigui en funcionament. Després, amb

Per què vostè no s'ha presentat mai com

temps, ja es farà el projecte d'arranjament

a alcaldable?

definitiu. Tenir una Sala com la d'Argen

Perquè jo no he fet de la política la

tona per tenir-la tancada!

meva professió. Jo treballo moltes ho
res, tinc una feina que m'absorbeix

Vostès han dit que no hi ha programa

molt i com que no hi puc dedicar tot

després de veure els pressupostos. Des

el temps que una alcaldia mereix per
això no m'he presentat mai. Jo em sen

del govern, es respon que la llista d'in
versions a llarg termini que els van

als demés. En el cas del ROM no hi va

to incapaç de compartir al mateix

entregar demostra que sí que n'hi ha.

haver respecte. Això és fort. Miri, amb

temps dues activitats. A la política m'hi

No és que jo digui que no hi ha progra

aquesta regla de tres, nosaltres ens pre

he dedicat de manera molt altruista per

ma, és que quan no n'hi ha, no n'hi ha.

sentem, guanyem la propera vegada,

ajudar un projecte social català en el

Si concretar un programa és agafar un

muntem el nostre ROM, donem 15 dies

que crec fermament.

paper, apuntar-hi coses inconnexes, al

a l'oposició perquè s'ho miri i després a

gunes valorades, altres no, per valor de

votar. Serien 7 vots contra 6 i faríem el

Casabella no es presentarà, vostè tam

2.200 milions... Algú creu que això s'as

que voldríem durant 4 anys? Fins ara tot

poc. Què pot passar a CiU?

sembla a un programa? Siguem seriosos.

s'havia pactat amb consens. En aquest

Haurem de buscar un altre cap de llista.

Si ells, durant la campanya van demanar

punt, o hi estàvem tots d'acord o no es

serietat, transparència... per favor, al

feia.

Renovació total per tant?
Sí, sí. Continuem pensant que hi ha d'ha

menys que tinguin la valentia de dir "no

ver una gran renovació amb un cap de

tenim programa, possiblement el tindrem,

Com veu el pacte entre socialistes i in

deixeu-nos temps, de moment no en sa

dependents?

llista carismàtic i que lideri un equip de

bem, però amb el temps hi arribarem, i

Difícil. Els socialistes i el Sr. Pinol no sé

gent jove. Nosaltres hem de donar pas a

al final, si algú ens ajuda... ho farem".

com es porten, els socialistes i el Sr. Pinart

les noves generacions.

o
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CiU guanya les autonòmiques
La coalició nacionalista obté majoria a Argentona^
on els socialistes pugen i la resta (ERC i IC-Verds) baixa
^onvergència i Unió va repetir triomfa

(17,44% el 95) i que va tornar a veure

sistir bé la bipolarització de la campanya

la vila en les eleccions al Parlament de

com sortia elegit diputat al Parlament l'ar-

però no pas el Partit Popular ni Iniciativa

Catalunya que van registrar una parti

gentoní Josep Clofent (22 per Barcelona).

per Catalunya-Els Verds. ERC va obtenir

cipació del 64,05%, un índex més baix

Clofent mostrava la seva satisfacció pels

un 10,68% de vots (12,32% al 95), el que

que en les anteriors (69,92%). La llista en

segons millors resultats dels socialistes en

el secretari de comunicació de la secció

capçalada per Jordi Pujol va aconseguir

unes autonòmiques a la vila, però alhora

local, Xavier Peguera, va qualificar de bon

el 48,4% dels vots dels argentonins, amb

lamentava que "la configuració territori

resultat tot i la lleugera davallada. PP va

un descens de més de dos punts respecte

al de Catalunya ha jugat en contra del

baixar gairebé tres punts (7,58% al 99,

els comicis del 95 (50,24%). El portaveu

PSC- CPC ja que més vots no equivalen a

10,31 % al 95). El seu portaveu argentoní,

de CiU a Argentona, Josep Maria Esteve,

més escons". Clofent per quarta legisla

Fede Ureha, va treure ferro a la pèrdua

va valorar-ho molt positivament. "Tot i la

tura consecutiva formarà part de l'hemi

al·legant que havien aconseguit ser deci

davallada a les passades municipals, vam

cicle català.

sius en el conjunt de Catalunya. Final
ment, IC va quedar-se en un 2,82%

aconseguir fins i tot doblar el nombre de
vots en algunes meses". La força que més

Desfeta d'Iniciativa. Pel que fa a la resta

va pujar va ser la plataforma PSC-Ciu-

de forces polítiques cal destacar que Es

nunciat i espectacular a Argentona dels

tadans pel Canvi que va arribar al 27,12%

querra Republicana de Catalunya va re

partits que es van presentar als comicis.

(7,88% al 95), en el descens més pro

Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 1999
AJUNTAMENT
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DISTRICTE
SECCIÓ
MESA
CENS

TOTALS

VELCRO

CROS

ESCOLES

lr

lr

lr

lr

lr

lr

2n

2n

2n

2n

la

la

2a

2a

3a

3a

la

la

2a

2a

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Total Cens

947 1.028

1.028

1.082

476

586

656

713

521

560

7.597

%

PARTITS
85

77

74

82

26

9

44

49

35

42

523

18,68%

ESQUERRA UNIDA 1 ALTERNATIVA

5

4

3

4

6

13

3

2

0

0

40

0,82%

FALANGE ESPANOLA DE LAS J.O.N.S.
ELS VERDS (CONFEDERACIÓ ECOLOGISTA DE CATALUNYA)

0

0

1

2

0

2

0

0

1

1

7

0,14%

2

5

8

5

2

4

8

3

1

3

41

0,84%

PARTIT ESPINALTIÀ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

120

170

179

190

111

157

115

108

91

87

1.328

27,12%
0,16%

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

PSC - CIUTADANS PEL CANVI

1

1

0

3

0

1

1

0

0

1

8

49

49

58

73

26

26

22

26

21

21

371

7,58%

309

275

359

355

96

132

206

253

196

189

2.370

48,40%

ESTAT CATALÀ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

PARTIT HUMANISTA DE CATALUNYA
UNIÓN FEDERAL DEMOCRÀTICA

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,02%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS

20

21

15

29

4

9

19

8

9

- 4

138

2,82%

PARTIT OBRER SOCIALISTA INTERNACIONALISTA

0

0

1

0

1

4

1

1

0

1

9

0,18%

PARTIT DE LA LLEI NATURAL

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,02%

LLUITA INTERNACIONALISTA

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

2

0,04%

UNIÓ CENTRISTA - CENTRO DEMOCRÀTICO Y SOCIAL

1

3

0

0

0

1

0

0

1

0

6

0,12%

VOTS VÀLIDS

592

606

699

744

272

358

420

450

355

349

4.845

98,94%

VOTS NULS

5

0

2

4

2

0

0

0

3

3

19

0,39%

VOTS EN BLANC

5

5

2

4

2

1

2

6

1

5

33

0,67%

TOTAL VOTANTS

602

611

703

752

276

359

422

456

359

357

4.897

64,46%

% VOTANTS PER MESA

64%

59%

68%

70%

58%

61%

64%

64%

69%

64%

64%

ELS VERDS - ALTERNATIVA VERDA
PARTIT POPULAR
CONVERGÈNCIA 1 UNIÓ

ABSTENCIÓ

35,54%
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bres, entre ells moltes cares noves i d'al

U

tres que repeteixen però assumint la ma
joria responsabilitats diferents. L'objectiu
fonamental de la nova etapa serà clar.
"Potenciarem més la vida associativa de
l'entitat que és la nostra veritable missió,
a més de mantenir la programació d'ac
tes que no són de producció pròpia".
D'aquí a molt poc també es portaran a
assemblea els nous estatuts redactats en
els últims mesos. Pel que fa a l'aniversari
dels 85 anys que es va cloure el 28 de
novembre amb l'exposició de fotografies
Pep Alsina (nou president) i Josep M. Fàbregas (director de Tapapous) mostrant la nova revista del Centru.

inal amb
renovació

commemoratives de totes les èpoques,
Alsina ha valorat l'efemèride molt posi
tivament. Hem aconseguit tots els objec
tius, sobretot el de promocionar l'entitat
dins la vila. Dels actes, Alsina destaca
especialment el sopar d'aniversari, un
moment en què molts membres d'ara,
d'abans i de sempre del Centre vam fer
pinya per celebrar la commemoració tots
junts i l'homenatge a mossèn Pius Pallàs

El Centre Parroquial tanca la celebració
dels 85 anys amb nou president,
Pep Alsina, i nova revista, Tapapous

amb la descoberta de la placa d'un car
rer amb el seu nom Passatge Pius Pallàs.
Tapapous, la revista. Des del passat 12
de novembre es pot llegir a Internet
(www.altern.com/argentona) la segona
gran novetat de l'any del Centru: el nú

dos anys de mandat continuarà treballant

mero zero de la nova publicació del Cen

aniversari s'hagi convertit en un any de

activament pel Centre com a vocal ad

tre Parroquial titulada Tapapous que re

renovació dins el Centre. D'entrada, hi

junta a la presidència. Per l'expresidenta,

prèn la tradició periodística de l'entitat,

ha hagut canvis en la cúpula dirigent,

Alsina és la persona més adequada per

perduda des de la desaparició del Crit.

després que a les eleccions del 21 d'oc

ocupar el càrrec donada la seva gran và

Dirigida pel periodista Josep Maria Fà

tubre no es presentés cap candidat i que

lua. El nou president reconeix que en

bregas, i recolzada per un ampli equip

del destí han fet que l'any del 85

el Consell Pastoral hagués d'encarregar,

els seus plans no entrava tornar a encap

de col·laboradors, la revista presenta tot

tal com marquen els estatuts de l'entitat,

çalar l'entitat. "No hi havia ningú que se'n

tipus de seccions amb informacions tipus

la direcció del Centre a la persona que

volgués responsabilitzar, i jo no tindré mai

reportatge i serveis diversos. El manifest

cregués convenient durant un període de

un no per la parròquia mentre tingui

juvenil contra la Guàrdia Civil i una en

dos anys. Pep Alsina i Parnau, en els úl

temps. Tot i això m'agradaria que s'ex

questa sobre la Sala Argentona (en què

tims anys vicepresident, va ser-ne l'ele

plotin tots els ressorts per buscar relleus

els argentonins es mostren majoritària

git. Alsina tornava d'aquesta manera

nous, al Centre li cal un relleu generacio-

ment a favor de mantenir-la tancada i tam

oficialment a la presidència, el màxim

nal". Alsina, de 47 anys, és soci del Cen

bé de remodelar-la conservant la seva es

càrrec de responsabilitat d'aquesta bran

tre Parroquial des de l'any 1968.

tructura actual) són els temes més desta
cats de la primera edició, que es va pre

ca de la parròquia, després que ja l'ocu

sentar oficialment el dia 3 de desembre.

pés des del 1982 fins al 1990. El nou di

Una Junta renovada. Pep Alsina, un cop

rigent substituïa una Lourdes Colominas

designat, va formar una nova Junta força

La publicació deu el seu nom a la revolta

que en contra del que havia dit no va

remodelada respecte l'anterior amb 10

popular que hi va haver a Argentona el 3

voler anar a la reelecció per motius per

àrees autònomes coordinades per un se

d'agost de 1883 arran d'una greu situa

sonals. No obstant, Colominas després de

cretariat permanent. En total són 22 mem

ció de sequera.

Els actes de festeig dels 85 anys d'existència del Centre Parroquial d'Argentona es van acabar el passat 28 de novembre amb la
clausura de l'exposició de fotografies commemoratives de diferents èpoques de l'entitat. El Centru posava el punt i final a
l'aniversari amb dos fets prou destacats: la tornada a la presidència de Pep Alsina amb una junta molt renovada i l'aparició d'una
nova publicació pròpia anomenada Tapapous.
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Una vila
per estudiar

13
u

Lluís S. Morgan

Es crea el Centre d'Estudis
"Jaume Clavell" amb l'objectiu

d'impulsar estudis pluridisciplinars
Il·lusió nadalenca

sobre Argentona

Santa Llúcia, La Bisbal, tretze dies abans
de Nadal, heus ací una dita que jo que
sóc antic romàntic i un xic somiatruites
va moure'm a fer el pessebre i anar a
cercar molsa, però un xicot simpàtic
d'aquells de defensa de la Natura em
va alertar. La molsa tarda 90 anys a
regenerar-se! (sic). Automàticament la
meva consciència em va acusar d'assassí

CENTRE Jaume
D'ESTUDIS
ARGENTONINSDDD

de la natura. Jo que cada any anava al
mateix lloc a cercar-la...
Però el meu esperit nadalenc va conti

14

nuar i vaig cercar el pollastre de Nadal.

Un grup de gent de la vila ha decidit

Ni del Prat ni de Vilafranca, ni cap capó

posar en marxa el Centre d'Estudis Argen-

mental, publicacions i medi natural. La

criat per aquella vella pagesa, només vaig

tonins "Jaume Clavell" amb la intenció

Junta ha quedat distribuïda en funció
d'aquestes àrees de la manera següent:

històric, patrimoni arquitectònic i monu

trobar un broiler, criat en 8 setmanes i

d'impulsar els estudis de recerca i difusió

carregat d'hormones femenines. Era igual,

sobre aspectes històrics, lingüístics, so

president, Llorenç Soldevila; vicepre-

la il·lusió ho tapa tot i fins em va doldre no

cials i d'altres disciplines de la nostra vila,

sident, Jaume Lladó; tresorera, Cristina

tenir una tia Pepa per donar-li'n un tall.

sense caràcter limitador, sinó, al contra

Villa; secretària, Maria Josep Castillo; vo-

Com sempre va sortir l'esgarriacries que

ri, ben obert al treball interdisciplinari. <

calia d'arxiu, Assumpció Zapata; vocalia

gués nat un 25 de desembre, a més, que

Un butlletí, l'òrgan de difusió. Entre al

de patrimoni, Francesc Lladó; i vocalia

per un error de càlcul no estàvem a l'any

tres objectius, el Centre d'Estudis té el de

de medi natural, Joan Pujol.

2000. M'era igual, continuava il·lu

treballar pel bon funcionament de l'Ar

sionat, i al mig de la nit vaig sortir a con

xiu Històric, fomentar els estudis de re

templar el firmament per veure l'estrella

cerca històrica, socials, etnològics, del

nom de Jaume Clavell, en homenatge al

que condueix a Betlem, i allà la vaig

medi natural i altres que facin referència,

que ha estat una de les personalitats més

de publicacions, Francesc Villa; vocalia

em va dir que no és segur que Jesús ha

Clavell, sempre present. El centre rep del

veure parpellejant, talment com si em

especialment, a la nostra vila. En l'apar

importants de la nostra vila en la protec

fes l'ullet. Només em va quedar la re

tat de difusió està previst editar un butlle

ció del nostre patrimoni i impulsor d'im

cança que podia ser la llum de popa del

tí informatiu amb el nom de FONTS, quin

portants iniciatives culturals, com la

reactor que fa la línia de Stuttgart a

primer número sortirà a la llum el proper

constitució de l'Arxiu Històric d'Argen

Barcelona.

mes de gener, si bé el Centre editarà al

tona, la recuperació d'importants tradi

Però el dia 28, els Innocents, encara em

tres publicacions, com un anuari d'Ar

cions locals (Festa del Corpus, Festa del

quedarà un xic d'esperit nadalenc i sorti

gentona i altres publicacions que encara

Càntir), la fundació del Museu del Càntir

ré, carrer amunt i carrer avall, tot fent el

no s'han concretat. L'entitat farà cicles de

i la publicació de llibres i articles sobre

distret per si algun xicotet o xicoteta em

conferències sobre temes locals, exposi

història local, terrissa i altres disciplines.

vol clavar una llufa a l'esquena.

cions i altres activitats que els membres

L'entitat està oberta a tothom que se senti

I encara em restarà l'esperança il·lu

del Centre considerin oportunes per a

interessat en les seves activitats, podent-

sionada d'esperar l'últim dia de l'any per

l'acompliment dels seus objectius. De

se adreçar a la seva seu provisional de

anar a la plaça de bon matí, per veure si

moment ja està previst realitzar, el pro

les oficines municipals de l'àrea de Cul

encerto a trobar l'home dels nassos, i ja

per mes de gener, un cicle de xerrades

tura, a l'antiga fàbrica Velcro o al telèfon

tinc pensat, per si estic de pega i no el

sobre Argentona vers el nou mil·lenni.

93 756 05 22. L'entitat es presentarà al

trobo, arribar-me a casa i posar en el

Aquesta iniciativa es va endegar abans de

públic el proper mes de gener en un acte

vídeo la cinta de Cyrano de Bergerac. I

l'estiu i ja s'ha avançat en la redacció dels

que se celebrarà durant la Festa Major de

és que a mi, la il·lusió no poden aixafar-

estatuts del Centre i la posada en marxa

sant Julià i que serà anunciat en el pro

me-la!

de diverses seccions, com la de l'arxiu

grama de festa major.

Un Nadal per gaudir

GJ
u
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Argentona ofereix^ en aquestes festes, activitats per a tots els
gustos, entre elles un original Concurs de Carrosses de Reis
Concurs de Carrosses. L'oferta nada

xantena de vilatans. Les representacions

amb un col·loqui al voltant del film

lenca a Argentona és més àmplia que

del 25 i 26 de desembre estan programa

projectat.

mai. Des de la Regidoria de Festes, des

des a les 7 de la tarda. A més, el dia 2

del Casal de Joves i des del Centre Par

de gener, a partir de les 6 de la tarda, tin

El Casal de Joves, també. A les celebra

roquial es promouen moltes i interessants

drà lloc la darrera de les sessions dels

cions de Nadal, no faltaran tampoc les

activitats per aquest últim Nadal del

activitats adreçades als més joves. En

mil·lenni amb l'objectiu de fer-lo del tot

Pastorets.
D'altra banda, el Centre Parroquial pre

especial. Sens dubte, la gran novetat d'en

sentarà el proper 21 de desembre un ci

situat a l'antiga fàbrica Velcro, ha orga

guany serà el Concurs de Carrosses que

cle de cinema que han pensat dedicar a

nitzat tot un seguit d'activitats d'allò més

s'ha promogut des de la Regidoria de Fes

una selecció del bo i millor de la histò

variat. Els fanàtics dels dibuixos animats

tes de l'Ajuntament, tot un al·licient per

ria. Autors com Chaplin, Bergman,

japonesos, coneguts amb el nom de Man-

tal de millorar la molts cops criticada ca

Kurosawa, Welles o els Marx formen part

ga, cal que es reservin les properes festes

valcada de Reis. I és que el consistori ha

de la tria. Les sessions tindran lloc entre

de Nadal per assistir als passis que els res

decidit animar les entitats que presenten

el 27 i el 30 de desembre, així com el 3

ponsables del Casal de Joves han progra

una carrossa a convertir-la en més boni

i el 4 del mes de gener. Tots els passis

mat. Entre el 26 i el 31 de desembre, de 6

ca que mai. No només el tractor, o el ca

aniran precedits d'una introducció a la

a 8 de la tarda, hi haurà pel·lí-cules per a

mió, o el transport que utilitzin, sinó tam

trajectòria dels directors, i comptaran

tots els gustos. Així, hi haurà passis de cin

aquest sentit, el Casal de Joves de la vila,

bé els personatges que hi

tes SHOJO, SHONEN i

viatgin. D'aquesta ma

MECHAS, o el que és el

nera, un jurat popular

mateix, d'humor, de fan

decidirà quina és la més

tasia i de terror.

ben guarnida i li atorga

15

rà un premi de 30 mil

Saló de la Infància i la

pessetes. La carrossa que
en resulti guanyadora es

Joventut. Una de les

donarà a conèixer du

d'aquestes festes serà el

novetats més importants

rant la celebració de la

Saló de la Infància i la

propera Festa Major

Joventut, que comptarà

d'Hivern de Sant Julià.

amb dos escenaris dife

Abans ja haurà passat

rents: d'una banda, el

per la plaça Nova el pat

Poliesportiu de la vila, i

ge reial, el dia 2 de ge

de l'altra el Casal de Jo

ner, per recollir les car

ves, situat a l'antiga Vel

tes de grans i petits a ses

cro. A la primera de les

Majestats els Reis Mags

ubicacions, hi haurà
instal·lada una zona in

d'Orient.

fantil amb un inflable
Pastorets I cinema al

gran, a banda d'un cir

Centru. El Centre Parro

cuit de bicicletes, un

quial ha confeccionat

rocòdrom i un túnel

també una atapeïda

d'espeleologia. Entre les

agenda d'actes festius.

activitats més destaca

D'entrada, el dia de

des s'han programat di

Nadal i el de Sant Este

versos tallers, jocs de

ve, tindrà lloc una nova

taula i pel·lícules de ví

representació dels tradi

deo. Per la seva banda,

cionals Pastorets. En

al Casal de Joves tindran

guany, aquesta obra de

lloc tota una sèrie d'ac

teatre arriba a la seva

tivitats lúdiques i espor

vuitanta-tresena edició, i

tives, com ara torneigs

comptarà entre el seu

de tennis taula, tallers,

repartiment amb una sei

Can Puig i Cadafalch després de la nevada del desembre de 1962.

jocs de rol i futbolí.
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Un pressupost prudent per al 2000
^'han aprovat conjuntament el pressupost d'ingressos i despeses i la modificació de
Entesa per Argentona (L'Entesa)

les ordenances fiscals per al 2000. Això és un avenç important respecte a anys ante
riors, que ha impulsat aquest equip de govern i especialment l'ENTESA des de la

en

Regidoria d'Hisenda i l'Alcaldia.
És un pressupost de CONTENCIÓ, PRUDENT, d'un govern que fa molt poc que go

CL

verna, que continua disminuint el pes de la despesa corrent. Tanmateix, el govern
compleix els compromisos adquirits a l'anterior legislatura, com en el cas del conveni
dels treballadors de l'Ajuntament.
És un pressupost de TRANSICIÓ, perquè el nou equip de govern no ha pogut fer
És un pressupost de TRANSICIÓ, perquè

encara un pressupost a la seva mida. Però, hi ha un programa molt clar darrere del

el nou equip de govern no ha pogut fer

vació i nova urbanització de carrers, voreres, places, enllumenat, en medi ambient,

pressupost reflectit en: les despeses i les inversions previstes en manteniment, reno
en el 0,7%, etc; el ferm compromís en el control i la racionalització de la despesa
encara un pressupost a la seva mida. Però,
hi ha un programa molt clar darrere del

corrent; la decidida recerca de subvencions i cofinançament de les inversions...
És un pressupost RESPONSABLE I SERIÓS ja que només s'hi inclouen projectes que
realment es poden fer o començar a l'exercici del 2000. Però, és la primera vegada
que s'ha fet un esforç sistemàtic per fer un llistat de projectes (com a documentació

pressupost reflectit en: les despeses i les

annexa al pressupost) i les corresponents memòries valorades i projectes executius.
Aquest llistat és la mostra de la concreció del programa de l'equip de govern pels

inversions previstes en manteniment, re

propers anys.
El necessari (encara que no desitjat) augment d'impostos ha estat molt més moderat

novació i nova urbanització de carrers,...

que el dels tres primers anys de l'anterior legislatura. Per tant, almenys en termes
relatius, també des dels ingressos aquest és un PRESSUPOST DE CONTENCIÓ. Con
tinuem treballant per incrementar l'estalvi, per aconseguir més subvencions i
cofinançament, més competències i més ingressos, per buscar la cooperació del sec
tor privat. I estem en el bon camí.
Per acabar, els de l'ENTESA us desitgem unes bones festes nadalenques i un molt
venturós any 2000. Què els Reis Mags i el tió ens portin aquells regals que més desit

16

gem i especialment salut, benestar, amics i una millora a tota la col·lectivitat del
nostre poble.

Tothom no viu igual a Argentona
Lis pronòstics de creixement econòmic actualment són optimistes i generen un con
Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

text d'estabilitat, però no són iguals per tothom. Hi ha diferències importants en matè
ria d'atur. Els col·lectius més afectats són encara els joves i les dones. L'atur juvenil
marca ja una tendència a minvar i l'atur de llarga durada és més difícil d'afrontar.
Pel que fa a les dones, la situació encara és ben lluny d'aconseguir la igualtat. Les
dones es continuen introduint en el món laboral i acostumen fer-ho ocupant els llocs
menys qualificats i amb retribucions un terç inferiors a la dels homes.

El futur i el projecte pel que optem és la

El futur i el projecte pel que optem és la igualtat d'oportunitats també en polítiques
d'ocupació i de protecció social. Des de la nostra responsabilitat política, hem fet una

igualtat d'oportunitats també en polí

aposta decidida de suport i d'impuls de les accions orientades a millorar l'ocupació i

tiques d'ocupació i de protecció social.

La feina de l'agent d'ocupació i desenvolupament local i de l'agent d'acompanya

Des de la nostra responsabilitat políti

fan?

ca, hem fet una aposta decidida de su

Captar empreses que s'ubiquin a Argentona. Promoure la vila potenciant nous sectors

port i d'impuls de les accions orientades

econòmics (turisme). Formació de persones que ja treballen i oferir oportunitats de
reciclatge i de miílora en la feina. Orientació a les persones que busquen feina. Defi

la situació laboral dels argentonins i argentonines.
ment a la inserció laboral (ADL i AIL) s'emmarca justament en aquests objectius. Què
Conèixer l'oferta laboral existent... Impulsar i orientar la creació de noves empreses.

nir els perfils professionals que millor responen a les demandes del món laboral.
a millorar l'ocupació i la situació labo

Estem convençuts que així aconseguim un treball positiu per la igualtat d'oportuni
tats, corregint de passada situacions de risc d'exclusió social en alguns col·lectius més

ral dels argentonins i argentonines.

desfavorits. Alguns veïns i veïnes, ja han pogut beneficiar-se de la feina d'aquest equip,
i ens en continuarem gaudint tots.

—
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Pressupost 2000: cap programa i més impostos
del seu programa polític. Cap gest, cap intencionalitat. Per això era veritablement

"y
c

\~Jes que el passat mes de juliol la nova coalició de "socialistes i entesa" es va fer
càrrec del govern de la nostra vila no havíem pogut esbrinar quines eren les directrius

CL

Comitè Executiu Local de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)

important el pressupost del 2000 que presentessin.
Un nou equip de govern nascut, segons ells mateixos deien, de la il·lusió, la transpa

D.

rència i l'eficàcia, mereixia un especial punt d'atenció en el ple del passat 8 de no
vembre. Era el seu primer pressupost, el pressupost inicial de la nova legislatura, el

ob

que descobreix el programa quadriennal, fixa l'anual i concreta el pressupost que l'ha
de fer possible. Però l'expectativa es va esvair als pocs minuts d'haver començat el ple.
Tal i com ells mateixos van reconèixer, no hi havia programa. Potser més endavant (el

Era el seu primer pressupost, el pres

proper mes de juny) es podrà dir alguna cosa més però, ara per ara, no hi ha programa.
Així les coses, hom podria pensar que el pressupost hauria estat de pur tràmit. Però

supost inicial de la nova legislatura, el

no, tot i disposar encara d'uns estalvis de 12 milions de pessetes de l'exercici de 1998,
es va presentar i aprovar amb els 7 vots de l'equip de govern, un increment de l'im

que descobreix el programa quadriennal,

post de "béns immobles" de quasi un 10% per poder fer front a una despesa corrent
un 11 % més elevada, basada bàsicament en un desmesurat increment de les despe

fixa l'anual i concreta el pressupost que

ses del personal de l'Ajuntament. Concretament, el capítol de personal ha pujat un
15% més.
Com us podeu imaginar, nosaltres no estem d'acord amb aquest plantejament i per

l'ha de fer possible. Però l'expectativa es

tant hi vàrem votar en contra. Entenem que és un mal pressupost que no aporta res a

va esvair als pocs minuts d'haver

Argentona que no sigui un important increment de la seva pressió impositora.
Des d'aquesta columna doncs, demanem a l'actual equip de govern que rectifiqui
ràpidament la seva gestió. És important que Argentona tingui un programa marc on

començat el ple. Tal i com ells mateixos

dirigir-se i que la càrrega fiscal que se'ns demani estigui més relacionada amb la

van reconèixer, no hi havia programa.

inversió que amb els increments esvalotats de la despesa.

El poble espera fets i canvis
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tstem a les portes del Nadal i és un bon moment per reflexionar i de la manera més
justa possible fer balanç de la situació actual a la vila.

Grup Municipal del Partit Popular (PP)

I la veritat és que ens sap molt de greu pensar que als argentonins ens tocarà menjar
els primers torrons amb aquest equip de govern, que no ha fet els deures com tots
esperàvem i desitjàvem.
Primer l'excusa podien ser els primers cent dies de govern. Podem afegir un marge
prudencial d'inexperiència, però a dates d'avui, sense ànim de polèmica, hauríem de
fer servir incompetència?
Per què ho diem? Perquè en aquest temps no han sigut capaços de crear un diàleg

Molta gent esperava veure un canvi a

amb l'oposició. No s'han comentat els grans temes, però tampoc els petits. Les prime
res actuacions van ser limitar les intervencions de l'oposició, vam continuar amb una

millor i en aquests moments no podem

sèrie d'errors com no convidar ni als regidors ni a les entitats de la vila a les activitats
del poble. En el cas puntual de l'equip municipal del Partit Popular vam demanar una

ni esbrinar cap a on ens porten. Ni si

informació referent a Argentona Projectes en el mes de juliol i a mes de desembre
encara no ens ha estat entregada, tot i les promeses del regidor. Això evidentment no

seran capaços de portar a terme part del

ajuda ni ha creat un bon ambient de treball entre el govern i l'oposició ni tampoc ens
facilita la nostra tasca per conèixer els afers d'aquest ajuntament.

seu programa electoral (recordem frases

Si veritablement estem presentant aquest escrit és perquè volem que el poble
d'Argentona sàpiga exactament com estan funcionant les coses i pugui opinar de

com: "una manera diferent de fer po

si realment aquesta gent està complint el seu programa electoral, pel qual els van
votar.
Molta gent esperava veure un canvi a millor i en aquests moments no podem ni
esbrinar cap a on ens porten. Ni si seran capaços de portar a terme part del seu
programa electoral (recordem frases com: "...una manera diferent de fer poble..", "un
projecte global de poble...".)
RD. Esperem i desitgem un bon Nadal a tots els argentonins i una bona entrada al nou
mil·lenni. (Així mateix esperem que també sigui així per l'equip de govern en benefici
de tot el poble.)

ble...", "un projecte global de poble...".)
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Llorenç Soldevila
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Camins

Rotonda al
Sant Crist

jecte d'aquesta mesura era fer complir el

L'entrada i sortida d'Argentona per la

citant la regularització de les activitats

decret d'alcaldia que l'Ajuntament va
presentar el 10 d'octubre de 1999 sol·li

Tots els camins duen a Roma. Veritat o

cruïlla del Sant Crist es convertirà, en pocs

d'aquest establiment hostaler. Segons

no, és una de les dites més populars. A

mesos, en una rotonda. Així ho va anun

fonts del consistori, Can Baladia va posar

Roma hi duia -i hi duu- un dels camins

ciar a finals de novembre el regidor

en funcionament els dos nous salons, es

sagrats de la cristiandat. Era el camí dels

d'Obres Públiques, Mateu Pinol. L'ob

trenats fa poc, sense llicència d'activitats

carismes, dels miracles. Com sagrats són

jectiu principal d'aquestes obres és eli

provisional, i a més no han enderrocat

els de La Meca o a Lhasa. Fa mil anys, els

minar els embussos (provocats pels semà

un mur que hi ha a prop de l'edifici prin

cristians en tenien dos més, de camins sa

fors) que s'hi generen, sobretot en les

cipal, tal com se'ls demanava. Els pro

grats: el de Jerusalem i el de Santiago o

hores punta de trànsit. Totes les despeses

pietaris del negoci van anar presentant pa

Sant Jaume de Galícia. Durant segles, els

dels treballs que pujaran uns 18 milions

pers fins l'últim dia però no amb el temps

croats brandaren les espases per fer cor-

de pessetes aniran a càrrec de la Direc

suficient perquè els poguessin analitzar

riols transitables a terres de moros. Per

ció General de Carreteres. La nova roton

els tècnics municipals, i perquè se n'in

Jesús i per la creença que s'hi podia tro

da, que tindrà 11 metres de diàmetre, no

formés als veïns del carrer que estan per-

bar el sant Grial, el calze amb la sang de

farà necessari expropiar cap terreny pri

sonats en l'expedient per donar la llicèn

Crist que proporcionava la vida eterna.

vat. El procés de construcció podria co

cia d'activitats al restaurant argentoní.

Uns croats que, a banda del seu esperit

mençar entre finals de gener i principis

D'altra banda, el passat octubre es va ha

guerrer, posaren vida i fortuna altruís-

de febrer.

ver de lamentar la mort de Jordi Busquets,

ticament en mans dels pelegrins i intenta

assessor culinari de Can Baladia i col·la

ren més d'una vegada establir-se en aquells

borador de cuina de Ràdio Argentona.
Busquets, un xef de trajectòria internacio

topants. Quan l'Islam va dir que n'hi ha
18

però els amos no ho van permetre. L'ob

via prou, els remanents d'aquells audaços
i valents cavallers, els del Temple, es reinstal·laren a Europa i s'ocuparen d'un camí

Educació viària^
segona edició

nal, va morir als 73 anys després d'una
sobtada malaltia.

més tranquil, el de Santiago, guiat per es
trelles làcties i llums emanades de terres

fer segon any consecutiu, a mitjan no

sagrades, on havien enterrat les relíquies

vembre els escolars dels diferents centres

del sant.

d'Argentona van començar a rebre sessi

Homenatge
a Pere Quart

El camí de Santiago manté una vitalitat

ons d'educació viària per part d'agents

envejable, és tot un fenomen a analitzar.

de la policia local. L'objectiu d'aquesta

Li passat 26 de novembre el saló de plens

Són gairebé 700 quilòmetres. Qui els re

iniciativa és formar els infants en les nor

de l'Ajuntament vell va ser l'escenari de

corre a peu, amb fe, ben segur que té

mes bàsiques de comportament que han

l'homenatge al poeta sabadellenc Joan

guanyats tots els cels.

de contemplar per circular amb segure

Quin efecte fa travessar la meseta / resse

tat com a vianants. La campanya infor

Oliver (conegut popularment com a Pere
Quart) que va promoure l'Àrea de Cultu

guir amb la vista una tènue línia d'arbres

mativa d'enguany s'ha potenciat amb més

ra del consistori. L'acte, al que van assis

que trenca l'horitzó i fa de "cavaller

classes i més monitors, i amb continguts

tir una seixantena de persones, va comp
tar amb la intervenció de l'alcalde, Antoni

croat" dels pelegrins, que transiten un

que barregen la teoria i la pràctica de la

camí batut per tota la mentor del sol! Un

manera més amena possible. En aquest

Soy; de la regidora de Cultura, Margari

darrere l'altre, en formació, com ombres

sentit, destaquen la creació de nous en

da Colomé; de l'estudiós d'Oliver, Lluís

que simulen un moviment de solidaritat.

treteniments pedagògics, com és ara el

Izquierdo; del filòleg Llorenç Soldevila í

Castella és plana. Però després ve el Bier-

Rol PlayingBus, un joc que facilita l'apro

dels alumnes de sisè de l'escola Francesc

zo, Ponferrada, amb el magnífic castell

ximació dels infants al transport públic.

Burniol. Justament aquests escolars van

dels Templers i Piedrafita o Cebreiro com

protagonitzar el punt més emotiu de l'ho

a culminació d'hores de trescar per valls

menatge quan van recitar poemes que

i pales muntanyenques. La fe mou mun

havien escrit ells mateixos seguint les tèc

tanyes. La fe en un mateix, en l'home, en

niques de Joan Oliver. Cal destacar tam

Can Baladia,
nou capítol

va portar en Soldevila) amb poemes mu

-hi ha- qui, encuriosit, vol anar a badar a

La policia local va intentar precintar el

ta català, Miquel Martí i Pol, tota una pri

Fisterra, on, deien, s'acabava el món.

16 de novembre el restaurant Can Baladia

mícia de l'any 1963.

els déus, els sants... La fe que ens realitza.
Després d'O Cebreiro, els grans tobogans
verds de Galícia que desembarquen a

bé que es va poder escoltar un casset (que
sicats per Lluís Llach i Raimon, i fins i tot,
també per part d'un altre important poe

Santiago. I un cop allí, encara hi havia

25

COSES DE LA VILA

Mirant enrere
sense rancúnia
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C/5

Inauguració de Rà
dio Argentona

des durant l'any. Segons el president del

CD

club argentoní, Josep Boix, aquest sub-

C/5

O

campionat representa el millor resultat de

u

l'entitat a nivell estatal. La propera gran
kJ n centenar de persones van assistir el

cita que ja preparen serà el Mundial del

passat 20 de novembre als actes d'inau

2000 a Hèlsinki en el que només hi va

guració dels nous estudis de Ràdio

una selecció espanyola i només hi opten

Argentona a l'antiga Velcro, que van es

25 gossos, entre ells 7 del club de la

tar presidits pel president del Consell

vila.

Ferran Catà

L'Ateneu Popular

Comarcal, Josep Jo, i per l'alcalde i regi
Arran de la font de Sant Domingo, on avui

dor de Mitjans de Comunicació de la vila,
Antoni Soy, entre d'altres autoritats. La
jornada festiva va començar amb una tau

Exposició sardanista

hi ha un comerç dedicat a la fotografia,
hi havia el cafè d'en Sebastià Gallemí,
conegut amb ei nom de Cal Guardià. Des

la rodona a la Sala d'Estudis del Casal de
Joves amb diferents directors que han es

Lis amants de la sardana van tenir l'o

prés de l'adveniment de la República d'un

tat al càrrec de l'emissora al llarg de gai

portunitat de visitar el passat octubre una

grup d'argentonins d'élite s'hi fundà l'A-

rebé 20 anys (Rafel Bigorra, Gonçal

mostra antològica sobre aquesta dansa

teneo Popular. Era obert a totes les ten

Calvo, David Carmona i Xavier Lorente).

tradicional catalana, coorganitzada per la

dències i sempre encarat a aixecar el ni

El local es va omplir de gom a gom de

Colla Sardanista Nit i el Centre Parro

vell cultural del poble. Sota el lema "Veu

gent que va escoltar amb atenció anèc

quial. L'exposició repassava la trajectò

re i aprendre" s'organitzaren excursions,

dotes i explicacions sobre l'emissora ar-

ria d'aquesta peça musical a través dels

una ben recordada per cert a causa d'un

gentonina, així com les diferents funcions

compositors i músics més representatius

accident que només costà la vida a un

que juga (informació, entreteniment i for

a la Sala d'Exposicions de la Caixa Laie

cavall. L'animal arrossegava un carro que

mació). Després de la xerrada moderada

tana des del 1817 fins l'actualitat. La

ens inutilitzà el cotxe i ens obligà a pas

pel periodista Ricard Bonamusa, es va fer

col·lecció va ser cedida per l'ocasió pels

sar part de la nit grimpant per la munta

la inauguració formal dels nous estudis i

seus propietaris, Francesca Gelabert i

nya del Tibidabo camí de l'observatori

es van obrir les portes a tot el públic per

Josep Burniol. Un dels moments impor

Fabra.

què els visitessin. Una copa de cava i un

tants de la mostra es va viure quan es va

També s'hi donaren diverses conferèn

petit piscolabis van servir per cloure l'es

presentar un CD amb 15 mil títols de sar

cies i possiblement s'inaugurà la primera

danes i 300 peces gravades. L'original ini

biblioteca de caire infantil que es titulà

trena.

ciativa la va dur a terme Josep Maria

"Plançons". El conferenciant que presidí

Morales.

la inauguració, en passar el portalet d'en
trada a la mateixa, gemegà un crit de "collonsl", contestant-li un de la Junta: "Sí,

Els Jumpers

a l'All Star

senyor, sí, Plançons, ens ha semblat el
mot més adequat degut al caire juvenil".
"No senyor, no, collonsl, quin cop de cap
que m'hi he fotut", va replicar. Vingué la

tl grup d'acròbates argentonins Jumpers

Agility, subcampió

guerra i l'Ateneu es convertí en el centre

va formar part de l'espectacle del cap de

del partit POUM (Partit Obrer Unificació

setmana de les estrelles de la lliga ACB

Marxista). Argentona en tots moments i

de bàsquet (All Stars) que va tenir lloc a

circumstàncies ha tingut els elements ac

Manresa (Bages) els dies 13 i 14 de no

tius per fer grans coses, i si bé natural

vembre, transmès en directe per les

ment van desapareixent els avis i amb ells

cameres de Canal Plus. Els argentonins

part d'arxiu se'n va, tenim un jovent d'em

van demostrar una vegada més les seves

penta, amb saba nova i capaç de mante

habilitats aèries amb un minitram i una

nir el prestigi que la nostra vila té i es

pilota, esmaixant la cistella amb tot tipus

mereix.

de salts, alguns d'altíssima dificultat. Els
tl Club Agility Argentona es va procla

Jumpers van donar color als temps morts

mar subcampió d'Espanya en el concurs

del partit de les estrelles, i als minuts pre

celebrat el passat mes de novembre al

vis a l'Homenatge a Joan Creus i a la com

Palau de Cristall de Madrid. Per partici

petició de triples i esmaixades. Es van

par a la competició s'exigia una puntua

endur com sempre una bona claca de l'es-

ció mínima a les proves oficials disputa

pectable.
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El dia de les Puntes

CU

en

Companyia d'Aigües, Joan Vaquer, per
"equilibrar el que costa el servei i el que

O

U
Agustí Rodríguez

Sis mesos
Aquest mes de desembre es compleixen
sis mesos des de les darreres eleccions
municipals. En aquests dos trimestres ha
començat un nou curs escolar, Crivillé i
Alzamora han estat campions del món.
Rafael Aiberti ha mort. S'ha constituït un
nou Parlament català. Els russos han ata
cat Txetxenia. El PP ha començat una
campanya informativa sobre les pensions.
I s'ha inaugurat el nou Liceu.

I Éj^ puntaires d'arreu de Catalunya

paga el consumidor. Alhora contribuirà a

van reunir-se el passat 23 d'octubre a

millorar encara més el servei". Es tracta

Argentona amb motiu de la Diada de San

de la segona fase d'una regularització del

ta Úrsula. Aquest era el primer cop que

preu que es va iniciar amb la important

la vila feia aquesta festa, que se celebra

pujada que es va fer l'any 98. "Feia molts

des de fa 4 anys i que organitza l'Asso

anys que no s'havien apujat les tarifes i

ciació Catalana de Puntaires. Una missa

amb aquest augment d'enguany i el de

en què es van beneir les puntaires més

l'any passat s'ha arrodonit el preu que

joves, un passeig pel poble amb gralleres

toca per cobrir el servei", afegeix Vaquer.

i nans, i una visita a la col·lecció de pun
tes Concepció Morè van ser alguns del
actes que van centrar la jornada. La dia
da de Santa Úrsula va comptar a més amb
la col·laboració de 28 establiments de la
vila, que van engalanar els seus apara
dors amb motius relacionats amb les pun

Suprimiran el
parterre de la
plaça Nova

tes de coixí.

Són aquestes, algunes de les notfeies que
s'han produït en els darrers sis mesos.
Però potser pels qui esteu llegint aques
tes línies han passat coses més properes
20

que us han afectat personalment. El nai

Fabrés,

xement d'un fill, la malaltia d'un ésser

membre d'honor

estimat, un nou treball, o una nova inver
sió, potser han ocupat el vostre temps. És
evident doncs que les coses que passen

Lmili Fabrés va ser nomenat pel ple

en el nostre entorn més immediat és el

municipal membre d'Honor del Patronat

que ens mou i ens preocupa.
Aquesta reflexió també és aplicable als

del Museu del Càntir per la seva llarga

nous inquilins de l'Ajuntament d'Argen
tona. És hora de començar a solucionar

al Museu. D'aquesta manera Fabrés, que

problemes. Les deficiències d'algunes

anys com a integrant del Patronat i que,

urbanitzacions, les mancances de la po

per tant, havia de deixar la Junta, podrà

trajectòria tant a la Festa del Càntir com
havia esgotat el seu segon mandat de 6

licia local, la construcció de la nova es

continuar participant en les decisions

cola bressol, la recuperació de la font Pi

d'aquest organisme municipal. La propos

cant, les reformes de la Sala, la millora

ta va ser aprovada per unanimitat per tots

de la neteja del poble, o l'aprofitament

els grups del ple que van destacar la gran

L/ues places especialment represen

de la Velcro han de ser les prioritats mu

tasca realitzada per aquest argentoní al

tatives de la vila canviaran d'aspecte en

nicipals.

llarg de molts anys.

breu temps. D'una banda, la plaça Nova
patirà una important remodelació i veurà

L'alcalde Soy, com a màxim representant,
ha de fer un esforç per solucionar les

com desapareixen el parterre i el sorti

mancances. Senyors de l'equip de govern:

dor. Aquesta modificació, però, segons ha

passegin, parlin, surtin dels despatxos,

comentat el regidor de Medi Ambient,

palpin els pols dels problemes dels seus
veïns i comencin a prendre decisions. Des
d'aquesta columna, vull encoratjar els

Puja la tarifa
de l'aigua

Lluís Viladevall, és provisional mentre no
es decideixi la ubicació d'un pàrquing so
terrat en aquest espai. Amb aquesta me
sura es volen guanyar més metres per tal

responsables municipals a fer la seva tas
ca. Sobretot perquè el compte enrere per

tn el ple del mes d'octubre es va apro

a les properes eleccions ha començat fa

var la pujada del subministrament de l'ai

sis mesos. Cal demostrar que tot allò que

gua d'un 12 per cent de mitjana entre

dinàries que es fan en aquest indret. D'al

ens van oferir per la campanya sigui veri

consum domèstic i consum comercial.

tra banda, s'arranjaran els talussos de la

tat i no només un pamflet electoralista a

Aquest augment servirà, segons explica

plaça del Molí i s'hi ampliaran els jocs

la recerca del vot.

el regidor de Serveis i president de la

infantils.

de donar millor cabuda a actes de festa
'major o altres activitats culturals multitu
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El govern,
al Montseny

ció oficial dels habitatges. Els tècnics

Novetats al Casal

d'Argentona Projectes (la promotora mu
nicipal) van assegurar per altra banda als
nous propietaris que es farien tots els re-

Li Casal de Joves d'Argentona de l'anti

Lis set regidors de l'equip de govern ar-

passos d'acabats que caiguessin fins dei

ga Velcro ha renovat la seva programa

xar els pisos en òptimes condicions. Un

ció i a més ha creat un carnet amb im

de treball (pagada per cadascú de la seva

aval i una assegurança cobreixen tots

portants avantatges. La nova programa

butxaca) l'últim cap de setmana de no

aquests possibles problemes.

tallers, els campionats (per exemple

bre diferents qüestions de la política mu

d'Excalextric), les tardes d'Internet i els

nicipal. Es va parlar de subvencions, del

Videofòrums (sessions de cinema els di

patrimoni de l'Ajuntament i del fun

vendres). Pel que fa al tema d'Internet

tar és que tant l'equip de govern com
l'acord que es va signar funcionen. D'al
tra banda, tot i que Soy creu que encara
és prematur anunciar quin tipus de sub

destaca la possibilitat de connectar-se

L'escorxador torna

a l'Ajuntament

(prèvia sol·licitud als responsables) a la
xarxa durant mitja hora al dia en un ho
rari que va de les sis de la tarda a les deu
del vespre. Per un altre costat, els joves

L^esprés de molta espera i de diversos

que ho desitgin podran disposar d'una

vencions es demanaran, el que cal plan

tràmits judicials, l'escorxador d'Argentona

tarja amb importants descomptes a dife

tejar-se és a qui es presentaran els pro

va tornar a finals del mes de novembre a

rents comerços de la vila. Es tracta d'una

jectes. Pel que fa al patrimoni, els equi

mans de l'Ajuntament. El jutjat responsa

mena de carnet jove a l'argentonina. D'al

paments, es va fer un inventari i es va

ble del tema va fallar a favor del consis

tra banda, el Consell de Joves ja ha ela

pensar quins d'ells poden ser els empla

tori i ha decidit fer el desnonament de

borat la proposta de reglament que ha de

çaments idonis per futurs serveis munici

l'empresa que fins ara ocupava aquest

regir el funcionament del Casal i que en

pals.

equipament. Va ser el novembre de

trarà en vigor un cop hagi passat tots els

1997 quan l'Ajuntament va iniciar les

tràmits plenaris.

diligències per fer fora els gestors d'a
quest equipament després que no fes

Firma d'escriptures
dels pisos socials

U

ció es divideix en quatre grans àrees: els

vembre, al Montseny, per reflexionar so

sió més significativa de les que es van trac

en

O

gentoní (Entesa-PSC) van fer una estada

cionament intern del mateix. La conclu

<L>

sin efectius els pagaments del lloguer
establert. Més endavant, ara farà un any
aproximadament, el consistori va de
cidir interposar una demanda civil de

Lladó i Duran, guar
donats

Li darrer tràmit legal de la primera pro

desnonament al Jutjat de Mataró. La

moció municipal d'habitatge es va pas

demanda va arribar després que els

sar el 25 de novembre amb un acte ofi

explotadors d'aquest servei només pa

L historiador i escriptor argentoní

cial de firma de les escriptures dels pisos

guessin una part del deute en lloguers

Josep Lladó va aconseguir el passat 14

per part dels seus compradors davant de

endarrerits però no la fiança que havi

de novembre un accèssit en els Jocs

notari. Aquest pas es va poder donar des

en acordat amb l'Ajuntament. Ara, un

prés d'haver rebut per part de la Genera

cop recuperat, s'està estudiant quina

Florals de Tardor de Barcelona. Lladó
va guanyar aquest premi per l'obra "ín

litat la qualificació definitiva de protec

sortida es donarà a l'equipament.

tim redós" que tracta dues temàtiques
tan tradicionals com l'amor i la mort.

Els propietaris dels habitatges de Can Boba de les Vinyes van signar davant del notari.

El guardó d'aquests Jocs de Barcelona
s'afegeix a la llarga llista de premis acu
mulats per Lladó en la seva basta tra
jectòria literària. El seu primer premi
el va recollir en els Jocs Florals de
Mataró l'any 1956. D'altra banda, el
realitzador argentoní, Marc Duran, va
rebre també aquest novembre el premi
a la millor direcció en el festival decurtmetratges MolletFicció 99 pel seu tre
ball No funciona^. El curt de Duran es
va poder veure a la passada edició del
Festival Internacional de Cinema de
Sitges.
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Escorcolls polèmics

u
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o

El Consell de Joves redacta
un manifest on denuncia
pràctiques abusives per part

de la Guàrdia Civil

ÍViolts vilatans hauran sentit a parlar

^S&^

d'algun dels casos que s'expliquen a Ar
gentona. Una noia de Sabadell escorcollada per dos homes agent a la caserna
del poble, un jove argentoní obligat a
despullar-se el setembre d'enguany da

cot^

vant el frankfurt JJ del carrer Gran... Se
gons dos joves que prefereixen mantenir
l'anonimat, militants de Maulets, els es
corcolls i les identificacions sense motiu,
en'

així com els abusos de poder quan es pro
cedeix a aquestes, són una pràctica habi
tual de la Guàrdia Civil de la vila. En la
seva opinió, fets d'aquest tipus sempre
s'han produït però des de l'estiu passat,
cada cop de manera més freqüent.

són els seus drets i com defensar-se quan
22

Versions diferents. Per Lluís Viladevall,

La Guàrdia Civil, per la seva banda, nega

no se'ls respecten. La primera d'elles, sota

regidor de Joventut, "l'episodi del noi del

que aquests abusos siguin certs. El ser

el títol "Els drets del detingut" va aplegar

carrer Gran va ser la gota que va fer ves

gent del cos d'Argentona, José Miguel

una vintena de persones el mes passat al

sar el vas. Feia temps que n'anàvem re

Foronda, afirma que sempre han actuat

Casal de Joves. Tot i que encara no s'han

bent notícies però últimament eren con

legalment i que "els fets són inventats".

concretat, la idea de la Regidoria de Jo

tínues". La regidoria pensa que no són

El motiu? "Són joves, volen cridar l'aten

ventut és realitzar-ne més a l'institut i en

fets puntuals però té clar que no és una

ció i, és clar, ho fan exagerant les coses."

horari lectiu. D'aquesta manera arribarien

actitud de tot el cos sinó d'uns agents molt

Per fer front al problema, el Consell de

a un públic més ampli.

concrets.
Segons els joves consultats, els suposats

Joves d'Argentona, avalat per l'Associa

El consistori també s'ha posat en contac

ció de Pares i Mares de l'IES i per la Regi

te amb el sergent de la Guàrdia Civil per

abusos es fan cada cop de manera més

doria de Joventut, va aprovar el mes d'oc

tractar el tema. L'alcalde i cap de Gover

aleatòria. "Abans sí que hi havia una cer

tubre un manifest en què es denunciava

nació, Antoni Soy, considera que la xer

ta estètica que atreia aquestes pràctiques:

aquesta situació. La Guàrdia Civil conti

rada va ser "molt positiva, amb un diàleg

nois amb cabells llargs, arracades... però

nua sostenint que mai s'han produït els

fluid i una bona entesa". Els caps del cos

ara és més generalitzada. S'adrecen als

fets que s'expliquen.

van repetir que havien actuat correcta

Xerrades informatives. Per la seva banda

servida però almenys, des de l'aprovació

pre a parlar en castellà i fins i tot es reben

l'Ajuntament ha previst una sèrie de xer

del manifest, no s'han tornar a conèixer

amenaces via els fills d'aquests agents".

rades perquè els més joves sàpiguen quins

nous conflictes.

ment en tot moment. La polèmica està

que freqüentem llocs com el Centre Par
roquial o el frankfurt JJ... T'obliguen sem

De l'estiu ençà cada cop s'han conegut més casos que posen a debat el cos de seguretat de la vila. Els joves denuncien que són
sotmesos a escorcolls i identificacions improcedents. La Guàrdia Civil ho nega tot. Davant aquesta situació, el Consell de Joves
va aprovar a l'octubre un manifest redactat per Maulets i l'Associació d'Estudiants Independentistes que denunciava l'actuació
il·legal del cos i demanava que es respectessin els drets del jovent del poble tant de l'ús de la llengua com de la seva indumentà
ria. L'Ajuntament també s'ha posat a treballar per intentar aclarir els fets i buscar una solució al problema. Des de l'aprovació
del document no es coneixen nous casos de presumptes abusos.

(D
Entre termes cultes i paraules d'erudició, es defineix com ^un capellanet d'estar per casa". Té raó quan diu que no és

Q_

doctor, ni molt menys llicenciat. Però tot i la seva tossuda modèstia, la trajectòria de mossèn Salvador Cabré sobrepassa
de llarg el camp estrictament eclesiàstic. Promotor de múltiples obres socials i impulsor de la llengua catalana ja des de
la dictadura, no li ha faltat temps per publicar el seu tercer llibre Per què teniu por bisbes de poca fe?.

Ja fa més de quatre anys que misses, ca
tequesi i casaments estan a les seves
mans. Abans d'arribar a la vila, el maig

Més que un mossèn

del 95, mossèn Cabré havia estat en par
ròquies de construcció molt recent. No
és estrany, doncs, que en obrir per pri
mera vegada la porta de l'església de Sant
Julià li semblés "trobar-se davant una par
ròquia molt antiga". Impacientment en
curiosit, no trigà massa a descobrir "tots
els intríngulis" d'una vila llavors desco
neguda per ell. Ara, però, les primeres
impressions queden enrere; els nous pro
jectes, endavant.
Un capellà precoç. Salvador Cabré Puig
va néixer a Montroig (Baix Camp), tot i
que als dos anys va ser traslladat a Santa
Coloma de Gramenet. Amb només dotze
anys, ja sabia què volia ser de gran. La
seva decisió va prendre fermesa de se
23

guida. Amb el suport moral de la seva
mare, sobretot, no s'ho pensà dues vega
des. "No com qui pregunta sinó com qui
afirma", va dir als seus pares que volia
ser com el seu oncle: "O capellà o res".
En acabar els estudis teològics i després
de fer de vicari, per voluntat pròpia, en
dues esglésies obreres dels suburbis de
Mossèn Cabré, a la rectoria, envoltat dels seus llibres.

Barcelona, tornà a Santa Coloma. Ara,
però, per fundar-hi una parròquia llança
da a la lluita reivindicativa, al costat d'una

sobretot andaluses, a favor de l'ensenya

ha problemes, hi ha coses per millorar i,

gent mancada de serveis. Alguns diuen

ment del català.

com a mínim, conservar". Les reformes

que va tenir el seu temps fort en aquesta

Ja han passat uns quants anys des que va

dels llums, la capella del sagrament i la

ciutat del Barcelonès. I potser tenen raó.

posar el seu gra de sorra per millorar la

façana de l'església de Sant Julià en són

Sempre preocupat per l'atenció als més

llengua al país. Encara ara, però, no se

una prova. Implicat en Amnistia Interna

pobres, no es va limitar només a l'activi

n'ha cansat: fa classes de català des de

cional, mossèn Cabré ha "treballat molt

tat purament eclesiàstica. Fora de la par

les ones de Ràdio Argentona. Diu que

pel Tercer Món" des d'Argentona. I ho ha

ròquia, va promoure no pocs serveis so

només "intenta fer-se entendre". I amb la

fet amb "l'ajuda" de tot l'equip del Cen

cials com un centre juvenil, una escola

ploma a la mà és com millor ho ha acon

tre; una gent segons el rector, "molt in

de minusvàlids o un cinefòrum.

seguit: ha escrit articles per diverses re

quieta i amb moltes energies". L'ambició

vistes; fins i tot pel diari Avui. En els úl

de Cabré per posar nous projectes en

Professor i escriptor. La seva tasca en la

tims anys, però, la seva activitat comu

dansa, però, ha quedat desvalguda re

difusió del català també han transcendit

nicativa s'ha centrat més en la redacció

centment per la mort del seu amic i com

el seu exercici religiós. Amb cara de re

dels seus llibres. Aquest any ja ha publicat

pany mossèn Ramon Ribera.

signació, no oblida que li ha tocat viure

el tercer. Amb el desafiador títol Per què

Indubtablement integrat a Argentona,

"aquella trista experiència de l'opressió

teniu por bisbes de poca fe?, el rector ma

mossèn Cabré assegura que se sent molt

del català". I amb les mans al cap, no

nifesta, entre altres coses, la seva voluntat

a gust en una vila en què "es respira mol

entén com alguns podien arribar a excla
mar: "Hablen cristiano!". És potser per tot

de "renovar l'Església com a institució".

ta convivència i solidaritat". Potser és cert

això que durant la dictadura engegà una

Reformes i elogis. Diu que no para de

en tant encara troba un forat per fer "una

campanya amb agrupacions ciutadanes,

tenir noves idees: "A Argentona també hi

excursió i gaudir dels vorals d'Argentona".

que va una mica atabalat, però de tant

-h-'
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Mesos després del descens de l'Espanyol a segona divisió l'any 1989 en la promoció contra el Mallorca, a

LO

0

Argentona una colla de seguidors blanc-i-blaus de tota la vida van decidir constituir-se com a Penya. El
passat octubre va fer deu anys d'això, una efemèride que es va festejar amb vermut, cercavila de gegants, i
un gran sopar amb periquitos d'arreu, inclosa la plana major de la directiva del RCD Espanyol. La Penya
argentonina, plenament consolidada a la vila, té en l'actualitat més de 170 socis.

Una dècada de periquitos
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/xrgentona es va tenyir de blanc i de blau

el president Daniel Sànchez Llibre, el

Una Penya activa. Des de la seva funda

el passat 30 d'octubre en els actes de ce

vicepresident Ramon Condal, el director

ció l'any 1989 la Penya d'Argentona ha

lebració del desè aniversari de la Penya

general Fernando Molinos i el conseller

anat cada cop a més. No s'ha perdut cap

Espanyolista. Periquitos de casa i de fora

argentoníJoan Collet (president fundador

desplaçament bé a Sarrià bé a l'Estadi

van participar en una sonada jornada de

de la Penya Espanyolista). Els represen

Olímpic en els partits de casa, i un cop a

festa que va tenir una molt bona resposta

tants de les vuit Penyes convidades tam

l'any com a mínim ha seguit l'equip fora

popular. L'efemèride es va obrir amb un

poc no hi van faltar començant per Os

(Sestao, Saragossa, Vila-real, Castelló...).

vermut a la seu social de la Penya, La

car Pitarch, president de la Blanc-i-Blava

L'entitat porta també la gestió d'entrades

Formiga 1. Cap a les set de la tarda, con

d'Olost, nomenat a més recentment pre

per als partits així com la renovació i tra

correguda cercavila pels carrers integra

sident de la secció de ciclisme de la U.E.

mitació de carnets de l'Espanyol. A més

da per penyistes, socis i simpatitzants, i

Sants, organitzadora de la Volta a Cata

els últims tres anys ha organitzat amb èxit
la mongetada blanc-i-blava, un punt de

pels gegants, capgrossos i grallers

lunya. El grup El Cremat va amenitzar la

d'Argentona. A continuació es va cele

vetllada amb havaneres i acudits que van

reunió i un fòrum de debat sobre el club

brar la missa de benedicció de la bande

precedir el sorteig de pilotes i samarretes,

de Montjuïc. Són 175 els socis de la Pe

ra estrenada per l'aniversari, a càrrec de

i l'entrega de plaques i records. En aquest

nya actualment, la majoria d'Argentona

mossèn Salvador Cabré que va posar un

últim punt, el president de l'Espanyol va

(63%) i la resta de la comarca (Mataró,
23%). En el moment de fundar la Penya

subtil toc d'humor i de sana rivalitat a la

ser nomenat soci d'honor de la Penya.

festa blanc-i-blava. El rector argento ni va

Curiosament el dirigent blanc-i-blau (veí

ens vam sorprendre dels periquitos que

desitjar en el seu sermó tots els èxits

de Vilassar de Mar) té arrels argentonines

té Argentona. Estic segur que encara n'hi

possibles a l'Espanyol menys un (menys

ja que segons va explicar ell mateix la

ha més, però se n'amaguen. Abans el club

quan jugui contra el Barca). Aquella ma

part de la família Llibre descendeix

tenia una imatge de sucursalista de

teixa nit Cabré va rebre a altes hores de

d'Argentona. També es va homenatjar al

Madrid i de dretes. Afortunadament això

la matinada una trucada d'un periquito

desaparegut Jaume Cunat i Abril (gran

ha canviat. Tots som catalans i passem

informant-lo de la desfeta blaugrana a

perico argentoní) amb una placa que

de la política. Ser d'un equip guanyador

va recollir la seva vídua, Angeleta Botey.

és fàcil, queda més ben vist, però quan

Al final de tot plegat, el balanç no podia

ets de l'Espanyol quedes immunitzat de

Gran sopar d'aniversari. El més gros en

ser més positiu. No ens esperàvem

tot, perquè com més et matxaquen més

cara havia d'arribar. El sopar de gala, el

aquesta bona acollida en tots els actes,

t'aferres a aquest sentiment, apunta

sopar dels deu anys esperava a Can Ba-

ni el bon suport dels anunciants. Real

Jaume Lladó. La propera fita de la Penya
argentonina serà la participació en la sem

Riazor.

ladia. Cent catorze pericos hi van fer

ment estem molt agraïts a tothom, co

cap. Entre ells, diversos directius del Con

menta el president de la Penya argento

brada d'arbres del centenari de l'Espanyol

sell d'Administració del RCD Espanyol:

nina, Jaume Lladó.

que es farà a 100 poblacions del país.

La taula dels directius. Entre ells, Sanchez Llibre (tercer per l'esquerra) i l'argentoní Jaume Lladó (al costat).
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40 anys després del
seu primer títol europ
de bàsquet, les jugado
del CIC d'Argentona
continuen traient
lluentor al seu joc
La llegenda del millor equip de la histò
ria de l'esport argentoní és rica no només
en títols sinó també en viatges, anècdo
tes i records, tant que fins i tot aviat se
n'editarà un llibre. El punt de partida de
Dolors Famadas, Maria Rosa Forns, Marta Glanadell, Carme Famadas, Maria Güell,
Carme Lladó (a dalt) i Montserrat Famadas (a baix).

tot plegat es remunta a una visita a la pis
ta de bàsquet del col·legi de les Fran
ciscanes de Vilassar. Les noies del CIC

reclutar per representar Espanya en

(Col·legi Immaculada Concepció) d'Ar

els europeus escolars de Lovaina a Bèlgica.

ge de l'anècdota, les germanes Montser
rat (la capitana) i Carme Famadas, la
Maria Güell, la Marta Glanadell, la

gentona en van quedar enlluernades i es

Carme Lladó, l'Anna Maria Gallemí, la

van decidir a emular-les. Amb el consen

L'Europeu de Lovaina (1959). Tenien en

timent de sor Plàcida van fer desmuntar

tre 13 i 15 anys quan van travessar per

Maria Rosa Forns i la Dolors Famadas,

el galliner de l'escola i hi van construir

primer cop la frontera dels Pirineus. Els

van fer història aquella primavera del

una petita pista. Un pare que era ferrer

tràmits de passaports del règim resulta

1959, d'ara fa 40 anys, posant el bàs

va donar cos als cèrcols, l'altre que tenia

ven llargs i molts cops infructuosos, però

quet d'aquí a dalt de tot. Si allò ja va

una fusteria va fabricar els taulers. Esteve

com que es tractava de representar el país,

semblar un somni, la rebuda no va que

Canal va encarregar-se de la part tècni

de sobte se'ls obriren totes les portes. El

dar curta tampoc. L'arribada de l'auto

ca. Després d'un any de rodatge, ja s'ins

viatge en tren i autocar, les autopistes i

car del CIC va col·lapsar el carrer Gran

crivien a la lliga de "Educación y Des

carreteres estrangeres, així com els hiper

d'un públic impressionat per la gesta de

canso", una mena de competició d'em

mercats van ser tota una descoberta per

les argentonines. Eren els mateixos segui

preses com Banesto, La Maquinista o

aquelles noietes. En el capítol esportiu,

dors que omplien les graderies del Cen
tre per veure els seus partits.

Nestlé. Les rivals les superaven en edat i

van competir al costat de seleccions com

en centímetres però van emportar-se el

les de França, Bèlgica (l'amfitriona), i

seu primer títol. Els partits ja els dispu

Anglaterra, i van ser-ne les millors. El tro

Primera divisió. Vindrien un altre títol

taven a la mítica pista de terra del Cen

feu de campiones els el va lliurar el se

europeu (Estrasburg 61) i més campionats

tre Parroquial. El 1958 debutaren amb

cretari del rei Balduí en una cerimònia

estatals i catalans. L'any 62, per qües

èxit dins les competicions de la Fede

amb tots els luxes. Eren aquells mesos en

tions de feina, el tècnic Esteve Canal dei

ració Catalana. Va ser en el transcurs

què la premsa no deixava de parlar del

xaria la banqueta, i el substituí Josep

d'aquella campanya que la delegada de

possible casament entre el monarca bel

Nogueras. Les noies del CIC continuari

la Falange, Mercedes Olivero, les va

ga i la infanta espanyola Fabiola. Al mar-

en acumulant èxits fins que el 1965
aconseguiren pujar a la lliga Nacional (la

Com si no haguessin passat els anys, tots els dimarts algunes d'elles es conti

categoria estatal més alta del bàsquet fe
mení). La pista de terra (que no complia

nuen trobant al poliesportiu per no perdre la forma i de passada recordar vells

les condicions de primera) i la forta des
pesa dels desplaçaments va portar a la

temps. Les Famadas, Güell, Lladó i companyia van formar l'equip femení de

Junta del CIC a renunciar a l'ascens i ven
dre la plaça al Mataró. Algunes jugado

bàsquet del Col·legi Immaculada Concepció d'Argentona que va passejar a mit

res es van incorporar al nou projecte del
club de la capital, i fins i tot una d'elles,

jans d'aquest segle el nom de la vila per tot el continent. Van guanyar els cam

la Carme Famadas, va arribar a la selec
ció espanyola on va ser 24 vegades inter

pionats europeus escolars del 1959 i 1961, a més de gairebé tots els títols esta

nacional. Avui, més de 40 anys després
d'iniciar la seva trajectòria, tots els dimarts

tals i catalans fins pujar a Primera. Era l'època de la pista de terra del Centru i

algunes d'elles es reuneixen al polies

de les rebudes multitudinàries al carrer Gran.

dar vells temps.

portiu per continuar fent bàsquet i recor
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GIL PARÉS
Miquel Biada, 68
08302 MATARÓ

Gran, 56
08310 ARGENTONA

^ 757 46 22

Els nostres clients ens demanen habitatges a la zona d1 Argentona. ^
Si vol vendre el seu pis, torre o casa vingui a Gil Parés.
ARGENTONA: Casa de poble amb jardí de 200
m2 molt ben situada. 28.000.000,- ptes. (Ref. 468)

ARGENTONA: Dues cases adosades amb garatge,
local de 130 m2, 5 habitacions, gran saló menjador,
llar de foc, cuina office, solàrium i terrassa. Acabats
de bona qualitat a escollir. A partir de 36.500.000,ptes. (Ref. 503)

ARGENTONA: Cases al centre del poble, amb
pati, noves a estrenar. Habitacions amb armaris
empotrats, 2 banys, cuina office, acabats de gran
qualitat. 35.000.000,- ptes. (Ref. 506)

ARGENTONA: Torre de 250 m2, 4 habitacions,
2 banys, gran sala-menjador de 40 m2, habitació
de rentar, garatge de 90 m2, molt de sol i bones
vistes. 31.500.000,- ptes. (Ref. 507).

ARGENTONA-LLOGUER: Local de 80 m2 en dues
plantes, molt bona situació (carrer Gran), per només
58.000,- ptes./mes. (Apte per a despatx) (Ref. 557)

ARGENTONA: Pis molt cèntric de 4 habitacions,
bany, lavabo, sala-menjador, cuina, galeria, terra
de gres i cuina i banys reformats. Bones vistes.
17.750.000,- ptes. (Ref. 568)

ARGENTONA: Nova promoció de torres de 177
m2 més 80 m2 de garatge. Solar de 500 m2 i
piscina. Informi's. (Ref. 572)

VILASSAR DE MAR: Zona residencial al centre.
Fantàstica torre nova a estrenar de 360 m2, solar
de 650 m2, 4 habitacions dobles, 2 suites, gran
sala-menjador, cuina office, gran garatge i acabats
d'alt standing. Consulti preu. (Ref. 576)

PREMIÀ DE MAR: Magnífica casa adosada,
primera línia de mar, 4 habitacions, sala-menjador,
1 bany-lavabo, calefacció, garatge per a 2 cotxes.
29.200.000,- ptes. (Ref. 609)

ARGENTONA-CAN FERRATERS: Impressionant
torre en el casc urbà, una sola planta, 5 habitacions,
bany i lavabo, gran sala-menjador, cuina office,
garatge per a 3 cotxes, parcel·la de 950 m2, ben
orientada. 59.000.000,- ptes. (Ref. 612)

ARGENTONA-CENTRE: Gran pis de 99 m2, 4
habitacions (2 dobles), bany complet, menjador,
cuina, dues galeries. No s'ho perdi. 14.700.000.ptes. (Ref.613)

ARGENTONA-LLOGUER: Davant l'ajuntament,
local tot equipat, aire acondicionat, de 45 m2, més
altell de 45 m2. Apte per gabinet mèdic, despatx
o botiga. Per 58.000,- ptes./mes

PAPER HIGIÈNIC
SCOTTEX
4 ROTLLOS

LACA

QUALITAT I PREU

DICORA
FORTA 520 ml.

OLIVES

BONA COMPRA

SERPIS

GRANS MARQUES EN CONSERVES, VINS,

CAVA

CAVES, CONGELATS DE VERDURA I PEIX,
FORMATGES, EMBOTITS, PERFUMS,
DROGUERIA, ETC...

•OFERTES DIÀRIES

FARCIDES LLAUNA 300 grs.

DELAPIERRE
EXTRA 75 cl.

CAVA
CODORNIU
G. CREMANT 75 cl.

CANELONS
EL PAVO
20 PLAQUES

• SERVEI A DOMICILI
• HORARI DE DILLUNS A DISSABTE DE:

MANTECADOS
EL SANTO
600 grs.

17l30a20'30 (tarda)

• DIVENDRES NO TANQUEM AL MIGDIA

LLET
CASTILLO
NORMAL 1,5 ce.

145
169
105
410
619
85
199
139

LACA
DICORA
NORMAL 520 ml.

MAIONESA
KRAFT
NORMAL 225 ml.

WHISKY
VAT69
70 cl.

CAVA
DELAPIERRE
GLACÉ 75 cl.

AICUA
RIBES
5 litres

OLI
DULCEOLIVA
"ORUJO" 1 litre

NEULES
SOSA
CAIXA 25 unitats

PASTA
LA FAMÍLIA
GALET NADAL 500 grs.

169
89
975
410
115
289
95
95

OFERTA VALIDA APROXIMADAMENT FINS AL 2 DE GENER DEL 2000

Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA

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

bosses
maletes
maletins
cinturons
paraigües
moneders
necessers

sabates

restes de sèrie • oportunitats • primeres marques

argentona
montserrat roig, 2-4 - 08310 argentona - tel. 937 97 43 10 - fax. 937 97 43 11 - dcmargentona@dcnnargentona.com

IN D

0 1999-2000

0LOJVM PARIS FLORÈNCIA

Capital Cultural 2000La ciudad de la luz
4 dfas (3 noches hotel 4*) 5 dfas (3 noches hotel 2*)
desdedesde

SICÍLIA

a isla mas bella del Mediterraneo
4 dfas (3 noches hotel 4*)
desde

Ciudad del Arte
4 dfas (3 noches hotel 4*)
desde

VENÈCIA

La ciudad de los Canales

4 días (3 noches hotel4*)
desde

J
LONDRES

4 días (30 diciembre/2 enero)

ESTAM BUL

6 días (29 diciembre/3 enero)

PETRA

BUDAPEST

7 días (26 diciembre/i enero)

4 días (30 diciembre/2 enero)

desde 167.9OO,-

desde 74.100,-

GINEBRA

Capitales de RUSIA

4 días (30 diciembre/2 enero)

7 días (27 diciembre/2 enero)

desde 82.400,-

85.9OO,-

desde H3.5OO,-

SAMARKANDA

SAN PETERSBURGO

RIO DE JANEIRO

10 días (27 diciembre/s enero)

desde I95.5OO,-

PRAGA

4 días (30 diciembre/2 enero)

desde 83.400,-

TUNEZ

8 días (27 diciembre/3 enero)

desde ^2.400,-

