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Sorolls als carrers
Davant la queixa dels veïns, en el ple municipal
d'octubre es va demanar un control més estricte
dels sorolls i que els tallers mecànics col·laborin
en la reducció dels sorolls dels vehicles.

Ò-Z• 80 anys de Futbol

Ha plogut molt des del 1922, en què naixia
el F. C. Argentona. L'entitat esportiva més vella
del municipi celebra 80 anys demostrant que és
una referència de treball amb la base a la comarca.

O-9. Pressupostos 2003

El microurbanisme i la Sala són els grans
beneficiaris dels pressupostos del 2003.
El consistori invertirà un volum important de
diners en la millora de carrers i espais verds.

I Z,^ I ó El nou gimnàs de la Burniol

L'Escola Francesc Burniol té un nou gimnàs on
podrà fer activitats sense dependre del poliesportiu
municipal. Es preveu que el nou edifici tingui
altres usos més enllà de l'horari escolar.

I D • Arriben els Mossos d'Esquadra

Des de l'1 de novembre els Mossos d'Esquadra
s'han desplegat a la comarca del Maresme.
S'ha firmat un conveni per tal que Mossos i Policia
Local treballin plegats. Ara només falta veure què
passarà amb la caserna de la Guàrdia Civil.

I 9 • Tardor Literària

Més de 200 persones participen a la Tardor
Literària del Centre d'Estudis Argentonins, que ha

portat a Argentona escriptors de gran nivell i que
va acabar amb un homenatge a Joan Fuster.
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Un nou any per continuar millorant
Arriben les festes nadalenques i un nou any 2003 ple d'esperances i novetats. Després
de tres anys i mig de govern ja hem fet moltes coses. Hi ha una obra de govern feta que
és abundant i important. Abundant com ho demostren els quasi 90 projectes d'obres fets
o en procés de realització per un valor de més de 1.700 milions de pessetes, o els més
de 415 milions de pessetes en subvencions rebudes. Important per les coses que ja s'han
aconseguit o s'estan fent: des de la Font Picant, al nou Museu del Càntir, la Sala, el
Programa de reforma i modernització del Centre de la Vila, el Pla de dinamització del
comerç i dels serveis, el nou autobús al barri del Cros, l'escola bressol municipal, una
nova escola a Orés... i moltes altres coses. Tot això en el marc d'un projecte de poble
clar a mitjà i llarg termini i un programa de govern concret. I de cara al futur, tenim molts
projectes a curt, mitjà i llarg termini. I ganes, il·lusió i optimisme per tirar-los endavant.
De les actuacions concretes previstes per l'immediat futur es poden destacar: la reha
bilitació de la Font Picant; l'acabament del nou cementiri i els seus accessos; l'am
pliació de la nova escola d'ensenyament primari Les Fonts; l'avenç en la rehabilitació
de la SALA; el començament de la construcció del poliesportiu; la finalització de la
reconversió de la Casa Gòtica i Ca l'Ametlla en arxiu municipal; el començament de
la remodelació del centre urbà a la zona de Can Doro, tot cercant l'equilibri entre la
conservació i la modernització; etc.
També es preveu, al mateix temps, i tal com ja s'ha fet en els darrers tres anys i mig: con
tinuar la millora de les infraestructures i serveis municipals (carrers, clavegueram, enllu
menat, espais verds, deixalleria, neteja, recollida d'escombraries, jardineria, etc); l'a
venç en els equipaments i els serveis per a les persones (escoles, instal·lacions esporti
ves, igualtat d'oportunitats, programes de garantia social, etc); la modernització del fun
cionament i la gestió municipals; l'estímul de les activitats i el desenvolupament eco
nòmic locals. Amb el nou any 2003 avancem en un projecte ambiciós per continuar
millorant Argentona.

US DESITJO UNES MOLT BONES FESTES DE NADAL I UN FELIÇ ANY 2003.

L'alcalde, Antoni Soy

I de cara al futur, tenim molts projectes

a curt, mitjà i llarg termini. I ganes,

il·lusió i optimisme per tirar-los enda

vant. El nou any 2003 avancem en un

projecte ambiciós per continuar millo

rant Argentona.

Carta de l'alcalde

80 anys han passat ja des que la febre del futbol va prendre forma de club a la nostra
vila. L'esport, originàriament britànic, es va començar practicant a Argentona al carrer,
en unes condicions precàries... L'afició no va prendre caire formal a nivell federatiu fins
al 1923, tot i que al 1922 ja hi havia un equip perfectament format. Miquel Valdés, el
mecenes (pagava indumentàries, pilotes i xarxes...), i Jaume Abril, el primer president,
van donar a llum una entitat que ha crescut de manera espectacular, amb només una
interrupció, la forçada per la Guerra Civil. Èpoques més o menys glorioses s'han viscut

però l'amor pels colors ha persistit inalterable amb generacions i generacions de vila
tans que els han defensat.
El futbol és segurament l'esport amb més seguiment popular de la nostra vila, tot i amb
això l'assistència, com passa arreu, no és ni molt menys la dels inicis. Als anys 20, 30
i 40, el camp era una olla de grills, ple a vessar. La televisió, el cotxe, les autopistes...,
però, de mica en mica li van arrabassar tot el protagonisme. Avui, la regional és un
espectacle sense tant interès en què, això sí, s'ha d'alabar el treball de la base. Aquí
està realment el paper fort del futbol. En clubs com l'Argentona es forma els jugadors
com a persones. Es tracta d'una escola de la vida on s'ensenya a seguir una disciplina,
a conviure amb el grup i també, evidentment, a tocar la pilota. El club quadribarrat n'és
un exemple, en material esportiu, en monitors... però no pas en instal·lacions. El seu
terreny de joc continua sent el de fa molts anys. La gespa artificial (que s'està estenent
per tot arreu i que provoca l'èxode dels joves a altres poblacions) és l'assignatura pen
dent en què l'Ajuntament hi té molt a dir. Un projecte car però necessari, que de mo
ment ha quedat relegat per l'opció del poliesportiu, ara per ara més prioritària segons el
consistori. Evidentment tot no es pot fer alhora, però s'ha de lluitar per aconseguir-ho.

De camps i de pilotes

En clubs com l'Argentona es forma els

jugadors com a persones. Es tracta d'una

escola de la vida on s'ensenya a seguir

una disciplina, a conviure amb el grup i

també, evidentment, a tocar la pilota.
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paguem els nostres impostos, però, noi!, no
sabem què passa. Abans venien a netejar cada
mes o dos mesos i ara, com podeu veure a la
fotografia, ni la Riera.
Creiem que no és sols aquest carrer, que n'hi
deuen haver d'altres però cada veïnat se sent el
seu problema.
El nostre poble necessita una mica més d'atenció
al dia a dia.

Lourdes Colomines

"El dia a dia
del nostre poble"

Com és possible que amb tantes coses que,
segons diuen, es fan a la nostra vila tinguem el
dia a dia descuidat?
Durant un any, el nostre veïnat de Sant Sebastià
de Dalt hem entrat a la Regidoria de Serveis de
l'Ajuntament quatre sol·licituds per la neteja del
carrer, perquè, senyors!, en aquest carrer també

tat en la feina com els companys cantaires, que
quan entraren el nostre pare al temple acom
panyant-lo tots ells, en filera al darrere d'ell va
ser per tota la família una mostra emotiva que
sempre recordarem.
Sentir-lo cantar amb el cor, estant ell de cos pre
sent, va ser per nosaltres una manifestació de
generositat per la seva part que ens va arribar
dins el nostre ésser.
Gràcies a tots els qui en aquells moments difícils
ens féreu costat.

Esposa, fills i néts de Joan Pineda.

Joan Pineda
ens ha deixat

El dia 19 de novembre el nostre pare, Joan
Pineda, ens va deixar. Feia més de 25 anys que
col·laborava i formava part de la coral. Primer al
cor parroquial, després al Llaç d'Amistat i darre
rament fou puntal com a tenor-solista al Càntir
d'Or.
Volem agrair des d'aquestes pàgines les mostres
de condol i sentiment que van tenir vers ell i
nosaltres, tant els qui havien treballat al seu cos

"Incivisme"

No sé a quina instància dirigir-me perquè més
d'una vegada he posat a la consideració d'orga
nismes adients la falta de civisme de molts vila

tans.
Per exemple:
Com a habitant de la cruïlla passeig Marina amb
Dr. Farrera, he de dir que molta gent no ha com
près que la tira de contenidors que hi ha en
aquest punt són per recollir les deixalleries
domèstiques i no per abocar-hi constantment
quantitats importants de pa sec, brioixos i altres
elaboracions. No saben que no és lloc per llen
çar matalassos, mobles vells, restes de frigorífics
i un etcètera molt copiós.
Es veu que encara hi ha algun vilatà que ignora
que l'Ajuntament ha reservat una àrea per dipo
sitar les deixalles.
D'altra banda al passeig Marina han plantat un
senyal de trànsit que obliga els conductors a anar
a una velocitat de 30 km/h. Ningú la respecta.
Potser aquesta indicació té la mateixa utilitat que
tenien els horaris que servien per saber el retard
que portaven els trens. Les motos acaben de fer
més ostensible l'esmentada infracció, ja que el
soroll que engendren els seus tubs d'escapament
superen els decibels acceptables en una comuni
tat civilitzada.
He escollit el mitjà de la Carta al Director perquè
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l'Argentona reconeix, però, que darrera
ment costa que surtin nous talents. "En
general a la comarca, cada vegada hi ha
menys qualitat a totes les categories. Els
equips punters ja no troben tants futbolis
tes al Maresme." El club argentení també
té secció femenina. De fet, és un dels
pioners a la comarca en aquesta parcel·la
en la qual el primer equip de les noies ha
tingut una trajectòria més que important
als últims anys amb grans partits contra
Barca i Espanyol, i bones participacions a
tornejos internacionals (campiones a
Palència 97 i subcampiones a Mallorca
2001). Han actuat amb gran regularitat a
la Primera Divisió Territorial, la més alta
a nivell de Catalunya fins la reestructura
ció de categories que hi ha hagut aques
ta temporada. Pel que fa al primer equip
masculí, enguany hi ha dipositades mol
tes esperances donada la qualitat de la
plantilla que s'ha format. Sota la direcció
de Joan Carles Garcia, el conjunt quadri
barrat (amb Flors, Massanello, Moliné
fill, Guti, De Gea...) és un dels candidats
a l'ascens a Primera.

La gespa artificial^ un somni llunyà.

"Vaig visitar fa quatre o cinc mesos la
Roca del Vallès. Em van dir: "escolta, que
a la Roca han fet un camp de gespa
impressionant." I realment vaig anar-hi,
vaig estar parlant amb ells i efectivament

és així, és espectacular. Tornant cap aquí

del municipi. Generacions i generacions
de vilatans han vestit els seus colors al
llarg de la història. Actualment gairebé
un quart de miler de persones (a banda

de l'organigrama tècnic compost per:
entrenadors, monitors, delegats i massat
gistes) practiquen l'esport de la pilota a
les files quadribarrades. La filosofia del
club, el treball amb la base, es fonamen
ta en "mirar que no li falti res al nen, que
tingui el material adequat a la seva edat,
que les instal·lacions estiguin en condi

cions...; formar-lo, educar-lo, ensenyar-
lo a comportar-se i a conviure dins el

grup, dins un vestidor amb més com
panys. Tot és difícil però la intenció hi
és", afirma l'assessor tècnic esportiu de

l'Argentona, Carles Moliné. L'entitat
local és una fàbrica de jugadors que
s'acaben emportant els grans de la
comarca (Mataró, Cerdanyola i Premià) i
de més enllà (Espanyol). "Aquí formem
futbolistes, intentem fer equips el més
competitius possible, però no pots aspirar
a res més perquè quan tens algun juga
dor que destaca te'l prenen de les mans",
diu Moliné. Els germans Nieto (Pedró al
Badajoz de Segona A i Juan al Palamós
de Segona B) i Jordi Canals (al Mataró de
Segona B) són, juntament amb el jove
Albert Yagüe (Espanyol juvenil), els
talents més importants que hi ha escam
pats arreu i que s'han fet a la casa qua-
dribarrada. El cap de l'àrea esportiva de

L·l club més antic. El Futbol Club

Argentona és el degà de l'esport de la
vila, és l'entitat esportiva més vella del
municipi. La seva fundació es produeix

el 1922 tot i que no entra en competició
oficial fins a l'any 1923. Miquel Valdés,
el cèlebre loter barceloní, home de pes a
la colònia, va donar-hi l'empenta econò
mica en l'etapa inicial i Jaume Abril, de
les famoses Destil·leries Abril, va ser-ne
el primer president. Després del parènte
si forçat per la guerra, el club reneix de
les cendres i viu la seva època més glo
riosa. A la dècada dels 40, conqueriria la
mítica Copa Primavera superant a la final
a l'Ulldecona per 3 a 2 a Vilanova i la
Geltrú. Els Collet, Travessa, Arotxa, Giol i
companyia, van aconseguir aquell any
també la lliga i van fregar l'ascens en una
promoció que per mala sort van perdre.

A la segona meitat del segle es potencia
ria la base amb la creació d'equips infe
riors. El primer equip bascularia entre la
Segona i la Tercera Regional amb diferent

sort. Aquesta és ja la cinquena tempora
da que el conjunt quadribarrat es manté
a la Regional de plata des que hi va pujar
l'any del 75è aniversari (1998) amb

rècord de partits d'imbatibilitat (no en
van perdre ni un i es van proclamar cam

pions per la porta gran).

11 equips, 240 futbolistes. La família del
FC Argentona és de les més nombroses

LA
El F. C. Argentona campió de lliga i Copa Primavera als anys 40, amb Collet, Travessa i companyia.
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euros per cap per mirar de treure la gros
sa. El pacte és que si el premi és impor
tant, la meitat de la recaptació es repar
teix entre els apostants, i l'altrà meitat es
destinarà al camp de gespa. Si hi ha

quantitats petites, es repartiran entre tots
els fons. "Pel que fa a la gespa, estem dei
xats de la mà de Déu, no tenim un altre
camí", apunta Moliné.

Revista i Internet, nous reptes. El club té
des de l'estiu la possibilitat de recaptar
diners a través de la comercialització de
la publicitat estàtica del camp, després
que es va aprovar l'ordenança municipal
corresponent. Els ingressos per aquesta
via no acaben de ser els desitjats ja que
quan han anat a trucar a la porta de les
empreses de la vila la resposta no ha
estat precisament esperançadora, se
gons diu Fajas. D'altra banda, l'Argen
tona té força avançat el projecte del seu
propi butlletí informatiu. La revista,
encara en preparació, constaria en prin
cipi de 16 pàgines. Tindria caràcter men
sual i oferiria seccions ben diverses: re
sultats, estadístiques, entrevistes, la veu
del soci, galeria de jugadors, editorial,
entrenadors de la casa, la fabriqueta de
jugadors, apunts històrics... El F. C. Ar
gentona també està embarcat en la con
fecció de la seva pròpia pàgina web, un
projecte que es troba, però, en fase de

proves.

posarà. I aquí a Ar
gentona no sé què
passa que l'esport
en aquest poble té

tan poca transcen
dència com la que
té", comenta el pre
sident, Fajas. Des de
l'Ajuntament el re-
gidor d'Esports, Ma-
teu Pihol, considera
molt legítima la
petició, molt digna
l'aspiració però no
hi ha prou diners

per arribar a tot arreu. "Ara mateix, la
prioritat és el nou poliesportiu i ja estem
fent un esforç més que considerable.
Hem estudiat el tema del camp de gespa:
costa uns 80 milions de pessetes amb
una vida de deu anys, després dels quals
t'has de gastar 40 milions més per reno
var l'herba. A banda, caldria preguntar
perquè s'inclinen més els vilatans si pel
camp de gespa o per la piscina coberta?"
Mentre esperen una inversió per part de
l'Ajuntament, el club només es pot enco
manar de moment a la sort... a la sort
que toqui la travessa. I és que justament
des del passat mes d'octubre, Carles
Moliné va posar en marxa la iniciativa de
fer una travessa setmanal en la qual una
trentena de persones de l'entitat (juga
dors, directius i pares) es gasten dos

pensava... la Roca! que té 7.000 habi
tants!! Com és possible que a Argentona,
amb més de 10.000, encara estiguem
amb unes estructures...? que et diré una
cosa, el que és el camp de futbol, el
terreny de joc, és dels millors que hi ha al
Maresme, i ho dic sincerament, però
entres en aquelles instal-acions i dius: si
volem mantenir l'esport base que tenim
al futbol, i plantejar-te unes fites més ele
vades... o una de dues, o ens comencem
a plantejar que en el termini de dos o tres
anys hi hagi camp de gespa o és que els
nanos ens acabaran marxant. Per què?
Perquè és l'evolució natural. Abans et
preocupaves de jugar a futbol amb sorra
bona, ara ja no, ara mires de jugar a
camps de gespa, i cada vegada més se
n'estan fent a tot arreu. La Juventus en
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80 anys després d^aquell 1922 la pilota encara roda al si del

Futbol Club Argentona. Si els Jaume Abril, Miquel Valdés i com

panyia aixequessin el cap quedarien parats de com se n'ha fet,

de gran, l'entitat. Avui dia, el conjunt quadribarrat, que estrena

amb motiu de l'efemèride equipació nova (samarretes, panta

lons, mitgetes, dessuadores, xandalls...), és una referència de

treball amb la base a la comarca. L'entitat, juntament amb el

Club de Bàsquet, és la més important de la vila quant a nombre

d'equips i esportistes. L'ascens a la Primera Regional i la gespa

artificial acaparen els futurs somnis a complir.
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un altre projecte de llei que incrementi el
pes financer dels governs locals fins al
25% del total, en lloc del 13% actual. Per
últim, respecte a ITAE, l'equip de govern
va posicionar-se a favor de la supressió
d'aquest impost pels petits empresaris pe
rò no a càrrec de l'Ajuntament.
La votació de les tres mocions va ser for
ça discutida. Mentre L'Entesa, PSC i Con
vergència i Unió es posicionaven en con
tra de les lleis impulsades pel govern cen
tral, el Partit Popular defensava els avan
tatges d'aquesta nova legislació. Segons
Urefia, "fomenten l'activitat econòmica,
congelen la tributació dels habitatges i
redueixen TIBI en un 90% en les famílies
nombroses". Aquestes afirmacions van
indignar la portaveu del PSC, Montse
Brugal, que va qualificar aquestes lleis
d'"insultants" i de "falta de respecte" a
l'autonomia local.

ment amb la d'hisendes locals i la de
l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE),
van ser objecte de debat, i és que L'Entesa

i PSC van presentar tres mocions en con
tra d'aquesta normativa. Segons l'equip
de govern aquestes lleis "ofeguen i limi
ten l'autonomia municipal i la capacitat
financera dels ajuntaments". Pel que fa a
la Llei d'estabilitat pressupostària, es va
demanar la seva retirada i supressió, ja
que segons va explicar Antoni Soy es
tracta d'una llei "regressiva, autoritària i
centralista, totalment injustificada, impo
sada i no negociada que porta a l'ofec
financer dels municipis". Respecte de la
Llei d'hisendes locals, el batlle va dir que
"no respecta l'autonomia local i frustra
les expectatives d'un increment dels
recursos econòmics amb què compten
els municipis". En aquest sentit, des de
l'Administració municipal es va demanar

no en el pressupost", va sentenciar
Espadero.

Un ple diferent. El ple dels pressupostos
del 2003 es va haver d'aprovar en dues
parts per tal de complir amb la Llei d'es
tabilitat pressupostària, que obliga a pre
sentar un pressupost amb dèficit 0. Els
números de Tany que ve van mostrar-se
amb equilibri entre despeses i ingressos.
Tot i això, i tenint en compte que les ne
cessitats en infraestructures són moltes,
abans d'aprovar el pressupost del 2003 es
va donar el vistiplau a una modificació al
pressupost de l'exercici d'aquest any. L'al
calde, però, va deixar clar que les inver
sions per Tany vinent són les de la modi
ficació més les del pressupost estricte.

Contra les lleis municipalistes del PP. La
Llei d'estabilitat pressupostària, junta
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El microurbanisme i la Sala són els grans beneficiaris dels pressupostos del 2003. Les inversions en la millora de carrers, vore

res, enllumenats i espais verds arriben a 1.283.000 euros; la rehabilitació de la Sala Argentona s'emporta una partida de 850

mil euros. Pel que fa a la pressió fiscal: els tributs es mantenen, i l'Impost de Béns Immobles, TIBI, es podrà pagar en dos ter

minis en els casos que el rebut estigui domiciliat. Els pressupostos es van aprovar amb els vots a favor de L'Entesa i el PSC, el

vot en contra del Partit Popular i l'abstenció de Convergència i Unió.

Els impostos es mantenen. Els impos
tos, directes i indirectes, aquest 2003,
no variaran en absolut. Pel que fa a les
taxes cal destacar la disminució de la

taxa d'escombraries en un 30% per a
les empreses industrials i de serveis
que gestionin els seus residus mitjan

çant un gestor autoritzat. Respecte a
l'Impost de Béns Immobles, TIBI, els
ciutadans que el tinguin domiciliat el

podran pagar en dos terminis.

Crítiques de l'oposició. Els pressupos
tos no van estar exempts de les críti
ques de l'oposició. Va ser el PP el qui
més durament va carregar contra la
gestió de l'equip de govern. El seu

portaveu, Fede Urefia, va acusar
L'Entesa i PSC "de viure de rendes",

de continuar els projectes engegats
. per l'anterior legislatura amb CiU al

capdavant.
El popular també va lamentar la

manca de capacitat de l'actual govern a
l'hora de prioritzar projectes i va trobar a

faltar una major inversió en carrers i
esport. La intervenció d'Urena, que va
durar més de 45 minuts, va ser qualifica
da de "carta als reis" pel regidor
d'Hisenda, Jordi Pinart, i de "campanya
electoral" pel batlle, Antoni Soy. Per la
seva banda, Convergència i Unió va
denunciar la manca d'una promoció
d'habitatges socials. En aquest sentit, el
regidor de CiU Francesc Espadero va dir
que un any més s'havia quedat "atònit"
per l'escassa importància que el govern
ha donat a l'habitatge. El convergent va
acabar la seva intervenció dient que
aquest pressupost no se'l podia creure.
"L'any que ve li demostrarem que aquest
pressupost no ha servit de res perquè vos
tès fan una gestió basada en el dia a dia i

2.73O.

amb els nostres plantejaments", va afegir

la sòcia de govern.

Can Doro i la Velcro, fora dels pressu
postos. Les operacions de Can Doro i de
la Velcro no figuren dins els números de
l'any que ve, ja que estan promogudes a
través d'Argentona Projectes. Un any més,
però, l'empresa municipal té un pressu
post 0, ja que segons l'alcalde "no s'ha
iniciat cap projecte". Pel que fa a la reor
denació de Can Doro, aquesta està previs
ta pel 2003. Segons Soy, amb aquesta
reforma "el poble guanyarà una plaça més
gran que la de l'Església, un casal d'avis,

aparcaments, pisos i locals per comerços
que fomentaran la vida comercial del
poble". La resta de societats municipals sí

que gaudeixen d'una partida pressupos
tària: el Museu del Càntir (219.000 euros)

i Aigües d'Argentona (918.000).

115.000 €
Espais verds
de nova creació

O Jaume Baladia125.000 €

Urbanització Can Guri782.000 €

Poliesportiu (la fase)356.000 €

Sala Argentona850.000 €

18.000 Piscina Municipal

Rehabilitació
Via Romana de Parpers   60.000 €

120.000 €

120.000 €

Enllumenat

Inversions en
infraestructures

PRINCIPALS INVERSIONS
DEL PRESSUPOST DEL 2003

Les finances públiques estan plena

ment sanejades". Amb aquesta afirma

ció l'alcalde d'Argentona, Antoni Soy,
va presentar els pressupostos del 2003.
Els números de l'any que ve destinen
2.730.000 euros a les inversions i prio-
ritzen d'una banda, l'enllumenat, els
carrers, les voreres i la millora de les

barreres arquitectòniques (1.283.000
euros), i de l'altra, la Sala Argentona
(850.000). El rànquing d'inversions el
continuen la segona fase del poliespor-
tiu (356.000), les instal·lacions escolars
i culturals (78.000) i la senyalització i el
Pla de mobilitat (43.000). Tant en el cas
de la Sala com en el del poliesportiu,
l'equip de govern confia a rebre diver
ses subvencions que redueixin la des
pesa. Així doncs, en el cas de l'edifici

que presideix la plaça Nova s'espera
aconseguir ajudes de la Generalitat i
l'1% cultural. Pel que fa al poliespor
tiu es confia a aconseguir subvencions
de l'Administració autonòmica i de la

Diputació de Barcelona.
L'exposició general dels pressupostos
també va parar atenció en el capítol d'in
gressos i despeses. En aquest sentit, els in

gressos corrents han experimentat un
increment del 2,3% respecte de l'any
passat, mentre que les despeses han dis
minuït un 3,7% en relació amb el mateix
període. Tot plegat indica que l'estalvi

pressupostari és de més de 800.000 eu
ros. Amb tots aquests números a la mà,

Soy va deixar clar que els pressupostos
"permeten fer front al projecte de poble i
concreten les principals línies d'actuació
d'aquest equip de govern". Una afirma
ció amb la qual també va estar d'acord la
portaveu del PSC, Montse Brugal. "Es
tracta d'un pressupost equilibrat que ens
permet fer la gestió prevista i ser seriosos
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País Basc i Iraq

Li col·lectiu argentoní Espurnall va im
pulsar el passat mes d'octubre dues xer
rades sobre temes de candent actualitat.
D'una banda, el sociòleg Inaki Gil de San
Vicente va parlar de la situació política i
social del País Basc, una conferència
sobre la vida a Euskadi després de l'apli
cació de la Llei de partits, sota el títol
"País Basc, entre la il·legalització i l'auto
determinació". D'altra banda, el 25 d'oc
tubre es va tractar un dels temes de més
interès internacional: el de l'Iraq. La con
ferència va anar a càrrec del membre del
Comitè Català de Solidaritat amb la causa
àrab, Eduard Luque. El ponent va parlar
dels motius pels quals el president dels
Estats Units, George Bush, ha posat l'Iraq
en el punt de mira del món. Abans de la
xerrada, hi va haver la projecció d'un
vídeo i l'exposició de fotografies sobre
l'Iraq a càrrec de Marisa Elguero.

L'historiador mataroní Enric Subihà va

presentar el 17 d'octubre el llibre Ar
gentona de la Sagrera a la vila, del 1295
al 1900, l'obra guanyadora del darrer
Premi Burriac. L'arquitecte i historiador
Manuel Guardia Bassols va obrir l'acte
amb un parlament sobre la història urba
na i la història local de Catalunya. El lli
bre guanyador és un repàs als canvis
urbanístics de la vila al llarg de 8 segles.
L'obra es pot adquirir a les llibreries

argentonines.

Premi Burriac

Homenatge
als presidents
/Vlolt emotiu. Així va ser l'homenatge

als cinc presidents que ha tingut el Casal
d'Avis al llarg de 21 anys d'història:
Antoni Cabrespina, Bartomeu Forns, Lluís
Mainou, Joan Bassa i Antoni Alsina. La
iniciativa va correspondre a l'actual pre

sident, Joaquim Rannon, que va creure
que es mereixien un reconeixement així.
Segons Pànnon per estar al capdavant
d'una entitat com aquesta cal empenta i
paciència, qualitats que justament ha

destacat dels seus antecessors.
L'acte, que va celebrar-se el 18 d'octubre
passat, va tenir la presència dels home
natjats que encara són vius i dels fami
liars d'aquells que ja no hi són. Tan sols
Bartomeu Forns, per motius personals, no
va poder assistir a la celebració. L'ho
menatge va començar amb els parla
ments del mateix Pànnon i de l'alcalde la
vila, Antoni Soy. En acabat es van desta
par unes fotografies dels cinc presidents

homenatjats. Cinc imatges que, a partir
d'ara, presidiran el Casal d'Avis. Tot es va
acabar amb les havaneres del grup
Cremat i amb un pica-pica per tothom.

Butlletí
dels botiguers
f\ finals d'octubre va sortir al carrer el

primer número del butlletí editat per
Unió de Botiguers d'Argentona. Sota el
títol de Viu Argentona s'intenta mantenir
informats a tots els botiguers de les activi
tats que es fan des de la Unió. La revista
ha nascut en forma de díptic i ha apostat
pel color i les fotografies. Amb tons ver
mells i imatges en color es pretén cridar
l'atenció dels botiguers. En aquest primer
número hi ha diversos apartats: opinió,
en el qual s'explica l'objectiu del butlletí;
notícies, on apareixen les activitats en
què ha participat la Unió de Botiguers; i
agenda d'activitats, on s'informa dels
actes previstos pels propers mesos. El but
lletí Viu Argentona sortirà cada tres mesos
i se n'ha fet una tirada de 200 exemplars.

Cartell de l'exposició sobre la SIDA.

Dia de la Sida
/Argentona va participar activament a
la celebració del Dia Mundial de la
Sida, el passat 1 de desembre, amb una
setmana plena d'actes al voltant
d'aquesta malaltia amb l'objectiu d'in
formar i sensibilitzar, sobretot, els més
joves. La commemoració es va iniciar
amb una exposició al Casal de Joves
titulada "Què pinta la sida?". Les activi
tats es dirigien als joves, un col·lectiu
que té molta informació però en la ma
joria dels casos no és conscient dels pe
rills de mantenir relacions sexuals sense
protecció. Els actes van continuar amb
una tertúlia a Ràdio Argentona titulada
"Creences i sida" amb la col·laboració
dels tècnics de Vihda Associació de Ba
dalona, un estand informatiu a la plaça
Nova i un vídeo-fòrum al Casal de Joves
amb la pel·lícula Todo sobre mi madre.
La celebració es va acabar a l'Espai Jo
ves de les escoles del Cros, es farà un
joc de la sida, i durant tot el mes de des
embre es van fer xerrades a l'Institut

d'Argentona.
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Ja fa uns dies a través de TV3 vam poder
gaudir d'un programa televisiu exemplar.
Vaig celebrar poder conèixer el merave
llós món del pare Vicenç Ferrer a l'índia,

on va néixer el revolucionari més porten
tós de la història moderna de la no vio
lència "en la pau i en la guerra": M.K.
Gandhi.
En veure el reportatge, un vell amic em va
manifestar que aquell programa li havia
fet recordar una xerrada meva en la qual
vaig explicar com eren reconeguts els
infants andins pels seus padrins i els seus
benefactors, de quanta tendresa ma
nifestaven i de com creixia la seva autoes-
tima. Quan a un nen o nena els dones la
mà, ja no te la deixen. Entenen que els ac
ceptes i estimes plenament. Els infants són
iguals arreu del món. El que necessiten és
amor i protecció! Així ho manifestaven els
nens indús a favor dels seus benefactors.
Si no és amb l'experiència, no es pot
entendre la gratitud d'un infant estimat.
Em sap greu que els mitjans d'informació
no donin més exemples com el de Vicenç
Ferrer. Hi ha moltes persones heroiques
pel món que lluiten sota la bandera i
pàtria dels DRETS HUMANS. Seria molt
interessant veure un altre dia la portento
sa obra d'en Pere Casaldàliga a la selva
amazònica del Brasil. Aquests són els tes
timonis i valors que alcen la moral i l'au-
toestima dels pobles, no d'altres a través
de la premsa, ràdio i televisió deplora
bles...Tot plegat un negoci molt lucratiu
en ventes i audiència. Dóna més projec
tar la morbositat, obrir finestres a les
misèries dels sectors marginals de la

societat, mostrar els que viuen del cuen-
to i l'explotació perversa del diner fàcil...
Felicitats a TV3! Ara no valen excuses
d'on van a parar els diners. Vicenç Ferrer
ho fa veure clar. També a Argentona hi ha
persones que donen fe de centres d'aco
lliment del Perú i d'infants que gaudeixen

de la joia de ser apadrinats.

Una fundació
admirable

Joan Pannon

Apunts

Fira boletaire
LJna vuitantena d'espècies de bolets es

van poder veure en la Setena Mostra
d'Argentona, que va caure en el pont de
Tots Sants. El Saló de Pedra de
l'Ajuntament Vell va acullir durant dos
dies bolets de tot tipus: des dels comesti
bles fins als més tòxics. La temporada
boletaire a Argentona, que va ser inicial
ment poc lluïda, va obligar la Mostra a
recórrer a bolets dels voltants: des
d'Òrrius fins al Montseny. Aquest inici de

tardor tan poc habitual amb temperatures
més pròpies dels mesos d'agost i setem
bre, han perjudicat la producció de
bolets a la comarca. L'escassa pluja, la
calor i el vent van estroncar la collita.
La Setena Mostra del Bolet d'Argentona
va aplegar més de 300 persones vingudes
d'arreu de la comarca, i és que els amants
d'aquest aliment sempre estan disposats a
desplaçar-se per gaudir-ne ben de prop.
Durant el certamen boletaire hi va haver
una xerrada sobre el comportament i
l'orientació a la muntanya.

Ajut a l^índia

/^rgentona participa en projectes solida
ris, i un d'ells és el de donar suport a
grups de dones que fan activitats artesa-
nals a la localitat d'Andheri, un dels in
drets més pobres de l'índia. L'Ajuntament

va aportar el 2001 més de 12 mil euros,
uns dos milions de pessetes, pel desenvo
lupament de la tasca d'aquestes dones
que fan joguines i brodats. El projecte ha
acabat aquest any i s'ha aconseguit millo
rar les condicions socioeconòmiques de
les dones, millorant la capacitat comer
cial i productiva dels centres, formar en
comptabilitat i màrqueting dues dones de
cada lloc, formar persones en gestió i
producció i alfabetitzar el 90 per cent de
les dones d'aquests centres.
Els diners han estat vehiculats a través del
Fons Català de Cooperació. El consistori
té la intenció de continuar invertint en
projectes d'aquest estil, i és que cada any
ja es destina un tant per cent a qüestions
solidàries.

Exposició
d'articles
voluminosos

tl dia 15 de desembre d'enguany, coin

cidint amb la celebració de fi de cam
panya "ARGENTONA CÍVICA", es va

inaugurar a la vila una exposició al carrer
d'articles voluminosos. L'exposició, que
restarà al carrer fins a final d'any, té la
intenció de conscienciar la població en
general sobre l'ús de la Deixalleria i el
servei de recollida de mobles vells. Cal
recordar que per informar-vos d'aquest
servei podeu trucar al telèfon de
l'Ajuntament (93.797.49.00), a on la gent
es pot informar de la propera recollida
prevista. Així mateix la Deixalleria, situa
da al Polígon Industrial Nord (abans dels
"Quatre Rellotges"), és un servei munici
pal i completament gratuït que podeu uti
litzar fins i tot el cap de setmana, a on
podeu portar tot tipus de voluminosos. La
instal·lació permet fer una recollida
selectiva d'aquelles fraccions dels residus
municipals per les quals no hi ha un sis
tema de recollida domiciliària o uns con
tenidors específics al carrer, tot i que
també hi podem portar paper i cartó,
vidre i plàstics.

COSES DE LA VILA



Departament d'Ensenyament de la Gene
ralitat, a l'Associació de Pares i Mares, a
tothom... perquè tenim molt poc mate
rial. Ja depeníem fins ara del del polies
portiu i se n'haurà de comprar". El pro
blema és que no se sap ben bé qui s'ha
de fer càrrec del material. La regidora
d'Ensenyament diu que és cosa de la Ge
neralitat: "Entenc que des de l'escola es
queixin per aquesta mancança, i és que
és la seva feina queixar-se de tot el que
no troben bé. Però és una cosa que li
correspon a la Generalitat. Nosaltres,
però, no els girarem l'esquena i els dona
rem una quanitat de diners perquè
puguin comprar material per fer les acti
vitats en condicions i esperem que la
Delegació d'Ensenyament també aporti
alguna cosa". El director de l'escola no
sap de qui depèn el fet de dotar-los de
material adient: "És que tampoc no està

molt definit. Depèn de tothom o de ningú.
És allò que tothom pot col·laborar tot i

que ningú hi està obligat i llavors dema
narem ajuda. De moment s'ha parlat amb
Ensenyament i no han dit que no, a
l'Ajuntament tampoc han dit que no, els
pares també estan disposats a col·laborar
en el que calgui, però això s'ha de fer de

mica en mica". Per la seva part, Mateu
Pihol reconeix que el gimnàs necessita
alguns elements com unes espatlleres, una
corda per trepar, unes anelles... "coses

que no ocupen gaire espai", però que "la

tingut molt bona relació amb la Delega
ció d'Ensenyament, que és qui s'havia
d'encarregar de les obres, perquè no hem
anat de víctimes sinó de col·laboradors.
Si s'han resolt els problemes ha estat per
la voluntat de tots de resoldre'ls".
Segons el regidor d'Esports, Mateu Pinol,
aquesta és una instal·lació "molt adient
per l'escola. Té 150 metres quadrats, sufi
cients per una escola i que es comple
menta perfectament amb la pista de bàs
quet i la de futbol que té el centre". A
més, amb el nou gimnàs s'evitarà haver
de traslladar-se cada dia al poliesportiu
per haver de fer les classes d'educació
física, com explica el director del centre:
"Abans els nanos havien de sortir de l'es
cola, s'havien de desplaçar cap al polies

portiu tot i que està a prop, però es per
dien 5-10 minuts de la classe. A més el
material que tu portaves te l'havies d'en
dur cada dia, o havíem de fer servir el

material del poliesportiu que no era nos
tre. Ara tenim la comoditat de poder-ho
tenir aquí a l'escola i així no depenem de

ningú".

Sense material. Tot i la importància de
tenir un nou gimnàs, l'Escola Francesc
Burniol s'ha trobat que no tenen material
per realitzar totes les activitats esportives
que desitjarien. "Tenim gimnàs però no
tenim material. Ara gairebé ens falta de
tot. Estem demanant a l'Ajuntament, alNou gimnàs, noves dutxes.

Els alumnes del Francesc Burniol ja gaudeixen del nou gimnàs.

LJesprés de diversos anys reivindicant la

construcció d'un nou gimnàs a l'Escola
Francesc Burniol, ara fa un any es va co
mençar a construir, acompanyat d'unes
remodelacions del centre que incloïen
unes noves aules de P-4 entre altres co
ses, que finalment s'ha pogut estrenar en
l'inici del curs escolar. "Tot ve d'una sèrie
d'obres de millora que s'havien de fer per
condicionar l'escola", explica el director
del centre, Josep Lluís Galàn. "Faltaven
dues aules, un bloc de lavabos i hi havia
projectat un porxo. Però conforme anava
creixent l'escola, vèiem que això no era
suficient i llavors el 97-98 es va replante
jar la necessitat d'ampliar-ho. Es va pro
jectar construir aquestes dues aules, els
lavabos i es va afegir la construcció d'un
gimnàs dotat d'uns vestidors i unes dut
xes", diu Galàn, tot i que vol deixar clar
que "al principi no teníem contemplada
la construcció d'un gimnàs tot i que feia
temps que crèiem que era necessari, però
el més urgent eren les dues aules i els

lavabos".
La regidora d'Ensenyament, Margarida
Colomer, destaca la importància de la
construcció d'aquest gimnàs, que ha val
gut més de 800.000 euros (uns 137 mili
ons de pessetes): "És molt important que

s'hagi fet el gimnàs i les dues noves aules
perquè són unes obres de millora de l'es
cola que feia 8 o 9 anys que es demana
ven. Gràcies a l'eficàcia de l'Aurora Da
nès, delegada d'Ensenyament, de l'alcal
de i de la Regidoria d'Ensenyament s'ha
pogut desencallar el problema". I afegeix
el secret per haver resolt aquesta llarga
espera: "Durant els últims tres anys hem
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Joan Carles Codina
Advocat

El règim econòmic
matrimonial

El règim econòmic matrimonial són aque
lles relacions patrimonials que s'estableixen
entre els cònjuges i entre aquests i tercers.
Hi ha tres sistemes bàsics que regulen
aquestes relacions: el de guanys, el de se
paració i el de participació. Els més cone
guts són els dos primers. El règim de
guanys, que fins fa poc era el més habitual,
és una societat on s'unifiquen tots els béns,
ja s'hagin adquirit abans o durant el matri
moni. En canvi, el règim de separació, que
cada cop s'està estenent més i especial
ment entre aquells que celebren segones
núpcies, és un règim on cada cònjuge ad
ministra lliurement els seus propis béns, ja
els hagi adquirit abans del matrimoni o
amb posterioritat. El tercer règim, el de par
ticipació, és el més recent, i consisteix a
mantenir separats els diversos rendiments
mentre perduri la unió matrimonial, però

quan aquest règim s'extingeix aquests ren
diments se sumen i es divideixen a parts
iguals. Es podria dir que és un règim que
mentre perdura funciona com el de sepa
ració, però quan es liquida ho fa com el de
guanys. Ara bé, cal tenir en compte que
cap dels cònjuges pot disposar individual
ment de la llar familiar ni dels mobles que
s'hi troben, tot i que aquests, i això és
important, siguin d'exclusiva propietat de
l'espòs o de l'esposa. Perquè el cònjuge
propietari pugui tenir dreta l'ús individual
cal l'autorització judicial o bé l'acord
entre ambdós cònjuges. Quan els esposos
no estableixin un règim econòmic concret,
el règim supletori serà el de guanys excep
tuant aquelles autonomies que gaudeixen
d'un règim particular, com ara Catalunya,
on el dret foral determina que els cònjuges
poden triar lliurement el règim que més els
interessi, i en defecte seu s'aplicarà el
règim de separació. Per últim, saber quin
règim econòmic és l'adient depèn de cada
matrimoni en particular. Si solament treba
lla un dels cònjuges, és preferible el règim
de guanys; si per contra, treballen els dos i
els sous són més o menys equiparables, el

règim de separació de béns.També s'han construït dues noves aules de P-4.

Apunts jurídics

tothom i que a més ens permet tenir un
lloc cobert per quan plogui poder conti
nuar fent l'activitat habitual".
A diferència de fa uns anys, actualment
l'educacip física és una part molt impor
tant en la formació dels joves, com cons
tata Margarida Colomer: "Avui en dia,
tenir un gimnàs és una cosa gairebé im
prescindible amb la concepció actual de
l'educació. Abans no hi havia la idea que
l'educació física era una part important
de l'educació de l'alumne i ara aquesta
concepció ha canviat. Prova d'això és
que pràcticament no hi ha cap escola de
nova construcció sense un gimnàs o una
zona habilitada per aquesta finalitat". De
la mateixa manera opina el regidor
d'Esports, Mateu Pinol: "El que fem des
de la Regidoria d'Esports és potenciar la
idea que l'esport és una cosa molt impor
tant en l'educació. S'està canviant la idea
que l'esport és una pèrdua de temps i es
demostra que és una part molt important
de la nostra vida, per això estem poten
ciant l'escola esportiva. Crec que cada
vegada la gent jove està més conscien-
ciada d'això i es cuiden bé".

Generalitat ha d'equipar aquests espais,
però nosaltres estem disposats a col·labo
rar amb el que faci falta en els equipa
ments dels nostres centres".
Les dues noves aules van destinades a
alumnes de P-4, els nous lavabos els
faran servir els d'educació infantil i cicle
inicial, mentre que el gimnàs serà utilitzat
bàsicament per primària, ja que educació
infantil té una sala de cicomotricitat.

Gimnàs per tot. Josep Lluís Galàn, mal
grat la manca de material, està molt con
tent de les moltes possibilitats que ofereix
el gimnàs: "permet fer tot tipus d'activi
tats i diferents esports. A més el fem ser
vir per altres coses per aprofitar que el
tenim nou. Per exemple, l'escola esporti
va l'utilitza, i també es fa un taller de tea
tre al migdia. Està previst que també es
pugui utilitzar a nivell de pares per fer
activitats de vespre-nit. Festes, sopars i
això no seria el més idoni pel tipus de ter
ra que té, però una activitat com per exem
ple gimnàstica de manteniment, aeròbic
pels pares i mares. D'aquesta manera hem
creat un espai perquè ho pugui aprofitar

Una vintena de nens i nenes arriben corrents al gimnàs. S'asseuen a terra i

es comencen a treure ràpidament les sabates. Els encanta. Almenys això

sembla. Alguns porten pantalons curts i altres pantalons de xandall, tot i

que la temperatura encara és força agradable. Tenen ganes de posar-se a

treballar en el nou gimnàs que té l'Escola Francesc Burniol des del passat

octubre i fer tombarelles i tirar-se per terra sense tacar-se. Amb el nou gim

nàs no hauran d'anar fins al poliesportiu per anar a fer la classe de gimnàs.



Més d'un centenar de persones van participar el 16 de novembre passat en l'alliberament de Burriac, un acte organitzat con

juntament per joves d'Argentona i Cabrera que s'emmarca dins el pla de l'Exèrcit dels Països Catalans per reconquerir de mica

en mica el territori català, que va sorgir després de la polèmica de l'illot de Perejil. Tot plegat va ser un matí festiu que va ser

vir per riure's d'aquells que juguen a la guerra.

nina: "A Cabrera no hi ha aquest esperit
de lluita i d'organització que tenen els
repicatruges". Després d'agafar forces el
subcomandant explica el pla final d'atac
i, cridant, els soldats es disposen a pren
dre el Castell.
On és l'enemic? L'Exèrcit dels Països
Catalans pren el Castell sense que l'ene
mic li ho impedeixi i el subcomandant
Juli Verd puja a la torre de guaita per lle
gir un discurs carregat de sàtira i ironia
que acaba animant els soldats als crits de
"Visca Burriac lliure i medieval! Visca
Argentona lliure i tropical! Visca la mare
que ens va parir! Visca la terra!". Per recu
perar les forces que s'han perdut en ria
lles (amb la guerra no se n'han perdut
gaires), els combatents fan un dinar de

germanor.
Amb la boca plena, el subcomandant Juli
Verd ja pensa en les properes accions:
"Volíem recuperar Barcelona però el nos
tre exèrcit encara no té prou experiència,
així que ens fixarem en la reconquesta de
la platja de Burriac".
Davant l'exitosa resposta de gent i la fes
tivitat que va respirar l'acte, els organitza
dors ja es plantegen la possibilitat de

repetir l'experiència.
Tot plegat va ser una manera ben diferent
de passar el matí i d'anar d'excursió.

públic: "ens esperàvem que no vindria
ningú, o zero o un". Ell, insubmís jutjat,
deixa clar que "tot això és per enriure'ns
del militarisme i per tant aquí els insub-
misos i els objectors són els més benvin

guts".
Mentre els soldats es van preparant amb
pintures de guerra, arriben reforços des
de Vic, Pineda, Igualada, Mataró i, fins i
tot, des de la Seu d'Urgell. Mentrestant, la
gent que passa pel carrer se'ls mira
estranyats sense saber de què va tot això.
"Amb aquesta gent que ha vingut de tota
la geografia catalana tenim la victòria
assegurada", expressa el subcomandant
Juli Verd. Els de Vic agafen forces prepa
rant-se un calimotxo i els de Pineda vé
nen amb un cotxe-tanc, ignorant que al
Castell no s'hi pot arribar en cotxe.
Amb retard argentoní, pels volts de dos
quarts de dotze del matí la columna
d'Argentona surt cap a la conquesta de
Burriac amb el so de tambors que acom
panyen els crits de guerra.
Després de caminar a un bon ritme la
columna argentonina arriba a l'esplanada
del monòlit, on es troben amb una vin
tena de persones de la columna de
Cabrera. D'aquests destaca un soldat que
ha vingut amb cavall. Aquest soldat es
treu el barret davant la columna argento

/vmb els precedents de l'alliberament

de les Illes Medes i de S'illot de Manacor
a Mallorca, l'Exèrcit dels F^isos Catalans
va reunir-se de nou per recuperar un altre
enclavament històric del país, el Castell
de Burriac. D'aquesta manera a finals
d'estiu un grup de combatents d'Argen
tona i de Cabrera van decidir preparar a
consciència un atac per alliberar el Cas
tell. La primera acció va ser penjar un
petit manifest a Internet que deia així:
"Farts de diàlegs amb el règim pepeista i
la laboriosa i poliglota família reial, un
grup de voluntaris guerrillers descendents
directes de Jaume I i de la família Burriac
hem decidit empunyar falçs, destrals i al
gun que altre kalashnikov de rebaixes. Ja
que no ens deixen escollir democràtica
ment el futur del nostre poble, no ens que
da més remei que alliberar la nostra nació
per la via dels fets. Per això us convoquem
a alliberar el Castell de Burriac...".

El dia clau. D'aquesta manera arribem al
dia 16 de novembre. A les 10 ja hi ha
gent a l'oficina de reclutament a la plaça
del Bombardeig, inscrivint el seu nom de
guerra i lluint vestits de camuflatge i tota
varietat d'armes de joguina. El subco-
mandant Juli Verd, que dirigirà l'operació,
està gratament sorprès de l'assistència de

Part dels combatents que el 16 de novembre van alliberar Burriac.
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Des del passat 1 de novembre ha deixat de ser estrany veure agents dels Mossos

d'Esquadra passejant per la vila o controlant el trànsit a les vies d'accés al poble.

Aquell dia el cos autonòmic es va desplegar oficialment a tots els pobles del

Maresme. Ara comença un període en el qual Mossos i Policia Local treballaran

junts per atendre el ciutadà. Un ciutadà que es mostra entre recelós i confiat que

els dos cossos policials vetllin per la tranquil·litat de la seva vida quotidiana.

dels pobles del voltant, Joaquim Belen
guer: "Es fa entre l'Ajuntament i la Cons

elleria d'Interior. Aquest conveni intenta
lligar de la manera més satisfactòria pos
sible l'àmbit de la seguretat ciutadana i
també del trànsit. Es tracta de sumar es
forços entre la Policia Local i Mossos d'Es
quadra i més endavant hi podria haver pa
trulles mixtes amb mossos o policies
locals". L'alcalde de la vila, Antoni Soy,
està satisfet de la unió dels dos cossos:
"Pensem que el futur de la policia a Cata
lunya passa per la col·laboració entre
Mossos d'Esquadra i Policia Local. La filo
sofia és que entre tots ho farem tot".
Per tal de controlar aquest tre
ball s'ha creat la Junta Local

de Seguretat, un òrgan presi
dit per l'alcalde i format pel
comissari de zona dels Mos
sos d'Esquadra, el cap de la
Policia Local, un secretari i
diversos tècnics.
El conveni entre els dos cos
sos preveu algunes novetats
importants. La més destacada
és que el cos municipal po
drà actuar en vies interurba
nes. Així doncs, serà compe-

tència de la Policia Local la carretera B-
502 entre els punts quilomètrics 5.400 i
6.500, la comarcal 1415 entre el punt
3.100 i 4.500, l'avinguda del Molí de les
Mateves i les urbanitzacions i polígons
industrials. En aquestes zones es realitza
ran proves d'alcoholèmia, confecció d'a
testats, avís a familiars i retirades del per
mís de conduir.

Adéu a la Guàrdia Civil. L'arribada dels
Mossos d'Esquadra a la comarca també
implica el comiat a la Guàrdia Civil, que
en algunes poblacions, com és el cas
d'Argentona, encara té un futur incert. El
dia 1 de novembre un grup de gent va
voler donar el seu particular adéu a la
Benemèrita disfressats de guàrdies civils,
de Tejero, de cardenal, de Torrente, de
Jordi Pujol i de José Maria Aznar i sota el
títol de "Trobarem a faltar el teu tricorni".
Carregats amb radiocassetes on es podia
sentir el "Cara al sol", l'himne de la
Guàrdia Civil i el "Todos al suelo" del 23-
F, la comitiva va dirigir-se a la caserna, on
van cantar "L'hora dels adéus".
A diferència d'altres poblacions mares-
menques, a Argentona encara queda una
petita dotació de la Guàrdia Civil, con
cretament el Seprona o Servei de Protec
ció de la Naturalesa. De moment es des
coneix quant de temps s'estaran a la
població i per tant encara no se sap què
es farà amb l'edifici un cop quedi desha

bitat.

"V-
Llis ciutadans notaran una major pre

sència policial, però més que la quantitat

ens interessa que es noti un major apro
pament al ciutadà, un contacte molt més
intens i més quotidià." D'aquesta manera
s'expressa Joaquim Belenguer, cap de la
Comissaria de Mataró i dels pobles del
voltant, davant l'arribada dels Mossos
d'Esquadra a Argentona.

La veu del poble. Però el nou cos policial

no ha aixecat el mateix sentiment entre
els ciutadans i les opinions respecte del
desplegament dels Mossos d'Esquadra
són ben diverses, per bé que estan a l'ex
pectativa de veure com va la relació entre
els dos cossos. Un jove es mostra escèp
tic amb l'arribada dels Mossos: "ja veu
rem com va, però m'han dit que es flipen
molt, que van molt forts perquè han de
demostrar moltes coses i que quasi són
pitjors que la Guàrdia Civil". Un home,
en canvi, veu positiu el reforç policial i
diu que "a veure si notem alguna diferèn
cia del que hi havia, no sé si això ens
comportarà una millora. Diuen que són
els de casa, a veure si les multes seran
diferents. Almenys seran en català". Un

altre home opina de la mateixa manera:
"està bé unificar les policies i entenc que
la gent de la terra es fa més amb la gent
de la terra". En canvi, una dona declara
que no està d'acord amb aquest desple
gament i no li fa "gens de gràcia que hi
hagin tants Mossos voltant perquè de
seguida t'agafen per qualsevol cosa, et
poden parar i et posen els nervis al cos".
De moment les dues policies han signat
un conveni per tal de dividir les compe

tències. Sobre aquest conveni ens en
parla el cap de la Comissaria de Mataró i

Els Mossos ja treballen conjuntament amb la policia local.

Ja són aquí



L'habitatge és un dret fonamental de les persones.

Actualment, però, vivim una crisi social profunda en el món de l'habitatge. Els preus
dels habitatges s'han disparat de forma abusiva, per la manca de sòl, diuen alguns. Però
aquesta no és ni de bon tros l'única raó: L'habitatge és una inversió segura per aquells
que poden comprar-la on es refugien diners que fins fa poc eren a la borsa. Això fa que
augmenti la demanda d'habitatges, provocant un encariment dels preus del mercat que
deixa fora de joc moltes persones, principalment joves, que queden sense possibilitat
d'accedir a un habitatge en condicions raonables.
Des dels municipis proposem fer habitatge social, amb les possibilitats i eines que
tenim a l'abast.
Així, després de la promoció que es va fer a Sant Sebastià amb els terrenys obtinguts
en la negociació de la urbanització, estem negociant amb la Guàrdia Civil perquè els
pisos que hi ha a la caserna d'Argentona passin a ser pisos municipals de lloguer. En
l'operació de Can Doro i la Velcro, al final obtenim també uns pisos de lloguer (si bé
en lloc diferent al de la promoció). Al Collell hi ha previst un bon nombre d'habitatges

socials, i encara en preveiem més si s'arriba a un acord amb l'INCASOL (Institut Català
de Sòl) i s'acaba d'urbanitzar definitivament el barri de Sant Miquel del Cros.
La resposta a aquestes mancances ultrapassa l'àmbit municipal i encara que busquem
un efecte pal·liatiu i de millora de les condicions, convé que des de les administracions
supramunicipals (Generalitat i Govern de l'Estat) facin polítiques decidides i valentes
de protecció dels drets de tots i de fre de l'especulació tan desenfrenada que patim.

Actualment vivim una crisi social pro

funda en el món de l'habitatge. Els

preus dels habitatges s'han disparat de

forma abusiva. Des dels municipis pro

posem fer habitatge social, amb les pos

sibilitats i eines que tenim a l'abast.

Grup Municipal del ^^rtit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

Necessitem habitatge per a tothom

LJes del primer moment el nostre objectiu fonamental ha estat treballar per a les per

sones; fer les coses per tal que millori el benestar i la qualitat de vida dels vilatans/nes.
Tenim un projecte de poble clar. S'està aplicant un programa de govern concret. No hi
ha dubte de la quantitat (1.700 milions de pessetes en obres realitzades o en curs de rea
lització; més de 415 milions de pessetes en subvencions) i de la importància (la Font
Picant, la Sala, la nova escola, l'autobús de Sant Miquel del Cros, el nou Museu, les ac
tuacions en carrers, places, voreres, enllumenat, espais verds, etc.) de l'obra de govern
feta. I tot, amb la voluntat de fomentar la participació activa i directa de tothom (con
sells de participació, defensor del vilatà/vilatana, reunió de poble, COMCA, etc).
Les principals actuacions tenen a veure amb el dia a dia de la gent, amb el benestar i la
qualitat de vida de les persones. És en aquest sentit que treballem tots plegats. Amb l'ex

cepció de la rehabilitació de la Sala i l'inici del poliesportiu molt properament, la gran
majoria de les obres que s'han tirat endavant han estat obres petites i mitjanes de les
que afecten directament les persones. Més de 85 actuacions en obres, amb una mitja
na de 13 milions per obra, en temes d'enllumenat, clavegueram, carrers, voreres, pla
ces, senyalització, escoles, instal·lacions esportives, equipaments socials i culturals,
senyalització, etc.
I així pensem continuar. En les inversions en obres previstes en el pressupost de 2003,
la majoria (més del 70%, o sigui 320 milions de pessetes) està previst destinar-les àl
tipus d'actuacions que fa un moment esmentàvem. És a dir, a les coses que afecten el

dia a dia de les persones que vivim a Argentona. A més, les partides corrents que més
s'incrementen són les que afecten a la recollida i eliminació de la brossa, la neteja de
carrers, la conservació i millora dels espais verds i jardins, el manteniment de carrers,
la millora de la senyalització, etc. Totes són coses que bàsicament afecten la vida dià
ria de les persones que vivim a Argentona.
En aquests darrers tres anys i mig s'han fet moltes coses. Però encara en queden mol
tes per fer. I cada cop s'han de fer millor, contínuament hem d'aprendre per fer-les
millor, tot aconseguint satisfer al més adequadament possible les necessitats de les per
sones. I necessitem que cada dia hi participi més gent de forma activa i directa.
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Per una Argentona per a les persones
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

Argentonins, no us deixeu meravellar

per anuncis en premsa i per un seguit de

somnis, la realitat la coneixeu vosaltres,

no s'ha millorat com ens havien promès.

I ja no hi ha temps.

^'acaba de presentar l'últim pressupost d'aquesta legislatura. L'equip de govern l'ha

aprovat amb els seus famosos vots de 7 contra 6. Els de l'oposició no hi hem partici
pat, ja que en cap moment ens han convidat perquè escoltin les nostres propostes. El
Grup Municipal Popular, l'única via que ha tingut en aquesta legislatura de participar
en la millora d'Argentona, ha estat presentant mocions, que si inicialment l'equip de
govern les votava en contra d'una manera automàtica, amb el temps s'ha adonat que
no podia donar explicacions al poble, de votar en contra de propostes que al cap i a
la fi eren millores per a la vila d'Argentona i els seus vilatans.
En aquest últim pressupost ha estat una continuació del primer la carta als reis, i pel
que s'ha vist en aquests quasi quatre anys, no s'han portat gaire bé, ja que estem amb
les mateixes mancances que quan va assumir la responsabilitat l'actual equip de
govern. Els carrers sense arreglar, les voreres pitjor que fa quatre anys, el poliesportiu,
la Sala sense acabar (previst al 2004), el camp de gespa al camp de futbol, el Casal
d'Avís, el nou mercat, incompliments d'una manera generalitzada. Partides en el pres
supost que s'han anat repetint fins a 3 anys seguits (això vol dir que no s'han portat a
terme, però ho han venut). I el Sr. Soy volia jugar a la 6/49 amb les subvencions, pel
que rebríem de diners, però la veritat és que al final solament ens ha tocat el reinte
grament i sent generosos. La feina del carrer tota per fer, carrers bruts, pintades a les
parets que no es netegen, els joves sense espais per gaudir de l'esport o l'esbarjo. La
canalla continua havent de saltar les tanques per poder jugar, els joves han de marxar
de la població o restar a qualsevol racó del carrer... Argentonins, no us deixeu mera
vellar per anuncis en premsa i per un seguit de somnis, la realitat la coneixeu vosal

tres, no s'ha millorat com ens havien promès. I ja no hi ha temps.

La carta als Reis
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13I ara tenen la barra de dir que aquest

any no apujaran els impostos. Si la puja

ja l'han fet per endavant! Com que

estem en any electoral ara toca. Per

això parlem de premeditació.

Comitè Executiu Local de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)

Que millori Argentona
L Ajuntament d'Argentona ha aprovat el pressupost per a l'any 2003 i tot i que com

era d'esperar són uns pressupostos electoralistes, des de Convergència i Unió, en part
ens n'alegrem perquè en ells es recullen algunes inquietuds que nosaltres hem estat

defensant durant tota la legislatura.
Llegim que la millora de carrers i voreres juntament amb la Sala seran les principals
inversions d'Argentona, i com deia abans això és motiu d'alegria per Convergència i
Unió perquè és un reconeixement explícit de la raó que se'ns negava, i que les nostres
constants queixes fetes al llarg de tota la legislatura sobre l'estat del manteniment dels
carrers, enllumenat, espais verds i voreres eren totalment encertades. La llàstima és que
per arreglar-les (si realment ho fan) s'hagi esperat a l'últim mig any de mandat de l'ac
tual Equip de Govern i aquí és on veiem la clau electoral.
Respecte a la Sala, sempre hem estat a favor de la seva rehabilitació, i per tant res a dir

sobre la seva prioritat en els pressupostos.
Sobre el fet que aquest any 2003 no s'incrementarà la pressió fiscal al vilatà (taxes i
impostos), també l'hem de veure en clau electoral, i segurament premeditada, només
cal veure els increments que s'han fet al llarg dels tres anys de govern a tots aquells
rebuts on l'increment o no d'aquests és competència municipal.
Per citar-ne alguns direm que l'IBI, entre el 1999 i el 2002, anys sota la responsabilitat
de l'actual Govern Municipal, s'ha augmentat el 34%, Aigües d'Argentona SA, socie
tat privada municipal, va apujar un 35% la quota de servei entre el 2001 i el 2002, fent-
ho un 7% la resta d'anys, l'impost de circulació de vehicles un 9% anual, etc, etc.
Com poden veure tot per sota de l'IPC.
I ara tenen la barra de dir que aquest any no apujaran els impostos. Si la puja ja l'han fet
per endavant! Com que estem en any electoral ara toca. Per això parlem de premeditació.
Però no ens capfiquem més del que cal, ja que ara vénen dies de joia, ja tenim a les
portes les festes de Nadal i amb aquest motiu volem expressar des d'aquest espai i per
al proper any 2003 un desig de millora i felicitat per a tots els vilatans.



s'ha disminuït moltíssim. Hi ha molts
camps que s'han abandonat i això ha fet
que el bosc els envaís i que els ocells de
bosc ara visquin molt bé i, en canvi, els
ocells que volen en espais oberts estan molt
malament, fins i tot algunes espècies s'han
extingit al Maresme per aquesta causa".

Feina vocacional. Joan Pujol ens explica
que l'Aties no s'ha fet per guanyar diners
sinó per donar una eina valuosa d'infor
mació: "Els quaranta col·laboradors que
estem fent aquest aties no hem cobrat ni
un duro i això vol dir que ho has de fer en
hores mortes, caps de setmana... Per fer
l'Aties has d'anar a les quadrícules adju
dicades i passar-te l'estona intentant es
coltar la refilada dels ocells que estan
defensant aquest territori i si pot ser tro
bar un niu que ho corrobori. És una feina

que comporta una certa especialització,
cal un cert bagatge per conèixer els cants
dels ocells, conèixer les espècies".
L'ornitòleg argentoní reconeix que és un
tipus de feina que t'ha d'agradar molt

perquè són moltes hores perdudes, "però
a la gent que ens dediquem a això ja ens
agrada caminar per la muntanya i anar
descobrint les espècies".
Després d'aquesta feina importantíssima
que han fet per la comarca, ara esperen
recollir suficients diners per poder veure
ben aviat l'Aties a les llibreries i bibliote

ques maresmenques.

Des del 1999 els argentonins Joan Pujol i Josep Maria Parera treballen en la con

fecció d'un altles de les aus del Maresme, conjuntament amb altres ornitòlegs de la

comarca. Un aties que permetrà conèixer les espècies que crien o viuen a la comar

ca o, el que és el mateix, conèixer més a fons el territori i la seva situació actual.

Amb aquest aties es confirma que Argentona és un dels pobles més visitats per les

aus, ja que pels entorns argentonins passen durant l'any unes 160 espècies.

més de migració o ocells que hi viuen tot
l'any, a Argentona s'han trobat unes 160
espècies diferents. N'hi ha de molt comu
nes, com ara els pardals, les merles, les
orenetes, però també n'hi ha altres d'es
tranyes. El tècnic de Medi Ambient reco
neix que s'ha sorprès amb algunes de les
dades que ha recollit en l'estudi: "Per
exemple l'astor, que és un rapinyaire
diürn, en les últimes dades publicades al
Maresme deien que hi havia una recessió
força important i pel que sembla l'espè
cie al Maresme no està tan malament i a
Argentona sembla que fins i tot hi cria.
Però també ens hem portat algunes de
cepcions. He vist que els ocells típics de
zones obertes, d'erms i de camps en 10-
20-30 anys han fet una davallada molt
important. De fet és lògic perquè si ara
féssim una estadística de les hectàrees de
conreu que hi havia fa 20-30-40 anys res
pecte de les que hi ha ara veuríem que

Algunes de les aus que crien o passen per la comarca.

tl projecte de fer l'Aties de les Aus va

néixer ara fa quatre anys quan en l'àmbit
de Catalunya es va començar a fer un
aties de les mateixes característiques,
com ens explica Joan Pujol, tècnic de
Medi Ambient de l'Ajuntament d'Argen
tona, que s'ha encarregat de fer l'estudi
en algun dels paratges argentonins: "Fer
un aties no vol dir res més que quadricu
lar tot el territori, en el cas de Catalunya
de 10 km per 10 km, i veure quines espè
cies hi crien. Al Maresme amb la gent que
ens dediquem a això dels ocells vam deci
dir que com que érem prou gent podíem %

fer una cosa molt més concreta i cenyida ^
a la realitat de la comarca. Vam decidir  
que en lloc de fer les quadrícules de 10 
per 10, que és un àmbit territorial molt  %
gran, en podíem fer de 2 km per 2 km i \

amb els 40 col·laboradors anar a cada  ~
part a veure les espècies que hi crien".

El finançament. És un treball que va

començar l'any 1999 i que culminarà
l'any vinent amb la publicació de l'Aties.
Actualment els coordinadors estan bus
cant finançament per poder-ho editar i
d'aquesta manera veure espècie per
espècie quina és la seva distribució en el
Maresme i quin és el seu estat actual.
Joan Pujol ens explica la funció bàsica de
l'Aties: "intentar gestionar el territori mit
jançant uns indicadors, en aquest cas els
ocells. Els ocells ens poden indicar si un
territori ha estat degradat, si està en reces
sió o en recuperació, és un indicador bio
lògic que ens ajudarà molt".
Espècies a Argentona. Arran d'aquest
estudi en la totalitat del Maresme s'han
detectat més de 300 espècies. D'aques
tes, 108 crien a la comarca i unes 63 ho
fan als entorns naturals d'Argentona. En
total al llarg d'un any, entre ocells que
vénen a passar l'hivern o que passen no-
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Per segon any i gràcies a la gran voluntat dels membres del Centre d'Estudis Argentonins, Argentona ha pogut gaudir d'una tar

dor marcada per les lletres. Els amants de la literatura han pogut posar a prova autors mediàtics com ara Isabel-Clara Simó,

Maria de la Pau Janer, Maria Mercè Roca i Vicenç Villatoro. Tres senyores i un senyor de lletres que van venir a Argentona a

defensar les seves novel·les.

amb elegància i respectant l'opinió del

lector.
Per nom, la persona que hauria d'haver
atret més gent hauria d'haver estat Maria
de la Pau Janer, flamant finalista del
Premi Planeta, però l'ajornament del
seu dia de visita va restar públic a la
xerrada, que es va fer finalment el dia 28
de novembre. La Janer va haver de "llui
tar" contra més d'algun lector que tro
bava inversemblants alguns aspectes de
la novel·la Ets la meva vida, ets la meva
morto algunes acusacions de descriure
molt per no dir res. Ella, valenta, respon:
"jo no intentaré convèncer-vos perquè
quan acabo un llibre aquest passa a ser
dels lectors".
Llorenç Soldevila creu que les crítiques
que han rebut els autors han estat posi
tives: "En general s'han pres bé les críti
ques i fins i tot ho han agraït. Tots estan
acostumats a anar a actes públics on tot
són elogis i evidentment en tota obra hi
pot haver contrast de criteri. Perquè no
per ser autors premiats vol dir que ho
hagin de fer perfecte".
Des del Centre d'Estudis s'ha valorat
molt positivament la nova edició de la
Tardor, que es va acabar el dia 29 de
novembre amb un homenatge al filòleg
Joan Fuster, i ja s'està pensant el tema
que ocuparà la propera Tardor.

Mostra Literària. D'altra banda, a prin
cipis d'octubre es van lliurar els premis
de la fase final de la Mostra Literària del
Maresme i més d'un argentoní es va en
dur algun premi. És el cas dels joves

Laia Alsina i Sebastiàn Comerón en poe
sia, i Oriol Pou i Alba Castells en prosa.

Vicenç Villatoro en plena xerrada.

instants abans de dir: "No crec que els
escriptors ens haguem de justificar sobre
el que escrivim. Es pot escriure de tot,
sense limitar-nos". Prova superada.

Master Class de Simó. El dia que el Saló
de Pedra va oferir millor aspecte va ser
amb la visita d'Isabel-Clara Simó, que
va impartir per a tots els assistents una
Master Class sobre el procés narratiu i
de construcció de personatges, demos
trant la seva experiència en el ram de
l'educació i amb un aspecte de marassa.
Ofereix alguna o altra confessió: "Els es
criptors som gent molt pesada, que es
tem pensant tot el dia literàriament, a
tot el que fem hi trobem alguna cosa
per escriure. Tot el dia amb les nostres

cabòries".
El dia 14 de novembre li va tocar el torn
al terrassenc Vicenç Villatoro, que va
haver de respondre algunes crítiques per
part del públic sobre la seva novel·la La
ciutat del fum, però ell se'n va sortir

I / d'octubre. Passen pocs minuts de

les vuit del vespre. Una cinquantena de
persones esperen ansioses al Saló de Pe
dra. Gent de totes les edats, majoria de
dones, enamorats de les lletres i les pa
raules ben trenades, diposats a posar a
prova l'autora. I l'autora ho sap, ja que
Delictes d'amor no és cap novel·la sen
zilla. És la història d'un pedòfil i Maria

Mercè Roca haurà de defensar per què
ha escollit un tema tan escabrós per una
novel·la.
D'aquesta manera es va iniciar la Tardor
Literària sota el cicle "Novel·lar passi
ons", convidant grans noms de la litera
tura catalana actual. Llorenç Soldevila,
president del Centre d'Estudis i encarre
gat de presentar l'acte, comentava que
diverses persones li havien dit que sí
que començaven fort la Tardor, però
creu que ja va bé, "hem d'eliminar
temes tabús i conèixer la realitat que ens
envolta". Aquesta és la filosofia de la
Tardor Literària, trencar tabús i trencar
l'escut de protecció de molts autors, tot
oferint al lector la seva oportunitat de
dir-li tot el que no ha trobat bé de la

novel·la. Els premis aquí no serveixen
de res. També s'admeten floretes i elo
gis. I és que aquesta és la riquesa de la

Tardor Literària.
La primera sorpresa que s'endú l'escrip
tora gironina és quan una dona, la pri
mera a trencar el gel, diu que ha trobat
el final del llibre massa fluix. Una situa
ció que es repetirà amb els altres convi

dats. Ella respon: "Doncs jo precisament
trobo que el més dur és el final". "Per
què escrius un llibre sobre aquest te
ma?" pregunta una dona. Ella calla uns

Isabel-Clara Simó, Maria de la Pau janer i Maria Mercè Roca, van ser a Argentona.

De lletres i planetes



Postgrau sobre
immigració
L'institut d'Argentona acull des de prin

cipis d'octubre el segon postgrau sobre
immigració organitzat pel Moviment
Educatiu del Maresme conjuntament
amb la Universitat de Girona. El curs es
va obrir amb la lliçó inaugural a càrrec
del professor universitari Francesc Car
bonell. El contingut teòric del postgrau
tracta diverses vessants, com ara factors
sociopolítics, la construcció social de la
diversitat cultural i aspectes psicosocials
del fet migratori. Pel que fa a les qüestions
pràctiques, s'analitza el camp de la co
municació intercultural i els equips de
mediació.
A més, també s'exposa el treball educatiu
i social amb els immigrants. Els coneixe
ments adquirits durant el curs es podran
aplicar en programes de mediació o inte
gració cultural que realitzen alguns ajun
taments. El segon postgrau sobre immi
gració aplega alumnes de tota la comar
ca. Si es realitza a Argentona és per les
excel·lents comunicacions de la vila. El

postgrau, dirigit per Jaume Aguilar, cons
ta de 200 hores i aplega 35 persones tant
del món de la docència, tècnics munici
pals, assistents socials i educadors de

carrer.

benzinera de la carretera del Cros, i el de
la zona industrial del sud. Al torrent de
Madà s'hi ha trobat acumulats força en
vasos i runes. El coordinador del pla de
neteja, Oriol Bassa, no entén com encara
hi ha gent que realitza abocaments pro
hibits quan la deixalleria és ben a prop. El
torrent de Madà no és l'únic que ha estat
objecte d'aquest pla de neteja. D'una
banda s'ha realitzat una actuació similar
a la riera dels Pins. De l'altra, al torrent de
Can Carmany, s'ha eliminat la sorra dels
tubs que connecten aquest indret amb la
riera d'Argentona.
El pla de neteja i manteniment de torrents
i rieres inclou un procés de manteniment.
Així doncs, és previst que cada any es
realitzi un control abans de l'època de
pluges.

Els participants al concurs Euroteam

Torrent net

tl pla de neteja i manteniment de rieres

del Maresme engegat pel Consell Comar
cal i l'Agència Catalana de l'Aigua ha
permès rentar la cara al torrent de Madà
d'Argentona. Al llarg de l'última setmana
d'octubre, tres membres dels ADF s'han
encarregat de fer una desbrossada selec
tiva, una retirada de residus i una refores-
tació dels dos espais del torrent: el de la

Novens a
l'Euroteam

L objectiu era quedar quarts per la cua i

una mica més i queden quarts pel co
mençament. El Gimnàs d'Argentona va
fer una més que brillant actuació en l'Eu
roteam, el campionat europeu de gim-

nàstica amateur per equips que es va dis
putar la primera setmana de novembre a
la localitat francesa de Chalons en Cham-
pagne. Els argentonins van aconseguir la
novena posició i tan sols per 25 centèsi-
mes no van col·locar-se a la final. La sor
presa va ser molt gran. La clau de l'èxit
argentoní rau en què l'equip de la vila va
anar a assegurar punts. Van deixar de
banda les cabrioles i van realitzar una ac
tuació senzilla però perfecte. El campio
nat constava de tres proves: minitramp,
dumbling i una coreografia conjunta. Les
dues primeres, les van passar amb nota.
Les coses, però, es van torçar a la tercera
prova i per tan sols 25 centèsimes, els ar
gentonins no van arribar més lluny. El
proper objectiu del Gimnàs d'Argentona
és entrar a la final en el proper Euroteam,
que se celebrarà d'aquí a dos anys a Àus

tria. Ara per ara, temps d'assaborir haver
quedat novens d'entre 62 equips.

Plaques de cava
tl passat 12 d'octubre es va celebrar la

primera trobada d'intercanvi de plaques
de cava amb un èxit que fa pensar en
properes edicions. El principal organit
zador de l'acte, Josep Castané, en feia
una valoració molt positiva. La trobada
també va servir per presentar un nou
cava del Celler Castané. Es tracta de
dues ampolles, una de brut i l'altra de
brut nature. En aquest sentit Castané
també es mostrava satisfet, tot i que no
es van complir les expectatives. El
col·leccionisme de plaques de cava és
una activitat que s'ha posat de moda en
els darrers anys. La tradició va començar
cap a la dècada dels 20 però no va ser
fins fa poc que en va esclatar el boom.
Durant la trobada també va haver-hi un
tastet de pastissos. A més, tots els assis
tents van poder adquirir una placa com
memorativa de la Unió de Botiguers
d'Argentona, col·laboradora de l'acte.
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L'a residència d'avis La nostra Llar Santa

Anna és ara també un centre de dia. Això
vol dir que totes les persones que ho
sol·licitin podran gaudir dels serveis de la
Llar des de les 8 del matí i fins a les 9 del
vespre. Així doncs, disposaran d'assistèn
cia sanitària, psicològica, lúdica' i 'de

menjador. Els usuaris del centre de dia
realitzen les mateixes activitats que els
interns. L'única diferència és que no s'hi

queden a dormir.
L'ampliació dels serveis de la Llar Santa
Anna es deu principalment a la deman
da. El centre de dia va entrar en funcio
nament el mes de setembre. De moment
hi ha tres persones apuntades. Les places
són limitades i només s'acceptarà un mà
xim de 10 avis. La residència d'avis ha
aconseguit la qualitat de. "Centre col·la
borador" de la Generalitat de Catalunya.
Això significa una ajuda molt important
per a la gent més necessitada a qui la Llar

dóna prioritat.

La Llar^
centre de dia

lista al qual els testimonis van identificar
positivament. Confirmada l'autoria, el
cos de seguretat local va alertar la resta
de policies de la comarca per a la caça i
captura de l'individu, que a les tres de la
matinada va ser localitzat i detingut en
una pensió de Canet de Mar. Hores des
prés, el matí següent va passar a disposi
ció judicial al jutjat de guàrdia número 2

de Mataró.

Els aliments de tardor van ser l'estrella de les jornades.

Cacen el lladre
de la pista
/\ finals d'octubre, la pista coberta de

la vila va ser objecte del segon robatori
en poc més de dos mesos. És per això

que l'Ajuntament d'Argentona ha deci
dit prendre mesures. Tot i que és difícil
establir un control s'ha decidit enganxar
cartells advertint dels furts i s'ha avisat
els conserges que tanquin els vestidors
un cop s'hagin canviat els jugadors.
El darrer robatori es va produir un di
lluns al vespre. Un delinqüent va entrar
als vestidors de la pista coberta i es va
endur carteres i telèfons mòbils, aquest
cop però, el lladre va ser enxampat ho
res més tard a Canet de Mar.
La ràpida i coordinada acció policial va
permetre la captura d'un individu de 26
anys que respon a les inicials J.F.R. i que
ja estava fitxat per delictes de la mateixa
mena a altres llocs de la comarca. Eren
les nou de la nit quan un jove fent-se el
despistat va accedir dins els vestidors
argentonins i es va emportar una bona
quantitat de material de valor. Al cap
d'una estona, els usuaris del pavelló van
notar que els havien pispat carteres,
mòbils i altres coses. De seguida van

avisar la policia argentonina, que va
arribar amb una fotografia d'un especia
lista en aquestes males arts, un especia-

inesperat ha empès la Unió de Botiguers
a pensar en unes properes jornades amb

els productes de temporada com a prota
gonistes i que es podria fer a qualsevol

època de l'any.

Jornades
gastronòmiques
tls bolets i les castanyes van ser durant

el mes de novembre els protagonistes de
les Primeres Jornades Gastronòmiques de
Tardor d'Argentona. La Unió de Botiguers
i els restaurants de la vila van engegar
una campanya que tenia com a objectiu
promoure el comerç a través de plats ex
quisits. En la iniciativa, que es va fer des
del dia 9 al 30 de novembre, hi van par
ticipar 7 restaurants d'Argentona i dues
botigues de menjars preparats. Tots ells
han elaborat un menú tancat amb alguns
del seus millors plats i aliments típics de
tardor. Argentona ja havia acollit unes

Jornades Gastronòmiques anteriorment.
Una tradició que s'ha recuperat amb una
gran resposta per part dels vilatans i de
gent d'arreu de la comarca. Aquest èxit

Trobada econòmica
^ota l'organització del Servei de Pro

moció Econòmica de l'Ajuntament d'Ar
gentona (SEMPRE), es va fer a la vila la
primera Trobada de Gestió del Coneixe
ment en la dinamització del comerç
urbà. Tècnics de promoció econòmica i
dinamitzadors comercials de tot el Ma
resme van reunir-se al municipi argentoní
amb l'objectiu de promoure el debat i la
interacció entre les persones responsa
bles d'aquesta àrea. Es tracta d'intercan

viar experiències i crear una xarxa on es
puguin desenvolupar sinergies i col·la
boracions entre tots els participants.
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campanya informativa adreçada a tot
hom, però en particular als joves, que són
els qui fan servir més aquest mitjà de
transport. El que fem és fer uns mesura-
ments fonomètrics a diferents punts, i
se'ls informa si la motocicleta excedeix
dels decibels assenyalats a l'ordenança
municipal i s'informa que ho han d'arre
glar. A partir de I'l de juny ja comença la
campanya de control i d'immobilització
dels vehicles que infringeixin la normati
va. És una campanya continuada que es

fa durant tot l'any". Segons Pere Anglada,
hi ha motos que ja vénen de fàbrica fent
més soroll del permès: "Recordo que fa
uns anys hi havia aquest problema, aga
faves un ciclomotor acabat de comprar i
alguns d'ells passaven dels decibels auto

ritzats. Darrerament estem observant que
els nous models de ciclomotors estan
força més ajustats. El motiu principal és

que s'instal·len altres tubs no autoritzats,
i això i els motors antics produeixen un
soroll excessiu". De la mateixa manera

opina Juan Francisco Lozano, propietari
d'un taller mecànic al carrer Enric Gra
nados, que creu que són les motos les
que molesten més: "Sobretot són les mo
tos les que fan massa soroll. Els cotxes no
tant perquè el client del cotxe no és tan
jove, no li agrada tant el soroll i li agrada
portar el cotxe com Déu mana. Són les

soroll espantós. Això sí que es pot arre
glar, en canvi, que passin cotxes i motos
no hi ha res a fer", semblant a aquest
s'expressa una dona que reconeix que hi
ha molts sorolls de cotxes i motos, però
"què hi vols fer? Hem de tenir paciència
perquè tots hem estat joves, tindrem fills
que també molestaran, o sigui que hem
de ser una mica tolerants, sempre que no
es passin". Per acabar, una noia opina
que "s'hauria de controlar les motos que
van sense silenciador i multar-los".
Aquesta queixa general va arribar al ple
municipal d'octubre, en el qual els polí
tics de la vila van debatre la manera
més adient per aturar aquesta situació.
Es va decidir fer una campanya d'infor
mació en la qual els mecànics de la vila

informin els seus clients de la necessitat
de reduir els sorolls, així com augmen
tar els controls per part de la Policia
Local.

Els controls. Una de les parts implicades
en aquest problema, la Policia Local, ex
plica en veu del sotsinspector en cap,
Pere Anglada, que de controls ja se'n fan:

"Generalment el que fem sempre a co
mençaments de temporada, que és poc
abans que s'acabi el curs escolar de
l'Institut, atès que la major part dels joves
que van a l'Institut tenen moto, fem una

/Argentona creix a un ritme imparable,
un fenomen que també es veu acompan
yat per l'increment del nombre de cotxes
i motos que circulen diàriament pel nucli
urbà. Això, evidentment, provoca que
cada dia el soroll que es produeix sigui
més insuportable. Els veïns es queixen
d'una situació que empitjora a l'estiu
quan la gent passa més hores al carrer i
les cases tenen les finestres i les portes
obertes.

El poble opina. Les opinions són diverses,
des d'un home que es queixa que "a cer
tes hores és insuportable perquè sembla
que a alguns els doni gust anar carrer
Gran amunt i avall o per tot el poble. Van
fent voltes com si fossin al circuit de
Montmeló i no es pot domir, i això que
presumim de ser un poble molt tranquil",
una opinió que recolza un altre home:
"No es pot dormir. Al carrer de casa fan
carreres i quan acaben es posen a xerrar
molt fort. Si fos el temps que teníem l'ori
nal els el tiraria pel cap". "A les nits s'ha
de vigilar molt, sobretot a l'estiu que
tenim les finestres obertes. La gent hauria
de tenir consciència del que fa", diu una
dona, mentre que un altre home es quei
xa d'altres tipus de sorolls: "A sota de
casa hi ha uns contenidors que cada ve
gada que vénen els escombriaires fan un
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fer fer qualsevol suggeriment ú queixa us podeu adreçar als diferents me
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de Moragas, Lluís Serra o Isabel Sunye
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dels tallers mecànics és bona però crec
que a part d'això s'ha de fer molta forma
ció, començant des de l'escola a la famí
lia i a tot el poble". L'alcalde de la vila,
Antoni Soy, veu la implicació dels mecà
nics com a decisiva per aturar el proble
ma: "Avisarem els tallers que aconsellin
els seus clients. Però això té una efectivi
tat limitada, ja que els tallers els podran
recomanar que no posin tubs d'escapa
ment que facin massa soroll però no
podran obligar ningú. Només podran
recomanar". Per últim, el regidor del PP
Edurado Lujàn espera que això "sigui el
primer pas per poder acabar amb* els

sorolls".
Caldrà esperar si l'augment dels controls
i la consciència cívica seran suficients per
aturar un problema que té amoïnats molts

veïns.

de nit, volem sortir de dia i uns treballen
molt d'hora al matí i els altres pleguen
molt tard a la nit, i per tant hi ha proble
mes de xocs de costums i hàbits per
força. Això és difícil d'arreglar però el que
no es pot fer és anar amb mentalitat
exclusivista i el que s'ha de ser és com
prensiu. La millor recepta, com en la ma
joria dels casos, és una bona convivència
ciutadana i ser respectuosos els uns amb
els altres. A part d'això, hi ha d'haver me
sures de control perquè sempre hi ha el
que no respecta". En aquesta actitud de
cercar el civisme i la convivència també
se centra el regidor de CiU, Francesc
Espadero: "La gent, començant pels pares
i acabant per l'alcalde de la vila hem de
lluitar tots junts perquè això s'acabi per
què això perjudica la qualitat de vida
d'Argentona. Penso que la implicació

Els tallers mecànics informen als clients de la necessitat de controlar els sorolls.

motos petites les que normalment van
amb tubs d'escapament que no és l'ade
quat i fan més soroll del compte". "El
soroll és una cosa que molesta molta gent
del poble i s'ha de combatre i prevenir.
Des d'aquí nosaltres posem totes les pos
sibilitats i donem informació al client
quan té un tub d'escapament malament o
qualsevol soroll del cotxe o de la moto

l'informem perquè es repari i vagi com
Déu mana", explica Lozano, que també
vol deixar clar que "sempre hem informat
de les irregularitats que produeixen so
roll, perquè informar està dins la nostra

feina".
Segons Pere Anglada, els decibels que
encara es permeten són massa elevats,
per això proposa rebaixar-los: "Ha sortit
el nou reglament de seguretat vial i haví
em pensat pel que fa al límit de decibels
que es rebaixin perquè ens trobem que hi
ha ciclomotors que aparentment fan so
roll, els atures, els fas la prova i veus que
no excedeixen. El que cal és anar baixant
els límits com han fet altres ajuntaments
per fer compatible l'ús del ciclomotor
amb la resta de ciutadans".
Si li preguntem al mecànic Juan Francisco
Lozano d'on ve el problema ell es mostra
així de contundent: "És un problema de

joventut, però això ens ha passat a tots.
Quan hem estat joves si hem tingut motos
ens ha agradat que la moto corri més, faci
més soroll i l'hem tocat de tot arreu. És un

problema que existirà sempre. Nosaltres
intentem informar-los que no és bo, però
és inevitable".
Pel que fa als polítics, els representants de
tots els partits estan d'acord que els so
rolls s'han de reduir, però mentre que l'e
quip de govern creu que cal més infor
mació i consciència cívica, l'oposició
opina que la manera d'aturar-ho és aug
mentar els controls que fa la Policia

Local.

Cal ser cívic. Segons Montse Brugal, regi
dora d'Urbanisme, la millor recepta és
una bona convivència ciutadana: "Estem
en un món en el qual tots volem comprar
la moto al nen quan fa 14 anys, a cada
casa tenim dos cotxes o tres, volem sortir
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La contaminació acústica és un autèntic problema en determinats indrets d'Argentona. El soroll de motos^ el rebombori dels

joves quan surten de nit, el terrabastall del camió d'escombraries trenquen la tranquil·litat de moltes llars. En el ple municipal

d'octubre es va demanar un control més estricte dels sorolls i que els tallers mecànics col·laborin en la reducció del soroll de

cotxes i motos a la via pública. Els controls s'estan fent però són molts els qui opinen que difícilment es resoldrà el problema.



La façana de Can Serra manté encara la seva bellesa.
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36 anys després dels fets esmentats.
En Joan m'explica dotzenes de coses
més, i abans de marxar faig un tomb per
la casa. Té forma basilical de tres cossos,
carreus de pedra, festejadors, un portal
dovellat i al seu costat una font i un
pedrís que convida una vegada més a
seure sota uns plàtans frondosos. Al fons
de la casa hi ha dos nivells, el mut celler
conserva tots els seus estris, no en va
encara l'any passat s'hi va fer vi. Un cup,
dues promeses, bótes, portadores, sema-
lers, berlons i un bujol, atuells el nom del
qual no busqueu correctors, en els lèxics
actuals i que són els silents testimonis de
la feina i el tragit d'aquelles vinyes, pa i
sosteniment dels argentonins de passades
centúries.

consuetud que la dona aportés el tàlem
en què d'entrada perdria la seva virgini
tat. En els temps actuals això ja no cal, i
em refereixo solament a l'aportació del
llit.
Un fet luctuós visqueren a Can Serra del
Puig l'any 1836 durant la primera guerra
Carlista, anomenada també Guerra dels
7 Anys. No lluny de la casa, més o
menys allà on acaba el carrer Ramon
Par, varen ser assassinats l'Anton Serra i
el seu fill Joan per uns incontrolats car-
lins que, segons l'historiador Francesc
Costa en el seu llibre Els cacics d'Argen
tona i transcrivint un article d'una publi
cació mataronina, era una partida de
coreligionaris del guerriller a partir del
1872 ja en la tercera carlinada, o sigui,

Lluís S. Morgan

/Asseguts al voltant de l'espaiosa llar de
foc, en Joan Collet, penúltim rebroll de
l'arbre genealògic dels Serra del Puig, va
descobrínt-me, fil per randa, la llarga his
tòria de Can Serra. Jo només us en faré
cinc cèntims.
Can Serra va dir-se durant centúries i fins
al 1722 Can Fornells. Aquests Fornells i
els seus successors, els Serra, van empa-
rantar-se amb totes les famílies, impor
tants o humils, que llavors formaven
Argentona, des dels Riudemeia fins als
Bramona o els Cabanyes.
Una noia de Cabanyes en emparentar-se
amb un Serra va aportar com a dot una
caixa de núvia i un senyorial llit de
matrimoni d'estil olotí, llit que encara es
conserva. En aquell temps era quasi de

Can Serra

en
CD
en
03
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•Dia 20 de desembre,
al Saló de Pedra, a les 20:00 h

Concert de Nadal
a càrrec del alumnes de l'escola
de música Amics de la Música.

•Dia 22 a les 18:00 h, dia 25 a
les 19:00 h i dia 29 a les 18:00 h
al Centre Parroquial

Representació
dels Pastorets^

de Josep Maria Folc i Torres,
a càrrec del grup de teatre
del Centre Parroquial.

•Del 25 de desembre al 13 de
gener al Niu del Centre Parroquial

Mostra de pessebres

•26 de desembre a les 20:30 h
a l'església de Sant Julià

Concert de Nadal
a càrrec de la Coral Càntir d'Or

•Del 26 al 31 de desembre,
al Poliesportiu Municipal:

VI Parc de Nadal
(IV Saló de la Infància i la Joventut)

Tot tipus d'inflables, tren de
vies, llits elàstics, circuits de
bicis, tir amb arc, tirolina, jocs
de taula, ping-pong, actuacions
per a infants i tallers de tot tipus.
Horaris de 10:30 a 13:30 h
i de 16:00 a 20:00 h

•29 de desembre, a la Plaça
Nova, a partir de les 12:00 h

Arribada del patge reial
a qui els nens i nenes
d'Argentona podran portar la
seva carta adreçada als Reis de
l'Orient.

•5 de gener, a les 7 de la tarda
des del carrer Mestre Falla,
fins l'Ajuntament:

Tradicional Cavalcada
de Reis

^ per molt nit de Nadal que sia,

tot roda igual en l'infinit
i el nostre món, que estan petit,

fent camí com cada dia.

hi ha l'estrella rutilant
)i cap arcàngel anuncia
el naixement d'Aquell Infant
i si esclatés rialla o cant
tindrien gust d'hipocresia.   *

Mentre un infant plori de fam
i mori un vell sens companyia;
mentre la sang enlloti el camp
i els homes lluitin per un par
de terra eixorca amb fellonia; -

-     J

Mentre tinguem el col tancat

per l'urc i la gasiveria; *
mentre que "amor" i "caritat"
no tinguin cap significat...
tindrem Nadals sense alegria, i

Aquesta Nit, no ens enganyem,
hi ha molt pessebre i establia^
arreu del món, i escoltaren^
un plor d'infant -el de Betlem?-
mostrant la nostra covardia.

^—^í W-

Per Josep Lladó i Pascual

Cançó trista e  a^ al
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CAVA FREIXENET
SEMI BRUT

3'54€

WHISKY BALLANTINES
9 49 €

TORRÓ ANTIU XIXONA
d'Alacant o Xixona

no €

PERNIL
BODEGA

Sierra Morena

75 € la peça
+

estoig de vi de regal

+
un carret de compra

OFERTES DESEMBRE 2002
Lots i estoigs de Nadal

BONA COMPRA

GRANS MARQUES EN CONSERVES, VINS,
CAVES, CONGELATS DE VERDURA I PEIX,

FORMATGES, EMBOTITS, PERFUMS,
DROGUERIA, ETC...

•OFERTES DIÀRIES

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

8'30a 13'30(matí)
17'30a20'30 (tarda)

Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA

QUALITAT I PREU

MATARÓ: Centre, la Habana. Casa 100 m2, 3
habitacions dobles, pati de 30 m2, distribuïda
en dues plantes, necessita reformes interiors.
171.288,45 € (28.500.000.- Res.)

ARGENTONA-CAN BARRAU: Solar en ven
da. 144 m2 solar, pla per construcció de casa
adosada, planta baixa més pis i golfes, situa
ció privilegiada, amb vistes. 112.990,27 €
(18.800.000.- Res.)

ARGENTONA-CAN FERRATERS: Torre en
venda. 280 m2, 1.200 m2 solar, 4 hab. (1 suite,
2 dobles), 2 banys, 1 bany aux., cuina office,
saló menj. amb llar de foc, terrassa solàrium,
jardí espectacular, garatge 2 cotxes, piscina.
468.789,44 € (78.000.000.- Res.)

ARGENTONA: Hotel Soler. Torre en venda. 200
m2, 900 m2 solar, 32 habitacions (30 dobles, 2
individuals), 2 banys, cuina nova, saló menja
dor, terrassa, jardí amb glorieta, garatge, cale
facció, llar de foc, fusteria interior pi. 369.622,44

ARGENTONA: Turó de St. Sebastià. Casa nova
construcció en venda. 275 m2, 150 m2 solar, 4
hab. (2 dobles), 2 banys, cuina, saló menjador,
terrassa, garatge, calefacció, vidres dobles, gas,
tancaments alumini, fusteria interior roure.
306.516,17 € (51.000.000.- Res.)

ARGENTONA-CENTRE: Zona carrer Gran.
Àtic. 90 m2, 3 habitacions (1 doble), 1 bany,
cuina reformada, saló menjador amb llar de foc,
terrassa 20 m2, vistes panoràmiques, calefac
ció, vidres dobles, gas, llar de foc. Exterior.
135.227,72 € (22.500.000 Res.)

ARGENTONA: La Soleia. Torre en venda. 250
m2, ideal per a dues famílies, distribuïda en
dues plantes individuals, cadascuna amb la se
va cuina i menjador. 1.200 m2 de terreny, vistes
panoràmiques. 375.632,57 € (62.500.000.- Res.)

SANT VICENÇ DE MONTALT: Casc antic.
Casa 120 m2, 120 m2 solar, 4 habitacions (2
dobles), 1 bany, 1 bany aux., cantonada, cuina
office, saló menjador rústic, terrassa 20 m2,
calefacció, vidres dobles, gas, llar de foc.
255.430,14 € (42.500.000.- Res.)

ARGENTONA: Zona carrer Gran, baix en
venda. 130 m2, 3 habitacions (2 dobles), bany,
cuina americana, saló menjador, terrassa 40
m2, armaris, calefacció, gas, llar de foc, tanca
ments de fusta barnissada, 2 estudis de 25 m2.
192.323,87 € (32.000.000.- Res.)

ARGENTONA-CENTRE: Camp de futbol, casa
en venda. Superí.: 90 m2, 140 m2 solar, 3 habi
tacions dobles, bany, cuina, saló menjador,
jardí, tancaments fusta, assolellat. 222.374,48 €
(37.000.000.- Res.)

ARGENTONA-CAN BARRAU: Nucli urbà. Ca
sa de nova construcció. Súper. 280 m2, 4 hab.
(1 suite, 1 doble), 2 banys, cuina office 20 m2,
saló menjador 40 m2, terrassa sortint del saló,
garatge 4 cotxes, calefacció, orient, mar, ter
rassa 20m2. 318.536,41 € (53.000.000.- Res.)

ARGENTONA: Plaça Enamorats, solar en
venda. 374 m2 solar, pla, urbanitzat, tots els
serveis a la porta del terreny, 15 m. de façana.
168.283,39 € (28.000.000.- Res.)

^ Els nostres clients ens demanen habitatges a la zona d'Argentona. ^
Si vol vendre el seu pis, torre o casa vingui a Gil Parés.

93 797 10 13
Gran, 62 (davant l'Ajuntament)

08310 Argentona
e-mail: comercial@gilpares.com

Web: www.gilpares.com

Gil Parés /^



Horari: de dilluns a divendres, 8 a 1 matí - 3 a 6 tarda

Tel. 93 797 03 57
Fax 93 797 04 67

Plaça Nova, 6
08310 ARGENTONA

9

INSTAL·LADORS

stems
m

SPECIAUT

Ctra. Vilassar de Mar, 16

08310 ARGENTONA

Tel. 93 756 13 21 - Fax 93 756 16 31

E-mail: rest cazadores@terra.es

RESTAURANT

C/ Doctor Samsó, 26 (costat supermercat DIA)

08310 Argentona

Urgències: 93 799 55 99

Desparasitacions

^ Vacunacions

ò Microxip

4> Medicina general

Ò Visites a Domicili

Tel: 93 797 23 89

Consultori Veterinari
Argentona

el nou reglament d'infraestructure

de telecomunicacions l.C.

Realització d'instal·lacions amb

C/. MAJOR, 12 - 08303 MATARÓ - Tel./Fax 93 757 14 04
e-mail: sonielec@wanadoo.es  -   Web: www.sonielec.es.fm

FEDERACIÓ CATALANA
D'EMPRESARIS
INSTAL·LADORS DE
TELECOMUNICACIONS

ANTENES TERRESTRES I SATÈL·
SONORITZACIÓ DE LOCALS
CIRCUIT TANCAT TV
CABLEJATS D'EDIFICIS
TRACTAMENT I DISTRIBUCIÓ
DE SENYALS ANALÒGIQUES
I DIGITALS

INSTAL·LACIÓ REPARACIÓ* MANTENIMENT

I

? TELECOMUNICACIONS ^
ELECTRÒNICA

SONIELECsl



•PUNT DE SERVEI-F6C5R Enher
Tràmits • Nous subministraments • Treballs baixa tensió

•OBRES I CANALITZACIONS
• INSTAL·LACIONS MT I BT

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS ELÈCTRIQUES I FONTANERIA

X• MANTENIMENT EMPRESES
• AIRE CONDICIONAT

• CALEFACCIÓ
•TELEFONIA MÒBIL AMENA

• TELEFONIA BÀSICA RETEVISIÓN

uiz - e. cc::i

Tràmits^^l
i Gestions  FEC5R EflflEr

ServeiPunt de


