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pesta Major
•Vacunacions

•Desparasitacions

•Medicina Interna

•Cirurgia

•Anàlisis Clíniques
•Alimentació

•Microxip
•Servei a domicili
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Manolo i Benito
L'Olímpic Can Raimí, el club argentoní de futbol
sala, continua potenciant aquest esport al poble.
Benito i en Manolo són dos amics inseparables
que comparteixen alegries i penes en un club que

sense ells no estaria tan amunt.

25 anys d'escola al Cros
L'Escola de Sant Miquel del Cros ha complert
25 anys. Una escola que n'ha passat de tots colors
però per damunt de tot ha tingut un professorat i
un seguit de gent a darrere que ha fet possible

donar al barri una educació digne.

Nova cara del carrer
Després de diversos mesos de dur treball ja s'ha
inaugurat la nova imatge del carrer Dolors
Monserdà, un carrer amb molta història que porta
el nom d'una gran escriptora catalana.

6-7. Més festa

La Festa Major comença un dia abans (2 d'agost)
carregada amb novetats que, juntament amb la
Festa del Càntir, ompliran de festa i bon ambient

el poble d'Argentona.

O-9. El pacte

La rehabilitació de la Sala, un projecte de poble
participatiu, habitatges de protecció oficial,
equipaments esportius i socials; objectius del

govern municipal.

10-11. Montse Brugal

Ronda d'entrevistes als líders dels partits polítics
que es van presentar a les darreres eleccions
municipals. Montse Brugal, del PSC, explica per

què han entrat al govern i els seus projectes.
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Il·lusió^ ganes, empenta i capacitat

De nou, voldria donar les gràcies a tots els vilatans i vilatanes que ens han donat
suport a les darreres eleccions municipals i que han permès, doncs, que puguem con
tinuar governant a la vila, i tirar endavant el projecte de poble i el programa de govern

que fa quatre anys vàrem començar.
En els darrers quatre anys hem estat treballant amb l'objectiu de millorar la vila, d'a
conseguir que el conjunt dels vilatans i vilatanes tinguem cada dia més i millors ser
veis, i d'incrementar el benestar i la qualitat de vida de les persones. Sabem que en
aquests anys hem fet moltes coses per millorar Argentona, però també que encara ens
en queden moltes per fer per continuar-la millorant. I tenim l'equip humà, les ganes,
la il·lusió, la voluntat i el sentit de la responsabilitat necessaris per continuar-ho fent
en els propers anys. Fa quatre anys L'Entesa i el PSC vàrem començar un projecte
comú que ara hem decidit continuar per quatre anys més: per continuar millorant
Argentona, per fer una Argentona cada cop més propera a les persones. Hem arribat
a un Acord de Govern perquè tenim unes coincidències bàsiques en un projecte de
poble clar i un programa de govern concret. Un acord de govern el qual, igual que el
1999, totes les parts veiem bé i ens en sentim satisfetes: és a dir, un bon acord de
govern. Tot plegat ens permet, com aleshores, fer un govern fort i estable, amb una
clara visió estratègica i amb una perspectiva a mitjà i llarg termini.
Afrontem aquesta nova etapa amb una enorme il·lusió i ganes de treballar i, també,
amb un gran sentit de la responsabilitat per tal d'assolir un millor nivell i qualitat de
vida per a Argentona i per a tots els seus habitants. El nostre objectiu és clar i l'hem
posat en pràctica des de ja fa més de quatre anys: treballar per Argentona, treballar
per un poble millor, treballar per la millora del nivell i la qualitat de vida de tots els
vilatans i vilatanes d'Argentona. Us convidem a participar-hi activament.
Tots els que estem al govern municipal -els antics i els nous- tenim la capacitat i l'ac

titud que cal: treballar amb ganes i serietat. Estic segur que això es començarà a notar,
i molt, en la propera Festa Major de Sant Domingo/Sant Domènec i a la Fira del Càntir.
Molt bona Festa Major a tothom.

L'alcalde, Antoni Soy

El nostre objectiu és clar: treballar per

Argentona, treballar per un poble mi

llor, treballar per la millora del nivell i

la qualitat de vida de tots els vilatans i

vilatanes d'Argentona. Us convidem a

participar-hi activament.

Carta de l^alcalde

La Festa del Càntir de l'any passat va començar amb una situació còmica tirant a
polèmica. El càntir de l'any va aparèixer amb diferents inscripcions. En alguns hi deia
Sant Domènec, en altres Sant Domingo i en altres fins i tot Sant Domeneg. Enguany
la polèmica es pot repetir. Per una banda hi ha qui defensa, la tradició del Sant
Domingo, altres que creuen que s'hauria d'escriure amb la forma catalana de Sant
Domènec i altres que no es posicionen. Però com que l'acord entre tots els vilatans
és impossible qui ha decidit és el Patronat del Museu del Càntir, que ha preferit el Sant
Domènec. Des de l'organització ja s'ha assegurat que aquest any tots portaran la

mateixa inscripció. D'altra banda hi ha la Festa Major, que aquest any comença un
dia abans, el dos d'agost. Aquest dia tindrà lloc un esdeveniment que ha de marcar el

futur d'una manera o altra. La Font Picant acollirà una ballada de sardanes a càrrec
de la Cobla Lluïsos de Taradell. Aquesta és una voluntat de l'equip de govern, que vol

aprofitar aquest espai del poble per fer actes diversos. I és que és un espai idoni per
fer-hi espectacles infantils i tot tipus d'actes populars. I qui es consolida és la
Garrinada, que arriba a la quarta edició. L'any passat va demostrar que no era un espai
exclusivament per als joves i que tothom en podia gaudir amb diversos estils de músi
ca i tallers i activitats per a petits i grans. Ara repeteix la mateixa recepta. Amb grups
de nivell, barrejats amb artistes locals, la Garrinada d'enguany oferirà des de flamenc

a música tradicional, passant per rock dur, música brasilera, de cantautor i tecno-

dance amb la Garridance, una altra novetat. Bona Festa Major!

Sant Domingo/Domènec

El 2 d'agost, dia que comença la Festa

Major, la Font Picant acollirà una balla

da de sardanes. Aquesta és una voluntat

de l'equip de govern, que vol aprofitar

aquest espai del poble per fer actes

diversos.

Editorial
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Crec que estareu d'acord amb mi que en demo
cràcia l'alcalde és el màxim representant del
poble i ha de fer honor al càrrec. Quan el Sr. Soy
en el Ple del 4/04/03 va desqualificar un regidor
titllant-lo de "carronyaire" em va saber greu. Ni
més ni menys perquè ho va dir l'alcalde en l'e
xercici de les seves funcions. Com a argentoní
vaig sentir vergonya aliena. Tenim dret que l'al
calde es comporti sempre honorablement, també
en les formes, oi M. Rosa? Sense ànim d'erosio
nar la figura de l'alcalde, al contrari, vaig expres
sar-li la meva contrarietat per la seva intervenció;
vaig demanar-li, en el Ple, que es retractés de la
seva desqualificació verbal. La meva demanda va
ser atesa a l'instant. Aquesta actitud honorà el Sr.
alcalde. Aleshores la qüestió va acabar i bé. No
hi va perdre ningú. Hi vam guanyar tots. Tu també
M. Rosa, com a argentonina i com a membre
destacada de l'Entesa. Que l'alcalde s'equivoqui
és normal. És una persona, Rosa! Com que és

intel·ligent, educat i culte sap rectificar. Si tu fos
sis l'alcaldessa, M. Rosa, t'agradaria que l'Antoni
Soy, membre del teu grup municipal, fes una
defensa numantina a posteriori, en un mitjà de
comunicació públic del qual tu en fossis presi
denta, d'una qüestió que tu ja haguessis resolt
prèviament i de forma plausible? M. Rosa, en Soy
no és intocable; és l'alcalde de tots i subjecte de
crítiques. Que un vilatà li reclami, quan l'erra,
que rectifiqui és bo. En el cas que ens ocupa, M.
Rosa, l'alcalde rectificà i el clima polític es redre

çà. Què més vols?
M. Rosa si amb el teu escrit (que "on era el sen
yor Marfà", que si em vaig "escandalitzar", que si

cal que "assisteixi als plens més sovint per posar-
hi pau", etc.) pretenies ridiculitzar-me o estigma-
titzar-me no ho has aconseguit; si pretenies ofen
dre'm tampoc, i si volies enterbolir la meva rela

ció amb l'alcalde estic convençut que tampoc.
Innecessàriament, has embolicat la troca. Potser,
has tingut un desencert d'escriptura, un mal mo
ment... Ep!, com tots, M. Rosa. No obstant això,
no t'amoïnis, això sol passar. Saps prou bé que la

vida és un seguit d'encerts i desencerts. I que per

molts anys!
A tots vosaltres, benvolguts lectors, regracia-

ments.

Oriol Marfà i Pagès

Benvolguts lectors, a qui es refereix la Sra. M.
Rosa Masó en l'escrit "El disgust del Sr. Marfà",
publicat en l'anterior Cap de Creus, és qui subs
criu. Altres senyors Marfà no hi tenen res a veure,

oi M. Rosa?

El Sr. Marfà

Conscient de la varietat d'esports que es practi
quen a la nostra vila i que cadascun d'ells mereix
les atencions del municipi, permet-me que, amb
la meva condició d'exjugador, exentrenador i
exdirectiu, et plantegi una reflexió que considero
ineludible pel desenvolupament i progressió de
l'esport que estimo: el bàsquet.
Com ja saps, el CB Argentona ha complert mig
segle de vida farcit d'èxits i neguits. Ha estat la
gent anònima que amb el seu esforç desinteres
sat ha dut l'empresa al segle XXI amb més

empenta que mai.
És aquest esforç el que la teva regidoria ha d'a

tendre i, en justícia, aportar-hi tots els mitjans a
l'abast.
En aquest sentit, no és explicable que altres
poblacions del nostre àmbit geogràfic, amb un
desenvolupament socioeconòmic similiar i,
sovint, inferior al d'Argentona, gaudeixin d'unes
instal·lacions poliesportives magnífiques eviden
ciant (si no fos prou evident) la desatenció del
nostre consistori, al qual tu representes, envers
tots els argentonins que volen optar per la pràcti
ca d'un esport que no sigui el futbol.
Ja a la meva etapa de directiu del CBA, vàrem
tenir força contactes, peticions i raonaments amb
l'Ajuntament, i vam obtenir, d'aquest, promeses
de futur immediat les quals s'han anat esvaint en
el temps.
Tinc informació que als pressupostos observeu
aquesta partida: et confesso, però, les meves
reserves atesa l'experiència.
És hora de passar del plànol a la totxana!!

I, sincerament..., després de 50 anys, amb la
construcció del nou poliesportiu, l'ajuntament
pot fer un "triple" històric.

Joan Anton Regader

Com cada any i recordant el 14 d'abril de 1931,
adveniment de la Segona República Espanyola,

un grup de republicans ens reunim per menjar.
Molts dels que encara érem vailets no oblidem
les eleccions municipals del 12 d'abril d'aquell
any que donaren una gran majoria en el que fou
la proclamació de la República. El poble espan
yol va demostrar el rebuig a la Monarquia
Borbònica d'Alfons XIII i les anteriors monar
quies borbòniques i dictadures que havien domi
nat el nostre país conjuntament amb el caciquis
me salvatge.
Quan jo tenia onze anys, els cacics del poble on
vaig néixer es mofaven dels seus esclaus, dient-
los: "què fareu si guanyeu les eleccions, ens par
lareu? Ens robareu les terres i tots els nostres pa
trimonis? O ens fotreu a la presó? Tot plegat amb
la finalitat d'atemorir els seus vassalls de tota la
vida, de generació en generació. També recordo
que en aquells temps, menjar carn era un luxe
només permès als rics, i per comprar els vots dels
"descamisats" pobres els convidaven a bons tibe
ris amb abundància de vi on al mateix temps
repartien als assistents la papereta del vot. Però
aquesta vegada la recepta els va fallar, i el poble,
que estava fart de tanta misèria que l'envoltava,
no va caure en el parany de la carn i el vi.
La Primera República (1873-74), els seus ene
mics aviat la van fer desaparèixer. A la Segona,
els mateixos enemics no li van donar l'opció de
crear una Espanya més justa i democràtica, lliure
del domini dels "todo poderosos", de l'absolutis
me i la dictadura militarista amb el recolzament
dels cacics, terratinents i l'Església catòlica. El
cardenal Segura, i els cardenals catalans Pla i
Daniel i el "cardenal primado de Espana" Isidro
Gomà (la Riba, Tarragona), que portaven "bajo
palio" el dictador Franco "por la gràcia de Dios",

van contribuir al seu enderrocament. No van
donar opció a la voluntat del poble de fer políti

ques contra l'analfabetisme (el 52% en aquell
temps), l'avortament, el divorci, el vot de la dona
(dret que llavors tenien barrat), la reforma agrària,
la llibertat, la democràcia, la justícia i altres aven

ços socials que llavors solament eren per als pri
vilegiats. Com havien d'admetre els enemics de
la República tants avantatges a un poble, minvant
el seu poder? Es creien que ells estaven folls?
Els republicans no podem oblidar el crim que va

suposar la Mort de la Segona República. No obli
deu: "El poble que oblida la seva història perd la

memòria i és com si s'oblidés de si mateix".

Tario Rubio

Les vivències del 31  Fem el triplet!

uCartes dels lectors
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mana no tardar gaire a adquirir-lo i
recorda que es pot comprar de forma

anticipada.

La Fira. L'estructura de la Fira serà una
continuació de les dels altres anys amb
una vuitantena de ceramistes d'arreu del
món d'entre els quals cal destacar dos

convidats d'excepció: un ceramista ira
quià i un de Nigèria. "Hem fet els tràmits
perquè vinguin i esperem que no tinguin
problemes. Així donarem un aire més
internacional i exòtic", explica Calvo.

L'exposició d'aquest any serà a càrrec
de Maria Bofill, un clàssic de la
ceràmica contemporània, una dona
que ha portat el seu art per tot el
món. "Fa una ceràmica molt intimis-
ta, minimalista, que són com petites
maquetes. Ens proposa unes petites
obres arquitectòniques fetes amb
ceràmica. És una exposició que s'ha

de mirar amb molta atenció", reco
mana el coordinador de la Fira.
Després de la polèmica de l'any pas

sat amb el nom de la inscripció que

portava el càntir, aquest any a tots
posarà Sant Domènec per acord
unànime del Patronat del Museu del

Càntir.
Com cada any la Festa del Càntir es
completa amb els tallers del torn i
de rakú, la demostració de terrissa,
la gran trepitjada final, el concurs
d'aparadors i els jocs a l'entorn del

càntir.LI càntir de l'any ve de loledo.

encantadíssima de poder venir", reco
neix Oriol Calvo.

El càntir. El càntir de l'any prové de
Talavera de la Reina, una de les grans
capitals de la ceràmica espanyola que
està a la província de Toledo. Oriol
Calvo defineix més a fons aquest càntir.
"És una ceràmica acurada, molt vistosa i

creiem que és un càntir que agradarà
molt. No és un càntir rústic sinó decora
tiu." El problema, però, és que aquest
any només se n'han fet 7.000 exemplars
i per tant, el coordinador de la Fira reco-

53a FESTA DEL CÀNTIR

Una vegada més la Festa Major coincidi
rà amb la Festa del Càntir. De la mateixa
manera que l'any passat, la Fira Inter
nacional de Terrissa començarà el diu
menge 3 d'agost i s'acabarà el dia 6.
Aquest any i amb l'objectiu de repetir les
10O.OQCF persones que rep el poble cada
any, es farà una presentació de la Festa a
càrrec de l'escriptora valenciana Isabel-
Clara Simó al Saló de Pedra el dissabte
dia 2. "La intenció és que una personali
tat de prestigi obri cada any la Fira i
volem que aquest acte sigui de refle
xió sobre la nostra festa i relacionat
amb l'autor", diu Oriol Calvo, coor
dinador de la Festa del Càntir.
Una altra de les novetats que inclou
la Festa del Càntir és una xerrada
pràctica a càrrec de l'àvia Remei de
com millorar els plats cuinant amb
atuells de terrissa. I és que l'àvia de
moda de la cuina catalana té uns
vincles molt lligats a Argentona, ja
que quan va començar a parlar de
cuina en públic ho va fer a Ràdio
Argentona. A més, la feina habitual
de Remei Ribes abans de jubilar-se r
era casualment vendre terrissa i va  ;
ser una de les primeres persones que _
va venir a Argentona a vendre els  ?
seus atuells de terrissa. "Per tant era  I
la persona idònia per fer un acte com

aquest i ajudar a dinamitzar la Fira i  ~z
fer-la diferent cada any i ella està

Major de Sant Domingo que la regidora
de Festes va trobar "molt atrevit i molt

impactant".

Espectacles infantils. Aquest any hi
haurà un espectacle infantil menys que
l'any passat però de més qualitat. Co
mençarà el dia 4 amb una cercavila pel
poble a càrrec dels Xarop de Canya i dos
espectacles més al Centre Parroquial.

La Garrinada
Si la Festa Major d'enguany presenta
novetats, Ja Garrinada no serà menys. El
que crida més l'atenció és la zona d'a
campada que s'habilitarà a la Font del
Mig. Els regidors de Cultura i Festa
creuen en aquesta acampada perquè és
una cosa molt festiva I que farà que
molta gent de fora no hagi de fer mans i

mànigues per tornar a casa.
A nivell musical, la Garrinada d'enguany
també presenta una novetat, la Garri-
dance, la Festa techno i dancm que es
farà el dia 4 al poliesportiu. Mentre que
als concerts que es faran a l'escola Ber
nat de Riudemeia continuarà la combi
nació de grups de prestigi amb grups
locals. D'aquesta manera passaran per la
Garrinada grups com La Carrau, Ina
daptats, Pomada, Eal al costat d'argento-
nins com Gatzara, Perfumats, Bleeding

Sun.
Pel que fa al sopar popular, aquest any
serà a base d'uns espectaculars porcs a la
brasa que es couran alià mateix.

tocarà per als amants dels passos dobles,
els tangos, el cha-cha-cha, la salsa... El
dia 5 hi haurà ritmes negres de jazz i
funky a càrrec de La Vella Dixieland, que
vindrà a Argentona amb la seva formació
més ballable, i el dia 6 la Girasol tanca

rà la Festa Major amb música per a tots
els públics i, això sí, amb molta festa.
Segons la regidoria de Cultura i Festes de

l'Ajuntament s'ha volgut variar d'aquesta
manera l'oferta musical. I no oblidem les

havaneres del dia 5, que aquest any
vénen de la mà dels Mar Brava.
La Festa Major d'enguany veurà especta
cle de qualitat amb els Chapertons i el

seu BOOM!, un espectacle que aquesta
companyia maresmenca ha portat exito-
sament per tot Europa. "És un espectacle

molt adequat per festa major, molt diver
tit i per a totes les edats", confessa Cris

tina Navarro.

Sense pintura. Després de vint-i-dues
edicions consecutives aquest any desapa
reix el concurs de pintura ràpida. El regi
dor de Cultura, Pep Famadas, n'explica
les causes: "Feia 22 anys que es feia el
concurs i després de tant temps s'ha de

valorar dins la programació de la Festa
Major, que ja és molt atapeïda. La nostra
intenció és esponjar la Festa Major i fer

els actes més repartits durant tot l'any".

El cartell. El cartell d'enguany és obra de

l'argentoní resident a Mallorca Josep
Suari. Un cartell que il·lustrarà la Festa

LJna de les novetats més importants

d'enguany és que la Festa Major comen
çarà el dia 2 per aprofitar el cap de set
mana. I comença d'una manera ben dife
rent, amb una ballada de sardanes a la
Font Picant a càrrec de la Cobla Lluïsos
de Taradell. "Aquesta és una voluntat

expressa de l'equip de govern i que va
moure l'antiga regidora de Cultura Mar
garida Colomer, per tal de potenciar l'ús
d'aquest espai del poble per a finalitats
festives", diu Cristina Navarro, la nova
regidora de Festes. Qui també aprofitarà"

el dissabte per començar a fer activitats
seran la colla dels Gegants d'Argentona,
que faran al vespre una cercavila pels
carrers del poble amb una colla de

Navarra de convidada que serà a Ar
gentona fins diumenge. I a la nit dos
actes ben diversos. Per als amants de la

música hi ha un concert molt interessant
de músiques del món a càrrec de Terrae
Ignota. D'aquesta manera, l'església de
Sant Julià podrà sentir un concert de
música experimental amb una colla de

grans músics d'arreu del món, mentre
que a l'Hort del Rector s'hi farà cinema a

la fresca.
Una altra de les novetats destacades és la
varietat musical que es podrà veure a la

plaça Nova. El dia 3 hi haurà la Nit Boja
amb ball final a càrrec de Mr. Face i
Lucumalunch, destinada sobretot a un
públic jove. El dia 4 l'Orquestra Mont-
grins, considerada actualment com una
de les orquestres de ball més bones,

S'acosta l'agost i amb ell la c

no, la Festa Major i la Festa

Durant cinc dies Argenton

de gent i d'activitats pe

aquestes festes tan arrelade

Unes festes que arriben car

novetats perquè els argento

bé els visitants puguin ga

màgia del poble.
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Augmentarà la freqüència de recollida de residus.

servar el marge esquerra de la Riera, el
Sot de Can Calopa i Can Poi, de la
mateixa manera que treballarà per con
servar les masies de la Vila.
El consistori vol impulsar un Pla de Di-
namització de les activitats primàries i de
gestió adequada del medi natural i
potenciar la redacció de Plans de Gestió
Forestal, realitzar un Pla Global per a la
reordenació del Torrent de Vera i el Turó
de Cerdanyola.El cobriment de la piscina és un dels compromisos per aquesta legislatura.

3.- Una Argentona cada cop més soste

nible:
Una de les claus per fer el poble més sos
tenible és la posada en marxa de la reco
llida porta a porta dels residus: de la frac
ció orgànica a tots els tipus de residus,
així com potenciar l'ús de la deixellaria,
racionalitzar els punts de recollida dels
contenidors i augmentar la freqüència de
recollida de voluminosos. També és im
portant la voluntat del govern per con-

^.- Millora dels espais públics i els ser

veis públics:
L'equip de govern es compromet a dupli
car la inversió anual en la millora de
carrers, voreres, places, espais verds,
mobiliari urbà i enllumenat i vol conti
nuar millorant i ampliant els serveis de
manteniment: neteja, brossa, jardineria,
poda, enllumenat, així com dels serveis i
la gestió de la Companyia d'Aigües
d'Argentona. També es vol fomentar l'ús
d'energies alternatives, mesures d'estalvi
energètic i racionalització de l'ús de l'ai

gua a totes les obres públiques.

3.- Es desenvoluparan nous equipa
ments escolars, esportius i socials:
L'Ajuntament vol començar a planificar
un nou IES amb la col·laboració del
Consell Escolar Municipal que, a més,
completi l'oferta formativa amb mòduls
professionals, s'acabarà el CEIP Les
Fonts, es construirà una nova escola
bressol municipal al centre urbà. A nivell
esportiu es cobrirà la piscina amb serveis
annexos i gestió conjunta de la zona
esportiva, s'acabarà el nou poliesportiu,
així com la reforma del Consultori de

Sant Miquel del Cros.

La Sala és un espai fonamental per l'equip de Govern.

Els projectes
L'equip de govern format per Entesa-PSC ja té clar la feina que farà els propers 4

anys. Es resumeixen en 10 punts dels qual cal destacar la finalització de la rehabili

tació de la Sala, un projecte de poble participatiu, el desenvolupament d'equipa

ments escolars, esportius i socials, la construcció d'habitatges de protecció oficial i

la intenció de fomentar la participació ciutadana.

I.- Intenció de fer un projecte de poble

participatiu: Per això s'el·laborarà un pla

estratègic d'Argentona pels propers 15

anys.

JL.- Es tiraran endavant nous equipa

ments cívics i municipals:
És el cas d'un nou Centre Cívic - Casal

per a la Gent Gran al costat de l'Ajun
tament, un centre de creació - Casal de

Joves a l'antic escorxador, que estarà vin
culat a l'Espai Jove del Cros. A més
també es restaurarà la Masia de Can
Barrau per ser utilitzada com a Centre
Cívic i Casal d'Entitats, es construirà un
nou edifici d'equipa
ments municipals al
Collell amb les fun
cions de: nova seu de
Policia Local, Protecció
Civil, instal·lacions per
la brigada municipal.
També es construirà el
nou mercat municipal
a laVelcro, s'acabarà la
rehabilitació de la Sala
i es farà la rehabilitació
i millora de la Font

Picant.
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Es potenciaran els Programes de Garantia Social.

I U.- Treballant per una Argentona que

funcioni millor
Es vol impulsar un Ajuntament amb més
mitjans tècnics, més eines de gestió,
més formació contínua pels seus treba
lladors, continuar la tasca per a la màxi
ma recollida de subvencions d'altres
administracions públiques, impulsar la
coordinació i la cooperació de l'Ajun
tament amb les altres administracions
públiques per afavorir el treball en
xarxa per tal de millorar els serveis
municipals. S'elaboraran les Cartes de
Serveis de les diferents àrees de l'Ajun
tament, per assegurar la màxima quali
tat possible en els serveis a les persones
i es millorarà la pàgina web municipal
des del punt de vista informatiu, per
poder fer-hi gestions administratives,
així com per a la promoció d'Argentona

a l'exterior.

_/.- Fomentar la participació ciutadana^
la cohesió social i el civisme:
Per això es vol potenciar els Consells de
Participació Ciutadana fent-los més ac
tius i operatius i elaborar un Reglament
de Participació Ciutadana, de forma par-

ticipativa. Es promouran accions preven
tives i de formació, en tots els àmbits dels
serveis personals, per fer front al risc
d'exclusió social, especialment en rela
ció a l'atenció a la gent gran, discapaci-
tats, i altres col·lectius amb necessitats

específiques. També
s'impulsaran els ser
veis que, des de l'es
cola i amb la col·labo
ració de les AMPAs
enriqueixin i diversifi
quin l'oferta educativa
i es continuarà donant
suport als PGS (Pro
grames de Garantia
Social) i altres progra
mes de suport als
estudiants amb re
tards. S'impulsarà la
solidaritat i el volunta-

riat, es potenciarà l'esport per a tothom i
es proposa definir, aprovar i aplicar un
Pacte Local pel Civisme.

proposa redactar un Pla Especial del
Patrimoni de la Vila per tal de gestionar-
lo i conservar-lo adequadament.  Es
Potenciarà la protecció i
difusió del Patrimoni Cul
tural (Arxiu Municipal, Via
Romana, Ruta  Modernis
ta,...). També es fomentarà la
participació de tothom, i
especialment de les escoles
i els joves, en les festes po
pulars.

O.-  Una Argentona més
moderna i més pròspera:
Es  vol  continuar  donant
suport al Pla Dinamització
del Comerç, relacionat amb
el Pla de Mobilitat i la rehabi
litació de carrers i façanes i es fomentarà
el turisme, així  com consolidar  un
Consell Econòmic i Social Municipal
representatiu, dinàmic i participatiu.
També es vol actualitzar el Pla Director
de Dinamització Econòmica i Social del
municipi, fomentar la cultura emprene
dora, la Formació Ocupacional, la orien
tació i la inserció professionals, els Plans
d'Ocupació i els Nous Filons d'Ocu
pació, així com potenciar el coneixe
ment de la borsa de treball municipal
entre les empreses i la gent que busca
feina.

Argentona comptarà amb un Centre d'Arts Escèniques.

Es promouran habitatges de protecció oficial.

/.- Fomentar la cultura viva i dinàmica:

En matèria cultural es vol planificar i
posar en funcionament la Sala com a
espai polivalent amb una dedicació
especial com a Centre d'Arts Escèniques
i es farà un Pla Estratègic del Museu del
Càntir pels propers 15 anys, així com
continuar la redacció de l'Inventari del
Patrimoni Arquitectònic, Històric, Artístic
i Cultural d'Argentona. A continuació es

O.- Per una Argentona més equilibrada

i accessible:
Un dels objectius de l'equip de Govern
és la revisió immediata del Pla General
d'Ordenació Urbana (PGOU) amb la
màxima participació ciutadana i també
aplicar un Pla Integral de millora del
barri del Cros, amb la participació d'al
tres administracions públiques i concre
tament de l'INCASOL. També es vol
avançar en la millora i pacificació del
Centre Urbà: amb les actuacions a Can
Doro i a la Velcro i la preparació de les
actuacions a la Plaça de Vendre i al
Carrer Gran. Els propers anys es conti
nuarà aplicant el Pla de Mobilitat i
accessibilitat (giratoris a la Ronda de
Llevant, carrils-bici,...) i es proposa pla
nificar i posar en funcionament el trans
port públic intraurbà d'Argentona.
També es posarà fil a l'agulla en la pro
moció d'habitatges de protecció oficial
amb la gestió de l'empresa municipal

Argentona Projectes.

del Govern



demostrar el que es pot arribar a fer amb
una bona ordenació i planificació de

l'acció política de govern.

-Sembla que el més lògic era continuar

el pacte...
-La lectura política dels resultats electo

rals així ens ho ha indicat. Entenem que
els argentonins han donat un aprovat
llarg a la gestió municipal, i no té lògica

trencar aquesta trajectòria.
El sentit comú ens ha fet renovar l'acord
de govern, perquè tenim molts punts
propers en el nostre programa, perquè
tenim un bagatge de quatre anys de go
vern, perquè encara ens queda molt de

camí per fer i perquè estem segurs que és
el manament majoritari que el poble ens

ha fet.

-L'alcaldia tampoc no la va temptar

aquesta vegada?
-Si no hagués volgut ser l'alcaldessa
d'Argentona, no hauria encapçalat la
llista pel partit en què milito de fa anys,

el PSC.
Ho vaig dir, i ho mantinc, m'agradaria
ser l'alcaldessa d'Argentona. Ara bé,
sobretot crec que la democràcia i el meu
deure és respectar la voluntat que la ciu
tadania expressa en l'exercici del dret a

votar.
A mi no em van fer confiança per ser
alcaldessa. Ho hauria pogut arribar a ser
fent servir tripijocs de números per obte
nir la representació, però entenc que la
millor defensa que puc fer del sistema
democràtic és ser fidel als resultats de les

urnes.
Per tant, per coherència i convenciment
jo no podia ser l'alcaldessa en aquesta
ocasió, i d'acord amb les persones que

fallat en l'explicació. Passa també, que
qui acostuma a rendibilitzar la feina és
l'alcalde. Nosaltres creiem que l'Entesa
ha rendibilitzat l'orientació del canvi de
vot, però no veiem que tinguem pèrdua
de vot socialista a favor de l'Entesa.
D'altra banda el perjudici que els dos
nous partits ens han ocasionat, la forta
entrada d'Agrupació d'Argentona en el
barri de Sant Miquel del Cros i la d'Es
querra Unitària, més repartida a totes les
meses electorals, ha anat clarament en
detriment del vot socialista.
Altrament en sentit positiu he d'afirmar
que aquesta ha estat la campanya muni
cipal en què hem connectat amb més
gent, persones de diferents àmbits i per
fils han col·laborat activament amb
nosaltres i ens han donat el seu recolza
ment en l'elaboració del programa i
durant tota la precampanya i la campan
ya, a totes elles el nostre més profund

agraïment.
El vot d'esquerra s'ha incrementat
notablement i els ciutadans d'Argen
tona avalen amb el seu vot el pacte i la
bona gestió d'aquests quatre anys de

govern.

-Si fa no fa manteniu les mateixes carte

res. Us ho preneu com un repte?
-El que volem significar amb el manteni
ment de les carteres és que tenim molt

de treball posat sobre la taula, i no està
bé deixar la feina a mitges. Volem fer i

acabar totes les coses que hem iniciat i
que hem anat programant, el millor és
donar continuïtat i coherència a la gestió

municipal, per això hem optat per pro
posar en el pacte un manteniment molt

aproximat de les carteres que teníem,
ens sembla un repte important poder

El dia 25 d'abril va ser un dia molt dur per Montse Brugal i el PSC argentoní.

Perdien més de 300 vots respecte les eleccions municipals de l'any 99. Dos mesos

després, el cop ja ha passat i el PSC està al govern juntament amb l'Entesa amb la

intenció de continuar els projectes que han fet aquests anys i esperar que els seus

votants tornin a confiar amb la seva feina.

Montse Brugal als Cullells.

—L·l PSC va perdre més de 300 vots en
les últimes eleccions. Què va passar? Us
ha perjudicat l^entrada dels dos partits

nous?
-A hores d'ara ja s'han fet les anàlisis
que expliquen els resultats electorals de
les darreres municipals, la complexitat
de la lectura dels resultats permet fer
diverses interpretacions, des del nostre

punt de vista hi ha diferents circumstàn
cies que ens han dut a aquest resultat.
Nosaltres hem fet molta feina aquests
darrers quatre anys, feina que evident
ment no hem explicat bé, crec que hem
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tructures i parcs i jardins per poder
donar el servei del dia a dia que el nos
tre poble necessita, i com sabeu conti
nuar treballant colze a colze amb les
urbanitzacions per poder avançar en la
recepció i la prestació de serveis a tots
els veïns i veïnes d'Argentona.

-Què aportaran els socialistes en aquest
mandat que acaba de començar?
-Es desprèn de les diferents respostes:
capacitat de treball, bona gestió, sentit
de responsabilitat, dedicació i atenció a

les persones.

-Ara, amb sis partits què passarà?
-El debat serà més viu, tindrem més plu

ralitat d'opinions, i si em permeteu una
mica de broma, segur que els plens

seran més llargs.
Esperem del bon fer de tots plegats,
saber valorar i treballar en positiu pels

argentonins com és la intenció comuna.
Va ser difícil convèncer els militants que
el millor pel partit era mantenir el pacte?
No ho va ser gens, tot el que hem anat
explicant sobre la coherència i la respon
sabilitat de continuar l'acció de govern i
d'apostar fort per Argentona és el mana

ment que els nostres companys i com
panyes ens han fet als components del

grup municipal socialista que com sem
pre estem a disposició de la població.

-Amb la continuació del pacte, què pas

sarà amb Can Doro?
-Aquest és un tema recurrent en què
repetidament hem manifestat la nostra
posició, abans, durant i després de la
campanya electoral. Nosaltres creiem en
el projecte de Can Doro i el defensem, i
amb aquest projecte en el programa ens
hem presentat i hem tret els resultats que
tenim i ens han possibilitat tornar a sig
nar l'acord de govern. Per tant, he de dir

que el pacte no es qüestiona Can Doro
ni la millora d'aquest espai del nostre

poble.

-Quines són les prioritats, els principals

objectius?
El més fàcil i el més vistós són les grans
obres i les grans inversions. Hem fet un

esforç considerable per acostar Argen
tona a l'actualitat, i hem de fer primer tot
el que tenim iniciat i compromès: la

Sala, el Poliesportiu, la Font Picant com
a obres més grans.
Tenim una altra necessitat que ens
urgeix, és l'obra de l'Escola Les Fonts de
primària, que s'ha de vetllar especial
ment per atendre les necessitats escolars.

Les prioritats més importants per això
són el Pla d'Urbanisme, que ja sabeu
que ens ha estat difícil de tirar endavant,
dotar suficientment les partides destina
des a manteniment, enllumenat, infraes-

El Pla de Mobilitat engresca Montse Brugal.
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m'han donat recolzament hem optat per
donar suport a la llista que ha complert
tres condicions: ideològicament és la
més propera a nosaltres, tenim el progra
ma més semblant i és la força d'esquerra
que ha obtingut el major nombre de

vots.
Per això no ens ha costat donar el nostre
vot a l'Entesa i fer alcalde el seu cap,

l'Antoni Soy.

-Què guanyeu els socialistes amb

aquest pacte?
-Tot grup polític que es presenta a unes
eleccions ho fa amb la intenció de poder
governar i aplicar el programa que ha
presentat a la població. Jo diria que el
que guanyem és poder donar resposta a
aquesta inquietud tan lícita.
De tota manera el que esperem i volem

és que hi guanyi Argentona, perquè
aquest és l'objectiu i la il·lusió que hem
posat en la defensa del nostre programa

de govern.
Si nosaltres anem fent bé la tasca enco
manada, la sabem explicar i la gent la

valora, d'aquí a quatre anys en tornarem
a parlar.

-Comentaves que quatre anys són molt
pocs per acabar els projectes. Ara ho

podreu fer...
-Exactament, sempre he tingut l'opinió
que els mandats municipals de quatre
anys són massa curts, sobretot veient la
lentitud amb què es desenvolupen els
tràmits una mica importants per al fun
cionament municipal, per això penso
que és imprescindible poder continuar
aquest segon temps amb intenció de

continuïtat.
La majoria de pobles i ciutats que en els
últims anys tenen una millora espectacu
lar, són aquells en què hi ha permanèn
cia llarga d'un equip de govern. Així es
poden començar i acabar les coses, pla-

nificar-les en el temps i donar un sentit
d'avenç progressiu al poble. A Argen
tona, en canvi, serà la primera vegada

des que hi ha democràcia, que un equip
de govern dura 8 anys, i aquesta per
durabilitat us asseguro que s'hi conei

xerà.

FUL



Música, mestre!
L^an Doro va albergar el 22 de juny

passat la celebració del Dia de la Mú
sica. Amb motiu d'aquesta commemora
ció, els Amics de la Música i l'Ajun
tament d'Argentona van organitzar una
jornada plena de concerts per tal que
grups argentonins poguessin mostrar el
seu talent i els vilatans gaudir d'un dia de
música per a tots els gustos. La jornada,
però, va començar amb mal peu ja que
es va haver de suspendre el concert dels
Aquarel·la del Brasil per afonia de la can
tant. Tot va canviar a la tarda amb uns
recitals reeixits amb grups que tocaven
diversos estils musicals des de jazz fins a
música clàssica passant pel cant coral.
Els conjunts eren. tant d'Argentona com
de la comarca. El Dia de la Música va
haver de competir amb coses com ara la
forta calor, el fet de ser pont i que molts
joves encara estan fent exàmens. Però
cap d'aquests condicionants van ser prou
per restar força a una celebració que va
resultar exitosa. Entre els participants:
orquestres i corals infantils i juvenils, el
grup de cambra dels Amics de la Música,
el quartet de corda de l'escola de música

Josep Maria Ruera, el grup December
Quartet, Exceso i Temps al Temps.

L'oncle Anton,
ajornat

LI teló de L'oncle Anton no es va aixe
car finalment a principis de juny. El grup
de teatre del Centre Parroquial d'Ar
gentona va decidir suspendre les fun
cions de dissabte i dilluns després d'una
llarga reunió entre els actors i els respon
sables artístics i tècnics, que per diferents
problemes no havien pogut assolir l'ab
soluta garantia de fer una representació
amb tots els ets i uts. La feina, però, no

caurà en sac trencat. I és que encara que
no es compleixi la data fixada per l'estre
na, el grup de teatre del Centru continua
rà treballant a fons per poder representar
L'oncle Anton cap a finals d'any. L'ob
jectiu és posar-la en escena amb el rigor
i la qualitat dels muntatges anteriors.

Assaig general de l'obra de teatre de l'IES.

L'arribada de l'estiu convida a gaudir

de les estones de lleure. Una bona
manera d'emprar aquest temps és realit
zar activitats culturals. Per fer-ho no cal
anar gaire lluny. Els ajuntaments d'Ar
gentona i Mataró proposen la ruta Puig i

Cadafalch. Una visita que va posar-se en
marxa l'any 2001 amb motiu de l'Any
Puig, i que va continuar realitzant-se

davant l'allau de persones que es van
quedar en llista d'espera. Ara, torna a
haver-hi places disponibles i s'ha posat
en marxa una nova campanya de difusió.
La ruta Puig i Cadafalch ofereix enguany
algunes novetats com les visites al Saló
de Plens de l'Ajuntament de Mataró i a la
botiga de La Confiança. Dos punts d'in

terès que durant l'Any Puig estaven en
obres. A Argentona, la ruta no ha patit
cap tipus de variació. La casa d'estiueig i
la Casa Garí continuen sent els indrets
més emblemàtics. La ruta Puig es fa dos
caps de setmana al mes; el primer i ter
cer de cada mes. Per demanar hora cal
trucar a l'empresa ACTIUM al

639.566.887

Torna la ruta Puig

les guerres i els conflictes. L'experiència
de l'intercanvi teatral és molt positiva per
als dos instituts. Les estades que es fan en
un poble i a l'altre serveixen perquè els
alumnes coneguin dues realitats ben
diferents.

Sort a Argentona
LJna vintena d'alumnes de l'Institut de

Sort van participar a mitjan juny en l'in
tercanvi teatral que aquest centre i l'IES
de la vila fan cada any. L'experiència
consisteix en el fet que tots dos instituts,
a través d'un crèdit variable de teatre, fan
una representació partint del mateix
tema. Després de treballar-la durant tot
el curs, la posen en escena davant d'uns
espectadors especials, els alumnes de
l'institut contrari. Si dues setmanes
abans, els joves d'Argentona van viatjar
fins a Sort, després van ser els de Sort els
qui van venir fins a Argentona. L'arribada
va ser divendres al matí, i ja les primeres
hores les van aprofitar per fer activitats
que no poden fer al seu poble: anar a la
platja. La visita a la platja va sorprendre
més d'un. Tot i que ja hi havien estat en
alguna ocasió, l'experiència no els va

deixar indiferents.
La resta del cap de setmana la van dedi
car a visitar el Museu el Càntir, tornar a
la platja, i veure l'obra dels companys
argentonins. Un muntatge plàstic i visual

amb l'aigua com a protagonista. Una
obra reivindicativa que no només defen
sava el bon ús d'un bé escàs, sinó la fi de

Una altra
miniolimpíada
Li passat 31 de maig es van celebrar els
actes de cloenda d'una nova edició de la
Miniolimpíada d'Argentona. Prop de
700 nois i noies de la vila van prendre
part en un certamen que durant un mes
va promoure la realització de tota mena
d'activitats esportives amb dues grans
novetats: els escacs i el badminton. Dies
més tard es van tancar també per aques
ta temporada les activitats de l'escola
esportiva en un acte a la piscina
d'Argentona.

COSES DE LA VILA
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L'associacionisme
en joc

La reforma de la Llei de l'Impost de So
cietats ha suposat un cop molt fort al
capital social del nostre país. De cop i
volta, i gairebé com per art d'encanteri,
tot el moviment associatiu es va veure
subjecte a l'obligació fiscal de confec
cionar l'Impost de Societats. L'Agència
Tributària, a manera de bàlsam, va infor
mar que només era amb efectes declara
tius i que l'exempció a pagar l'impost es
mantenia. Però això no solucionava res.
Per a la majoria de les associacions amb
pressupostos exigus haver d'acomplir
aquesta obligació fiscal suposava una
tasca complicada que en la majoria dels

casos requeria un assessorament extern
que no es podia pagar si no reforçaven
els seus rancis pressupostos. Si a això li
sumàvem el règim sancionatori previst,
que feia recaure la responsabilitat del
compliment de la norma fiscal al presi
dent de l'associació intuitio personae, la
reforma operada en la Llei de l'Impost de
Societats suposava el principi de la fi del

moviment associatiu.
Els onze milions de ciutadans associats i,
per tant, afectats per la retrògrada refor
ma legal, més el malestar generat ha pro
piciat que darrerament s'aprovi una es
mena en el Senat, pendent d'aprovació
en el Congrés, que limita el deure de
presentar l'Impost de Societats a aquelles
associacions amb un pressupost anual de
més de 100.000 euros. Segons fonts de

l'Agència Tributària es preveu que aques
ta modificació sigui aprovada en el

Congrés abans del termini per presentar
l'Impost de Societats de l'exercici 2002.
No obstant això, si finalment l'aprovació

no arriba a temps al Congrés, no crec que
Hisenda s'atreveixi a sancionar les asso
ciacions que no presentin l'Impost de So
cietats i tinguin un pressupost inferior de
100.000 €. De tota manera, aconsellaria
recórrer en cada cas concret a l'advocat
de l'associació abans de prendre qualse
vol decisió respecte d'aquesta qüestió.
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Advocat
Joan Carles Codina

Apunts jurídics     _^

Mongetada diferent
La gran família de l'Espanyol va tornar a

citar-se, com cada final de temporada, a
Argentona. La mongetada de la penya
local va reunir un cop més a taula prop
de 400 persones, entre socis, simpatit
zants i seguidors del club blanc-i-blau.
Entre els assistents de la matinal del 29
de juny hi havia tot un símbol, el porter
de l'Espanyol, Toni Jiménez, que es va
donar un autèntic bany de masses, fir
mant autògrafs i fent-se fotografies amb
els aficionats. Toni va compartir protago-
nisme amb un altre personatge de l'en
torn periquito. L'historiador espanyolista
Joan Segura Pàlomares va rebre el primer
guardó del Memorial Domingo Lladó,
vicepresident de la penya argentonina
que va morir l'any passat. Entre plat i
plat, els espanyolistes també van esmor
zar actualitat del club. Tot i l'absència
enguany del col·loqui oficial, a les taules
del Centre Parroquial es va fer bullir l'o
lla dels temes més candents. Com sem
pre hi va haver temps per reforçar llaços
entre les penyes espanyolistes, 28 en
concret vingudes d'arreu del país i també
de fora de Catalunya com per exemple la
de Palència. La setena edició de la
Mongetada va tenir absències destaca
des, començant pel mateix president de
l'Espanyol, que tenia una cita ineludible

amb el Memorial Sànchez Llibre en
homenatge als seus pares, morts durant
l'any passat. Dani Sànchez Llibre no va
ser l'única baixa de pes. Tot i això, el
balanç va tornar a ser més que positiu,
amb el convenciment que caldrà ampliar
com sigui l'aforament del Centru, perquè
van faltar cadires per poder acollir la
multitud de peticions de tiquets per assis
tir a la Mongetada Blanc-i-blava d'Ar
gentona. I és que la vila, en aquesta
època continua sent la capital dels peri

quitos.

nals. L'obra, que es va estrenar amb èxit
fa dos caps de setmana a Granollers, és
una visió actualitzada dels deu mana
ments. Vila va firmar el text del "No
robaràs" i López el del "No desitjaràs les
coses alienes".

Qui llança
la primera...

tl 8 de juny passat es va posar en esce

na al Centre Qui llença la primera pedra,
un projecte del Teatre de Ponent de
Granollers per crear nous dramaturgs, en
el qual han participat dos argentonins,
Rosa Vila i Martí López. Els nou alumnes
del taller d'escriptura dramàtica que va
dirigir el dramaturg Enric Nolla van es

criure aquesta peça teatral que la direc
tora Txell Roda es va encarregar de posar
en escena amb quatre actors professio-

Teatre escrit per argentonins.

Clofent a Caldes
^De n'ha anat sense fer soroll. De fet,

pocs sabien que havia deixat Argentona i
havia tornat a la seva població natal, la
població on viuen els seus pares, ger
mans i amics d'infància. El diputat del
PSC al Parlament de Catalunya, Josep
Clofent, que des del febrer té casa de
nou a Caldes d'Estrac, s'ha traslladat de
finitivament a la localitat costanera.
Argentona perd un diputat, tot i que ell
sempre s'ha sentit poc valorat i aprofitat
a l'hora d'ajudar la vila per la via parla
mentària. Clofent deixa enrere un passat
també a la política municipal argentoni-
na. Va ser regidor durant 12 anys, alguns
d'ells al govern i d'altres a l'oposició.
La decisió de marxar a viure a Caldes ha
estat una decisió difícil però que ja li
havia passat pel cap en èpoques ante
riors. El diputat socialista al Parlament ja
gaudeix d'un altre tipus de vida a Caldes,
més relacionada per exemple amb la
mar. En qualsevol cas, Argentona sempre
la tindrà ben a prop. I és que 30 anys no
s'obliden així com així.

COSES DE LA VILA



quedat un carrer molt bonic i prou digne

d'aquest entorn". Un entorn que segur
que Dolors Monserdà hauria aprofitat

per escriure uns bons versos.
Dolors Monserdà, escriptora reformista

catòlica i catalanista, va escriure això a
la mateixa revista La Renaixensa: "Ar
gentona, quals aigües ferruginoses esto
macals són sobradament conegudes i a
on cada any s'hi veu amb pocs dies tor
nar prodigiosament en enceses roselles
les galtetes de lliri blanc de les noies i
criatures de la ciutat, mancades del ferro
i de l'oxigen que aquí sobra arreu..." I és
que Monserdà sempre deia meravelles
de les aigües medicinals d'Argentona.
Unes aigües que no tenen ni molt menys
qualitat curativa són les que durant anys
han baixat pel Torrent cada cop que plo
via, provocant moltes molèsties als
veïns. Ara, però, sembla que els veïns no
hauran d'entrar a casa amb els pantalons

mullats i molts altres inconvenients que
els suposaven els ruixats amb la remode-
lació del carrer. Joan Vaquer, regidor de
Serveis Municipals, especifica en què
han consistit les obres: "No s'han fet per
al paviment sinó per col·locar un clave
gueram d'aigües pluvials que connecta
amb el carrer Gran. Serà un recollidor
molt important de totes les aigües que

baixen de la muntanya i ja no anirà a
petar a la plaça de Vendre. L'obra s'ha fet
per això i de passada s'ha aprofitat per
adequar el paviment i fer-la per a via
nants. És una obra molt important que ha

valgut la pena".
Les properes actuacions seran el carrer
Joan XXIII, el carrer Sant Genis i part de
General Llauder, el carrer Santa Sofia i
part de Colón.

ramadets de cabres, dins un circle de
muntanyes..." L'any 1888 Monserdà va
publicar aquest text a la revista La
Renaixensa parlant del seu poble, un

poble que continua escampat com un
"ramat de cabres", però que millora dia
a dia com és el cas del carrer que porta
el seu nom. Monserdà va passar l'època
més productiva literàriament escrivint a
la casa que tenia a Argentona, inspirant-
se amb aquells paratges que trobava
màgics i que feien que les paraules bro
llessin amb més facilitat que l'habitual.
Després de molts anys que el carrer s'ha
vist amb sorra o asfaltat amb continus
forats, l'Ajuntament ha invertit 116.000
euros (uns 19 milions de pessetes) per
arreglar-ho. Ara serà zona de vianants tal
com preveu el Pla de mobilitat. "Els cot

xes dels veïns que tinguin necessitat
entraran per la plaça de Vendre, però a
dalt el carrer estarà barrat", recorda Joan
Vaquer, regidor de Serveis Municipals,
que explica que "entre l'enllumenat nou
i el paviment uniforme que s'ha posat ha

El nou Dolors Monserdà.

L'es del peu de la pujada

jo veig sobreeixir els rosers
brodant amb ses branques tendres
los cantells de la paret.
Ja sento les flaires vostres,
gessamins i llimoners,
aquesta flaire de casa
que no es confon amb cap més.

Per entre boires polsoses
resten planures i cims;
i el poblet i la Parròquia
s'esfumen sota un cel gris.
Tot s'esborra; tot s'allunya;
tan sols, entre mig dels pins,
s'esguarden les parets blanques
de l'ermita del Sant Crist.

Aquests versos que alcen la bellesa
d'Argentona són de Dolors Monserdà,
una gran poetessa i escriptora catalana,
sogra de Puig i Cadafalch i que va passar
molts estius a Argentona a finals del
1800 i principis del 1900 fent servir el
poble com a motiu d'inspiració. El carrer
que porta el seu nom, conegut popular
ment com el Torrent, ha fet un canvi d'i
matge que molts esperaven fa anys.
Després d'uns mesos treballant-hi s'ha
col·locat un clavegueram per evitar les
inundacions i s'ha renovat la imatge del

carrer amb uns fanals elegants i un nou
paviment i a més passa a ser zona de via
nants. Una nova imatge que posa el nom
de Dolors Monserdà a l'alçada de la

seva merescuda grandesa.
"Fa alguns anys, quan la moda d'estiue
jar a l'estranger no havia arribat al punt
àlgid que alcança ara, Barcelona conei
xia molt més que avui lo camí del pinto

resc poblet d'Argentona, escampat com

La millor Dolors

Dolors Monserdà era una gran escriptora catalana de principis de segle que

durant molts anys va estiuejar a Argentona. El carrer que porta el seu nom, con

cretament des del carrer del Puig fins a la plaça de Vendre, ha patit un canvi

molt important amb les obres de reforma que s'hi han fet i que representen, en

paraules del regidor de Serveis, Joan Vaquer, "la porta visual que es vol donar a

tot el futur entorn de carrers d'aquest estil, amb uns projectes a més llarg ter

mini però que és l'única manera que podem gaudir d'uns carrers més dignes".
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Si a finals de febrer els Aqstics feien realitat un dels seus somnis, el de publicar el

primer disc, ara el grup argento-mataroní n'ha fet realitat un altre. Els Aqstics han

gravat el seu primer videoclip, que es va presentar a la seu de la Societat General

d'Autors i Editors, l'SGAE, amb la cançó "Selva tropical", cosa que els servirà per

donar-se a conèixer al gran públic.

persona i fa que els moviments dels
actors siguin més reals. "És un videoclip

fet amb bastants mitjans de postproduc-
ció i en format cinema. Han dedicat més
hores a tractar les imatges i no s'ha vol
gut donar protagonisme a les nostres
cares sinó a la voluntat estètica de l'es
sència de la cançó", comenta Aymerich.
Segons els membres del grup aquesta ha
estat una experiència molt positiva i
divertida. Algun del grup ja havia viscut
de prop un rodatge, però per la resta ha
estat tot un descobriment. "A nivell de
grup ens ha anat bé per fer una cosa
nova i cohesionar-nos més", confessa el
guitarrista i cantant dels Aqstics. Tot i
això, un altre dels cantants i guitarres del
grup, Oriol Alsina, es queixa una mica
de les hores d'espera que representa un
rodatge: "Molts no havíem fet res d'això.
Els tècnics abans de gravar ho volen
tenir tot mil·limetrat i a vegades t'havies
d'esperar una hora de peu i quiet per
tocar cinc segons i això es va agreujar el
dia del bosc".
Però l'esforç ha de servir per alguna
cosa i la recompensa serà poder sortir
a les televisions i donar-se a conèixer a
tots aquells que encara no els han sen
tit. "Ens ve molt de gust perquè és una
manera d'ensenyar el que fas a més
gent i d'una manera diferent ja que no
és una reiteració de la cançó, sinó que
és una manera de treballar diferent
amb una òptica cinematogràfica", diu
l'Eloi, que acaba desitjant que no sigui
l'últim videoclip que enregistren els

Aqstics.

Els concerts. Un cop fet el videoclip ara
toca concentrar-se amb els concerts que,
com reconeix l'Eloy, "la cosa està difícil,
hem volgut professionalitzar el grup i
això vol dir que s'hagin de mantenir uns
costos per alguns músics convidats, a
més que el disc ha sortit molt tard". Però
aquest problema esperen que s'acabi
després de fitxar per la discogràfica

Seasons.

L/ins un bosc tupit a prop de Rubí. Des

de les 11 de la nit fins ben entrades les
sis. Rassant fred, molt de fred, mentre els
il·luminadors i l'equip de rodatge ho
deixen tot a punt perquè quan diguin
"acció" surti tot perfecte, encara que
tantes hores només serveixen per enre
gistrar 10 segons de metratge. Per expe
riències com aquesta cal passar quan
has de gravar un videoclip per donar-te a
conèixer a tot el país i això és el que van
haver de fer els Aqstics, carregar-se de
molta paciència per gravar el seu primer

videoclip.
Tot això va començar quan la discogràfi
ca del grup, DiscMedi, va decidir pre
sentar el projecte del seu videoclip en
un concurs que organitzava l'Institut
Català d'Indústries Culturals per promo-
cionar la música del país. Es van presen
tar 130 propostes i només se'n van esco
llir 15, una de les quals aquesta dels
Aqstics. Llavors es van posar en contac
te amb la productora Escàndalo Films,
una productora en la qual hi ha exalum-
nes de l'escola de cinema de Catalunya,
amb Víctor Carrey de director. "Ens vam
trobar a Barcelona, vam posar les idees
en comú i ens vam tornar a trobar el dia
del rodatge", explica Eloi Aymerich, gui
tarra i veu dels Aqstics, que reconeix que
va ser "una cosa molt tranquil·la, ja que
la responsabilitat va anar a càrrec d'unes
altres persones i nosaltres vam tenir-hi
poc a dir".

Experimentació. El videoclip és una
al·legoria estètica, "no és un videoclip
tradicional que una lletra parla d'un
tema i es veu aquest tema amb imatges,
és la voluntat de partir de la melodia i
aconseguir unes imatges bastant plàsti
ques", diu l'Eloi. El clip el van gravar a
mitges en un bosc i també en un magat
zem abandonat amb l'ajuda de dos
actors amics del grup. Per donar un toc
diferent s'han gravat unes imatges a dins
d'una piscina i s'ha fet servir una body
carn, una camera que va adossada a la

Videoaqstic



iue la calor i la durada del dia ens conviden a sortir, a passejar al capvespre,
a participar de la vida al carrer. Ens anem trobant més sovint i d'uns anys ençà, amb
el canvi de temporada, coneixem veïns nous, persones que han fet l'opció de venir a

viure a Argentona.
Argentona creix i canvia, ens fa certa nostàlgia o fins i tot certa por afrontar aquest
canvi. Podríem comparar-ho amb la vida de cada u, la seguretat i el confort del que
ja coneixem ens dóna més tranquil·litat que l'aventura d'un petit o gran canvi. Però
un poble viu s'ha de bellugar i ha de poder incorporar els canvis sense perdre l'es
sència. S'ha de saber adaptar a les noves formes de la vida que vivim sense por i sense

complexos.
La millor manera de mantenir les nostres festes i el nostre tarannà és donant l'oportu
nitat als nous veïns d'integrar-se a la quotidianitat de la vila.
Hi ha activitats i festes que hi ajuden; com les estores, ens caldria passar de mirar-les
a fer-les, tal com aquest any s'han engrescat els veïns de Can Barrau. Hi ha entitats
que lliguen amb la nostra història recent, com la lluïda celebració del 75 aniversari
del tramvia. Hi ha clubs que organitzen activitats per als petits com el bàsquet i el fut
bol que apropen les famílies i faciliten la relació. La millor eina d'integració de què
disposem són les escoles, durant anys els nens i nenes d'Argentona són companys de
classe i les famílies es veuen impulsades a participar en la dinàmica educativa i de

retruc en la vida argentonina.
Aquest camí ha de ser el que faciliti també durant la celebració de la Festa Major que
els joves, els grans, els que han nascut aquí, els que fa anys que hi som i els nouvin-
guts, tinguem la possibilitat de participar des dels trets propis de la vida associativa i
dels actes organitzats des de l'Ajuntament d'uns dies ben animats que ens ajudin a
entendre'ns i a passar-ho bé.
Esperem, doncs, que tots plegats tinguem una molt bona Festa Major!!!

la dies qi

Un poble viu s'ha de bellugar i ha de

poder incorporar els canvis sense perdre

l'essència. S'ha de saber adaptar a les

noves formes de la vida que vivim sense

por i sense complexos. La millor manera

de mantenir les nostres festes i el nostre

tarannà és donant l'oportunitat als nous

veïns d'integrar-se a la quotidianitat de

la vila.

Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

S'acosta Sant Domingo^ arriba la Festa Major

Li nostre objectiu és treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones
d'Argentona, tant amb les activitats com amb les obres que es realitzen. Durant els
quatre anys de la darrera legislatura s'han fet obres (o s'han adjudicat i estan en pro
cés) per més de 2.200 milions de pessetes (més de 13 milions d'euros). Això significa
una quantitat més de 3 vegades superior a la inversió de l'anterior legislatura.
Hi ha dues obres que són quantitativament molt importants: la rehabilitació de la Sala
i el poliesportiu. Però n'hi ha moltes més (per sobre del centenar), menys importants
en termes quantitatius, però que són fonamentals per a la millora del benestar de les
persones de la vila. La millora de les escoles existents i la construcció d'una nova
escola, l'escola bressol municipal i el IES; la millora continuada de les instal·lacions
esportives (piscina, camp de futbol, pista coberta...) o socials (Espai Jove, Centre
L'Esquirol...); el nou estatge del Museu del Càntir; l'arranjament de carrers, voreres i
places; la profunda renovació de l'enllumenat públic; etc.
Tot això s'ha fet de forma continuada i constant durant els darrers quatre anys, però
podem assenyalar algunes de les obres que s'han acabat més recentment o que s'es
tan fent en aquest moment: les voreres de la part alta del carrer Bellavista; les voreres
i la calçada del final del mateix carrer; les voreres de la carretera de Vilassar fins a
Serra de Lladó; el nou enllumenat de la carretera de Vilassar i els carrers del voltant;
l'ampliació de l'Escola Les Fonts i de l'escola bressol municipal i les millores a les
altres escoles de la vila; la reforma del consultori mèdic a Sant Miquel del Cros. A més
de la rehabilitació de la Sala, del nou poliesportiu i d'altres.
Finalment, molt aviat s'inauguraran algunes obres molt emblemàtiques que s'han aca
bat recentment: la part final del carrer Dolors Monserdà amb prioritat per a les per
sones enfront dels vehicles; la Casa Gòtica com a nou arxiu municipal i despatxos pel
Museu del Càntir; el nou cementiri a partir del moment en què es disposi de la lli

cència per a fer-hi enterraments.

Entesa p^er Argentona (L'Entesa)

Durant els quatre anys de la darrera

legislatura s'han fet obres per més de

2.200 milions de pessetes. Això significa

una quantitat més de 3 vegades superior

a la inversió de l'anterior legislatura.

Una àmplia obra de govern per a les persones
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Grup Municipal del Partit Popular (PP)

Creiem que estem en la situació de

reclamar a l'actual equip de govern i

donada la situació de la vila d'Ar

gentona, mancada d'un munt d'infraes

tructures, que ens tingui en compte a

l'hora de fer valdré les nostres propos

tes i de tenir en compte les nostres

aportacions.

d
Volem pressionar per aconseguir que

el nou Govern Municipal es mogui de

debò per millorar Argentona, no no

més dient que ho fan, com fins ara, tot

penjant-se medalles que no els corres

ponen.

iGrup Municipal de Convergència
;íi Unió (CiU)

U

Volem dir-ho una altra vegada: reclamem que l'actual equip de govern sortit dels

pactes entre l'Entesa i els socialistes, ens escolti. Continua estant la meitat de la pobla
ció representada per l'oposició. Creiem que estem en la situació de reclamar a l'ac
tual equip de govern i donada la situació de la vila d'Argentona, mancada d'un munt
d'infraestructures, que ens tingui en compte a l'hora de fer valdré les nostres propos
tes i de tenir en compte les nostres aportacions.
Volem que se'ns escolti, volem sumar, volem que Argentona canviï i millori d'una
manera adequada i estem convençuts que ha de ser amb la col·laboració de tots.
La població entendrà perfectament que es demani la col·laboració de totes les forces
polítiques i serà la manera més intel·ligent d'aconseguir un consens majoritari que
ens porti a l'Argentona del futur.
Creiem que en aquests moments s'han de prendre decisions d'una gran envergadura
i que marcaran el futur de la nostra vila. Que millor que aquestes decisions siguin
preses amb l'intent de sumar el màxim consens possible.
Amb aquest propòsit vol treballar el Grup Municipal Popular. Ho hem demostrat en
les darreres legislatures i en la present continuarem lluitant per portar a terme el
màxim consens possible. Posarem èmfasi en aquest tarannà, que volem que sigui el
que marqui aquesta legislatura.
No volem viure de nou una legislatura com les anteriors, crec que els ciutadans
d'Argentona no ens ho perdonarien. Per tot això volem adreçar-vos aquestes parau
les: Tots junts construirem l'Argentona del Futur. És el nostre compromís.

Que ens escoltin

Treballarem per Argentona
/xquest és el primer escrit del nou Grup Municipal de Convergència i Unió en aques

ta nova legislatura que tot just comença.
Malauradament la nostra voluntat de governar pel nostre poble no ha estat possible.
Malgrat això, que ningú tingui cap dubte que des de l'oposició treballarem per
Argentona i els argentonins amb la mateixa il·lusió que hauríem treballat des del
govern. En aquestes primeres setmanes de legislatura, ens hem proposat incidir en tres
temes que creiem prioritaris, i que s'han de posar en marxa abans de vacances:
Controlarem els temes de Can Doro i la Velcro, així com aclarir què hi ha sobre el
Residencial El Cros, amb l'objectiu que es converteixin en temes transparents i es
puguin resoldre amb la participació ciutadana.
En segon lloc, seguirem de la vora els treballs per a l'aprovació del Pla Urbanístic de
la nostra vila, amb l'objectiu d'actuar allà on calgui, per evitar que l'Equip de Govern
el torni a encallar quatre anys més.
Finalment, volem que es resolgui la situació actual de la Feu: què ha fet l'Equip de
Govern Municipal durant aquest últims quatre anys de deteriorament especialment
greu i visible de l'entorn de la pedrera de la Feu? I el que ara és més important: què
es pensa fer per aturar tanta degradació mediambiental? Què es pensa fer perquè els
camions de gran tonatge que van i vénen de la pedrera deixin de fer malbé els ja prou
deteriorats carrers d'Argentona amb total impunitat i en horaris no permesos? Aquest
és un altre tema que voldríem posar en marxa abans de vacances.
Volem pressionar per aconseguir que el nou Govern Municipal es mogui de debò per
millorar Argentona, no només dient que ho fan, com fins ara, tot penjant-se medalles
que no els corresponen. Ara es veurà realment el treball de l'equip de govern Entesa-
PSC, sense els resultats de la feina prèvia feta per un govern anterior de CiU.
Finalment, i com que aquest és l'últim Cap de Creus abans de la Festa Major, no
volem acabar sense desitjar-vos a tots i totes una FELIÇ FESTA MAJOR 2003.



Jo pensava que la irritació pels resultats de les eleccions ja s'havia acabat, encara que

veig que no, que el PSC repeteix la mateixa desqualificació. Això m'ha produït una
gran sorpresa, ja que considerava la Sra. Brugal molt més política i intel·ligent, i així
ho vaig dir públicament. Doncs bé, per al·lusions em veig obligat a contestar el seu
anterior escrit, encara que serà l'última vegada que faré qualsevol tipus de comenta

ri sobre aquest tema.
Entenc que en una democràcia el vot és sobirà i per tant mereix el major respecte i
acceptació. Per això exigeixo el mateix per als que van votar Agrupació d'Argentona.
Quant al nostre programa, que a vostè li sembla nul, sàpiga que a nosaltres el seu ens

sembla obsolet i repetitiu.
Tots sabem que vostè està enfurismada pels vots que ha perdut. Li suggereixo que faci
un pensament de similitud: a Madrid el Sr. Simancas perd dos parlamentaris per l'as
sociació PSC-IU, segons van dir ells mateixos. No pot vostè pensar que aquí pot haver

succeït igual? No pot pensar que part dels seus vots estiguin avui a ERC-L'Entesa?
Si us plau, per última vegada, els demanem tant al PSC com anteriorment al PP:
"Respectin la decisió sobirana de les urnes. Pensin que si els resultats no són del nos
tre agrat, en qualsevol cas mai s'hauria equivocat l'electorat, el qual es mereix tots els

nostres respectes i sobretot el nostre agraïment més profund".

Grup Municipal Agrupació Argentona (Agr.Ar.)

Jo pensava que la irritació pels resultats

de les eleccions ja s'havia acabat, enca

ra que veig que no, que el PSC repeteix

la mateixa desqualificació. Això m'ha

produït una gran sorpresa, ja que consi

derava la Sra. Brugal molt més política i

intel·ligent, com vaig dir públicament.

Una mica de respecte...
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/Així com el poder polític neoliberal no escolta els grans moviments antiglobalitza-
ció i per la pau, el govern municipal segueix "millorant Argentona". Mai un eslògan

podria esdevenir tan pervers. Fa poc, la revista del Servei de Promoció Econòmica es
felicitava per donar suport a dones emprenedores. Les emprenedores de la restaura
ció no deuen entrar en els paràmetres del Servei quan un discutible decibel posa el
Bar Núria fora de la llei. Mentrestant, l'alcalde reparteix paternals bones paraules i tot
fent el sord, delega en el funcionariat la persecució de qualsevol activitat econòmica,
per totes les vies -judicial inclosa. La legalitat sembla ser una frase unívoca en un
paper, sense cap altra realitat ni alternativa que la repressió i la disciplina mal entesa.
Perversa persistència en la incapacitat política per marcar unes dinàmiques noves cap
a un model de poble alternatiu a la vila-dormitori, postal residencial suposadament

bucòlica, però somorta i esllanguida.
Perversa incapacitat per reconduir el diàleg amb el veïnat del Cros. La regidora
d'Urbanisme va dir fa poc que el Cros era un element massa important per frivolitzar.
Després dels resultats electorals, sembla servida la venjança. Qui és frívol sinó aquell
que atia el conflicte i se'n renta les mans? Quan els veïns volen establir uns acords
per arranjar les façanes, l'Administració els bandeja, els fa requeriments impossibles
de complir des de la pròpia murga burocràtica i els envolta de tanques falsament pro
tectores. Tanques no són tancs però el quan i el com incita, igualment, a la subleva-

ció i a la intifada.
No desesperem perquè la grisor imperant és fecunda per generar revolta i moviment
social. Així, la Plataforma en Defensa del Centre Històric es constitueix legalment; els

veïns del Cros estan cohesionant el barri; la creativitat de l'Espurnall arrossega una
nova fornada de jovent lúcid i crític. Nosaltres creiem en aquests moviments i efer

vescències perquè són la gran esperança de futur per a aquest poble. Ens en sentim

partícips, en compartim objectius i mètodes.

Després dels resultats electorals, sem

bla servida la venjança. Qui és frívol

sinó aquell que atia el conflicte i se'n

renta les mans? No desesperem perquè

la grisor imperant és fecunda per gene

rar revolta i moviment social.

Grup Municipal Esquàrà Unitària ~(ÍU)

Quan les formes inciten la revolta
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Can Ballot, una altra masia de les importants del municipi.
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membres del Tribunal Inquisidor, etc. Un
Pere Ballot juntament amb altres síndics
de Mataró, Cabrera, Vilassar i Premià
són rebuts en comissió pel rei Ferran El
Catòlic i obtenen el juliol de 1480 la
llei pactada per la qual aquestes pobla
cions eren incorporades a la Reial
Corona. Això representava treure del
damunt el jou que el senyor de Burriac
tenia sobre ells i l'inici de les munici
palitats.
Si fa uns cent anys el cognom Ballot va
quedar en un segon pla, encara queda la
masia, encara que sigui demanant a crits
una restauració, i si més no, queda una
plaça amb aquest nom; plaça que el

gran escriptor Josep M. Espinàs immorta
litzaria en el seu llibre El nen de la plaça
Ballot

ment, tot li va anar, expressant-nos en
termes nàutics, "amb bon vent i barca
nova". Quan surten al carrer els nostres
Gegants i els nans, aquests últims ens
recorden aquell fet, entre ells s'hi passe
ja la figura de la bruixa de la Pinta d'Or.
No han d'estranyar-nos pas massa els
fets quasi sobrenaturals que passaven en
aquell temps en què estaven immersos
de ple en la cultura del vi, on a cada
casa hi havia les bótes plenes, i els
vapors etílics i les llargues estones de les
dones soles a la llar hi devien ajudar qui

sap!
Si haguéssim de parlar dels Ballot ompli-
ríem moltes planes, només remarcarem
que els primers Ballot es troben docu
mentats ja el 1270, que entre ells hi va
haver batlles, caps de sometent, jurats,

L^an Ballot era una masia esplèndida

del segle XVII que va anant-se configu
rant i engrandint a través dels anys, i això
ho demostra les diferents vessants dels
seus teulats i les pedres dels seus ampits,
brancals, llindes i cantoneres. Avui en
voltada de torres i xalets, situada en
zona residencial, ens amaga el que ha
via estat el mas, els conreus, els camps.
Tot és en el passat, fins i tot la bonesa i
la singularitat de les seves fonts d'aigua,
tan conegudes arreu i a la vegada tan

enyorades.
La llegenda més coneguda que tenim a
Argentona, la que tothom sap, és la d'a
quella bruixa bona, que es veu que
també n'hi havia de bones, que en som
nis va fer entrega de la Pinta d'Or a
aquell Ballot a qui, des d'aquell mo

La pinta d^or
Lluís S. Morgan
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és un problema perquè la dinàmica de
l'escola, a l'anar-se reduint temps, s'em
pobreix perquè arriba a un punt que hi
ha massa poca gent. La dinàmica d'ara
és què fem amb una escola tan gran? La
veritat és que estem en un moment de
crisi bastant forta. Ens haurem de replan
tejar l'escola de dalt a baix."

La celebració. L'estrella de la festa de
celebració dels 25 anys va ser el gegant
Miquel, una figura molt estimada per
tots els alumnes de l'escola, i és que han
estat molts nens i nenes els que han par
ticipat en la construcció del gegant.
Després del bateig d'en Miquel va haver-
hi tallers amb esquibus, maquillatge,
jocs tradicionals, ceràmica i "fem cana
pès". Tot seguit es va fer una tómbola i
una obra de teatre a càrrec dels alumnes
del centre. A la una va haver-hi un ape
ritiu i una actuació musical d'animació.

Tots els actes van estar acompanyats
d'una exposició amb fotografies dels 25
anys de l'escola. La festa es va acabar el
13 de juny amb un gran sopar popular.
Com en tots els aniversaris, a l'hora de
bufar les espelmes es va demanar un
desig. El de Jordi Pagès, que el projecte
que s'ha estat fent amb l'esforç de tot
hom durant aquests 25 anys no quedi en

paper mullat.

tots colors, alguns més complicats que
d'altres com va ser l'intent d'escolaritzar
el campament gitano que hi havia a la
Riera. "Es va aconseguir pràcticament el
100% però es va estroncar el projecte
quan van desallotjar el campament i
moltes famílies van anar a viure a Ma
taró", recorda Pagès, que diu que un altre
problema és "que el barri queda apartat i
la qüestió social queda empobrida a
nivell de poc contacte amb altres reali
tats socials com per exemple amb Ar
gentona poble, o Mataró. Nosaltres llui

tem per donar al barri els mateixos ser
veis que donaríem a una altra escola".
Pel que sempre han lluitat els seus pro
fessors és per convertir-la en més que
una escola i treballar molt la qüestió dels
valors educatius. És per això que s'ha

intentat solucionar dèficits del barri,
com és el cas dels residus tot fent una
campanya de neteja o l'hort que tenen a
l'escola i en el qual els alumnes reciclen

el menjar del menjador. "Són coses con
cretes que cada dia ells en poden sortir

afavorits i així els crees una consciència

cívica", afegeix Pagès.
En la seva bona època, l'escola del Cros
havia arribat a tenir 200 alumnes. Ara,
però, les coses han canviat. La natalitat
al barri ha baixat moltíssim i en aquests
últims anys han voltat els 80-90. "Això

Ls evident que és molt important cele
brar els 25 anys perquè vol dir que hi ha
hagut una continuïtat d'una proposta
que es va fer en aquell moment que era
fer una escola al barri", d'aquesta mane
ra expressa Jordi Pagès la seva felicitat
per ser el director de l'Escola de Sant
Miquel del Cros l'any del 25 aniversari.
Des de l'any 1978 fins ara el canvi és
ben evident ja que d'una escola cons
truïda a base de barracons, situats on ara
hi ha el centre Esquirol actual, es va pas
sar a un edifici molt ample que reunia
totes les condicions necessàries. De la
mateixa manera hi ha hagut altres canvis
com la introducció de la reforma educa
tiva, la introducció de les noves tecnolo
gies i un d'important com és el cas de la
construcció de l'autopista que va tallar
el barri pel mig. "Els anys 80 era una
època que els mestres donaven molt de
voluntarisme i amb el tema de la llengua
i de la nova escola estaven molt engres
cats. El Cros és un barri que necessita
molt de compromís per treballar-hi, per
un seguit de circumstàncies socials.
Nosaltres hem intentat mantenir l'esperit
dels 80 adaptat als nous temps", deixa

clar Jordi Pagès.

De tots colors. Durant aquests 25 anys
l'Escola de Sant Miquel n'ha passat de

La festa de celebració dels 25 anys va comptar amb ball i l'estrena del nou gegant.
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L'Escola de Sant Miquel del Cros va celebrar el dia 1 de juny el 25è aniversari del centre i els 10 anys de la construcció del nou

edifici. Avui queda llunyana aquella imatge de la inauguració del centre amb uns barracons. Ara, 25 anys després el barri de

Sant Miquel del Cros pot estar orgullós de tenir una escola digna per tots aquells veïns que a nivell individual o a través d'en

titats s'han implicat en el projecte.

25 anvs de saviesa
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I ara què? Això és el que es pregunten molts pares i molts nens quan arriba l'interminable període de vacances escolars, i és

que tres mesos són tres mesos. Els grans no saben què fer amb els petits, i els petits després d'una setmana a casa ja estan can

sats de joguines i demanen altres activitats. Una bona opció és apuntar-se a qualsevol dels tallers i casals d'estiu que durant el

mes de juliol es fan a Argentona. L'oferta és molt variada. N'hi ha per a tots els gustos i també per a totes les butxaques.
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Grimau i Jaume Comas. Durant tot un
matí, aquesta parella d'elit va demostrar
les seves habilitats i va explicar els
detalls de la seva tècnica. Tot i estar
acostumats a moure's entre nens, van
quedar parats en veure que els argento-
nins els escoltaven amb els ulls i les ore
lles ben oberts. El bàsquet femení també
hi va ser present de la mà de Núria
Martínez, campiona de lliga amb el
Futbol Club Barcelona Universitari, i la
seva germana Roser Martínez. El campus
ha permès fer activitats que no tenen res
a veure amb el bàsquet com una excur
sió a Port Aventura o una sortida fins a la
zona muntanyosa de Terrassa per visitar
coves i practicar espeleologia.
El Futbol Club Argentona també ha

apostat per cinquè any consecutiu per
les activitats esportives i culturals. Du
rant un mes s'ha fet de tot: jocs de taula,
natació a la piscina, videojocs, xerrades
amb àrbitres i un cop a la setmana s'ha
fet un excursió que ha tingut destins tan
diversos com el Tibidabo, la Isla Fantasia
o el Museu Naval. Totes les activitats
s'han combinat amb futbol. El coordina
dor tècnic de l'Argentona, Carles Moli-
né, explica que en el campus "es treba
llen els aspectes tècnics del futbol que
no s'han pogut treballar durant la tem
porada".
Els casals esportius no han acabat aquí.
L'Ajuntament ha organitzat un any més
el curs poliesportiu on s'han realitzat
activitats com bàdminton, voleibol, fut
bol, bàsquet i piscina.

El campus del CBA, tot un èxit.

tallers. Els nens des de P3 fins a 6è han
pogut gaudir de jocs de matí i de tarda.

Fer ceràmica. El taller de ceràmica del
Museu del Càntir és una altra de les pro
postes estiuenques. Les dependències de
la Velcro han acollit desenes de nens i
nenes llestos per omplir-se de fang. Du
rant un mes han après tècniques de cons
trucció, sigui el xurro o la planxa, i tècni
ques d'acabat, com la cuita i la pintura
amb esmalts. Els més petits, els de 3 anys,
s'ho han passat pipa tocant la textura
fresca i tova del fang vermell, un material

que no estan acostumats a tractar. Segons
explica la coordinadora del taller, Mia

Puig, una de les experiències més inte
ressants d'aquest taller és l'oportunitat
que ofereix de jugar amb el torn, "un estri
que els entusiasma", afegeix Puig.

Esport i més esport. El campus del Club
Bàsquet Argentona ha acollit enguany
un clínic de dos cracks de la lliga ACB,
els jugadors del Caprabo Lleida Roger

Dàsquet, futbol, ceràmica, bàdminton,
espeleologia, tallers artesanals, excur
sions a la platja i a la muntanya i sortides
a les fonts d'Argentona. Els casals d'estiu
obren un ampli ventall de possibilitats
perquè tots els nens i nenes trobin el seu
lloc. N'hi ha que donen prioritat als
esports i d'altres a les manualitats però,
sobretot, tots tenen un objectiu comú:
divertir i ensenyar, dues accions que no
estan pas renyides.

Les professions i els elements. Com ten
yeix els cabells un perruquer o d'on treu
les notícies un periodista són algunes de
les preguntes que ha respost el casal
d'estiu de l'escola Francesc Burniol, que
aquest any s'ha dedicat als oficis. Les
activitats relacionades amb les profes
sions s'han alternat amb excursions a les
fonts d'Argentona, al bosquet de Can
Serra i als rucs del Corredor. Mentre l'es
plai de l'escola Francesc Burniol ha des
cobert els oficis, un altre dels casals his
tòrics, el Xip-Xap del Centre Parroquial,
ha experimentat amb els elements: mar,
terra i aire. Cada setmana s'ha fet una
excursió relacionada amb els temes trac
tats: una sortida a la platja per jugar amb
la sorra, una excursió fins al planetari i
una altra fins a la Font del Ferro. El pre
sident de l'entitat, Pep Alsina, comenta
que aquest és un casal "a l'antiga", sense
activitats espectaculars ni esports d'a

ventura.
L'escola de Sant Miquel del Cros també
ha dedicat aquest mes a fer activitats i

El taller de ceràmica a l'antiga Velcro i la visita dels nens del Burniol a la ràdio.

Jocs d'estiu



Accident
Gran Hermano

LJues exconcursants de Gran Herma

no, Noemí Ungría i Raquel Mori I las, van
resultar greument ferides després de patir
un accident a l'autopista C-32 al terme
municipal d'Argentona, concretament al
punt quilomètric 97,7, just al costat del
polígon de Can Negoci, en direcció

Mataró.
Els fets van ocórrer el dilluns 2 de juny a
un quart de 8 del vespre. El vehicle, un
Mazda descapotable, circulava pel carril
de l'esquerra quan de cop i volta va anar
a parar al carril de la dreta i va col·lisio-
nar amb la tanca de protecció. El cotxe
va xocar contra la tanca inferior, va arra
bassar-la i va passar per sota. A conse
qüència del xoc el parabrisa del vehicle
va quedar completament destrossat. El
cotxe va fer diverses tombarelles, va
caure en un desnivell de 15 metres, i va
quedar cap per avall. Les dues concur
sants van quedar atrapades dins del vehi
cle, cosa que va fer necessària l'actuació
dels Bombers. Les dues noies van ser tras
lladades a l'hospital de Can Ruti de
Badalona en estat molt greu, sobretot
Raquel. La parella, que va confirmar la
seva unió sentimental en el programa de

Crónicas Marcianas, viu a Mataró. Noemí
va ser la primera expulsada de Gran
Hermano 3 i va fer-se popular arran d'una
baralla amb el presentador del programa,
Pepe Navarro. Raquel era actualment ter-
tuliana del programa Dia a Dia de Maria

Teresa Campos i de Crónicas Marcianas.

a la muntanya de Burriac i per últim cap
a la Font de les Sureres, destí que aprofi
tarien per visitar les fonts de l'Esquirol i
del Ferro. Com si es tractés d'una cami
nada professional, els excursionistes van
haver de passar controls. La sortida noc
turna va durar unes tres hores i els més
emocionats eren, evidentment, els nens.
Aquest cop, però, havien deixat de banda

les pors de l'any anterior i passejaven
tranquils en plena nit. La passejada noc
turna per les Fonts d'Argentona és un
recorregut senzill i controlat, tot està pre
parat perquè ningú es perdi.

El festival de dames va poder veure un ^run espertar le countrv.

na trentena de pares i nens carregats
amb motxilles i llanternes van passejar el
22 de juny passat al vespre per les Fonts
d'Argentona. Era la segona sortida noc
turna organitzada per la secció familiar

del Grup de Muntanya. A les 10 van
sopar a la Font del Mig i en acabat van
enfilar un camí que primer els portaria
cap a la Font de les Oliveres, després cap

Caminant a
les fosques
U,

Un CBA nou
Kenovació obligada a les files del Club

Bàsquet Argentona. La marxa a cop de
talonari de Jordi Companys (el millor ju
gador del CBA en l'última lliga) al Pi
neda, i els adéus de José Luque (amb
greus problemes al genoll), Rafa Lobato
(per motius laborals) i Carles Puerta (per
raons personals), han fet treballar de
valent l'estaff tècnic del conjunt groc-i-
negre. Els recanvis seran aquests: el base
Marc Ventura (Premià de Mar, exjugador

del CBA); els pivots Juan Carmona
(Granollers) i Gabi Sarasola (Premià de

Dalt); i l'ala Javi Pérez (Montgat).

de salsa Olga i Xevi també de Mataró, el

Kim's Country Dance del Centre Par
roquial i Pena Al-Andalus de Mataró. Tots
ells van actuar de manera desinteressada,
cosa que fa possible que tots els beneficis
es destinin a la ludoteca.

Festival de danses

LI Centre Parroquial va tornar a viure
una revetlla de Sant Pere com les d'a
bans. La nit del 28 al 29 de juny prop de
500 persones van aplegar-se fins al
Centru per gaudir del festival de danses
d'arreu del món i col·laborar, d'aquesta
manera, en la recaptació de fons per a la
construcció d'una ludoteca infantil. El
festival portava per títol "La cultura a tra
vés del ball" i va mostrar balls tan diver
sos com la salsa, la capoeira, el tango, el
breakdance o el vals. La mostra va gaudir
de l'actuació d'El gimnàs d'Argentona, el
grup de breakers del Casal de Joves, l'as
sociació de capoeira Angola, l'escola de
balls de saló Millenium, l'escola de balls
de saló Javi i Eva de Mataró, els professors

Enllumenat nou

Prop de 100.000 euros, uns 16 milions
de les antigues pessetes, és el cost de la
important operació de renovació de l'en
llumenat que s'ha aplicat a una necessi
tada zona del centre urbà. Concreta
ment, l'actuació abarca des del torrent
de Tossa al carrer Bellavista agafant la
carretera de Vilassar. En la carretera de
Vilassar s'ha apostat per una instal·lació
lumínica molt ambiciosa, per tal que al
caminar pel costat de la carretera no
quedi cap punt perillós per la seva poca
visibilitat. S'ha fet amb criteris de respec
te al medi ambient, és a dir, amb fanals

de llum de sodi.
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El CBA, a la plaça Nova.
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Els Motards,
a l'Escala

LJn total de trenta-quatre motos van

participar el diumenge 29 de juny en la
sortida que anualment organitza el
col·lectiu de Motards d'Argentona. L'ex
pedició, formada per 58 persones, va fer
un llarg recorregut fins a la Costa Brava,
per dinar concretament a l'Escala i tornar
cap a la tarda a la vila. Tot i que en línies
generals tot va anar bé, es va haver de
lamentar un accident en què un dels mo
tards va trencar-se els dos canells després
de patir problemes als frens. Al marge
d'aquest accident, la jornada va transcó
rrer amb tranquil·litat.

Bàsquet al carrer

Li bàsquet va sortir el 7 de juny passat
al carrer per celebrar els 50 anys de bàs
quet a Argentona. La festa va començar
dissabte quan des de les cinc de la tarda
es van habilitar dues pistes de bàsquet a
la plaça Nova a on menuts i no tan
menuts van passar la tarda jugant, men
tre que a la mateixa hora al Centre
Parroquial hi havia els veterans, que
intentaven recordar les bones èpoques
de bàsquet que van donar al poble. A les
vuit del vespre pares, entrenadors i vete
rans es van posar a jugar plegats a la
plaça Nova en una gran festa basquetbo-
lística on tothom qui va voler va poder
jugar. I diumenge, des de les deu del
matí, més bàsquet amb l'últim acte ofi
cial del cinquantenari. Els diversos
equips del club van anar jugant i a les
dues del migdia es va fer una botifarrada
que va aplegar dues-centes persones.

pensa fer alguns canvis en la Fira del
Caçador i el Gos. El més important, un
canvi d'ubicació. Encara no s'ha parlat
de cap destí concret, però podria ser que
Can Comalada no tornés a acollir la Fira.

Molts gossos i
molts caçadors
La dotzena edició de la Fira del

Caçador i el Gos va tancar les portes el
15 de juny passat amb un èxit total de
participació. Més de 2.500 visitants i 250
gossos exposats són les xifres que
demostren que la Fira ha assolit els seus
objectius. El gran ressò que ha aconse
guit la Fira es deu a les novetats i sobre
tot a una gran campanya de difusió. El
president de la societat de caçadors de la
vila, màxim responsable del certamen,
s'ha mostrat especialment satisfet amb el
nombre de gossos, arribats procedents
de molts indrets de Catalunya, un fet que
demostra que la Fira té un gran prestigi.
D'entre les novetats n'hi ha que van tenir
més èxit que d'altres. Mentre l'exhibició
d'Agility va reunir força públic, el con
curs de pintura va declarar-se desert per
l'escàs nombre de participants, tot i que
els 6 nens que s'hi van presentar van
rebre un premi. Per últim, el concurs de
bellesa de gossos no va acabar de tenir
l'èxit esperat. La Societat de Caçadors

LJna cinquante

na de pubilles i
hereus d'arreu de
Catalunya van do
nar el dia 12 de
juliol la benvingu
da als nous repre
sentants d'Argen

tona. Neus Rus,
Cristian Ruiz, Ari-
adna Clavell i Juli
Boera van cedir el
seu lloc a la nova pubilla, Anna Maria
Vila, el nou hereu, Enric Garriga, el nou
hereuet, Arnau Garcia, i la nova pubille-

ta, Marta Zamora. La Festa, que va can
viar l'emplaçament habitual de la plaça
Nova per l'escenari del Centre Parroquial
i l'Hort del Rector, va ser tot un èxit.
D'aquesta manera, aquests quatre joves
representaran el poble en les festes que
es fan a la comarca.

Festa de la pubilla

CDCOSES DE LA VILA



Després de l'èxit que l'any passat van tenir les jornades de debat Enrenou, el col·lectiu argentoní Espurnall ha tornat a convi

dar els vilatans a pensar i reflexionar sobre la realitat. Aquesta vegada ha estat sobre la dona i la seva situació dins la realitat

social actual a base de xerrades, cine-fòrum i una exposició. Un altre signe més que nega que el jovent no es mou ni es preo

cupa per les problemàtiques actuals.

dent, el de la feina", assegura Laia Saleta,
membre del col·lectiu argentoní.

Entrebancs. Però en aquestes jornades
els membres de l'Espurnall s'han trobat
amb certs entrebancs. La primera xerra
da, que havia de conduir l'arqueòloga de
la UAB Maria Falgueiro, va ser suspesa
una hora abans per problemes de salut
de la conferenciant, i a la segona havia
de venir Sílvia Carrasco i a última hora
van canviar i va portar una persona del
seu equip. Però això no va desanimar els

joves del col·lectiu argentoní, que van
continuar amb ànims les jornades. "La
valoració és positiva en el sentit que

quan muntes xerrades aprens coses que
fenriqueixen. No ha vingut molta gent
però estem contents", comenta la Cris

tina Alsina, que reconeix que "potser era
mala època, potser els temes més tòpics
no criden tant l'atenció, potser a la gent
li fa mandra anar un dissabte a la tarda a
una xerrada... Però nosaltres estem en
conjunt molt contents".

Espontaneïtat. L'Espurnall destaca per
sobre de tot la senzillesa i l'espontaneïtat
que han tingut les xerrades, com explica
Cristina Alsina: "Quan fas una xerrada
sembla que només la puguin fer gent que
té un títol universitari, que tingui un
càrrec, que tingui un llenguatge concret.
Portar una persona de carrer va ser molt
positiu. Va ser un tu a tu entre públic i
ponent amb un llenguatge col·loquial".
Després d'aquestes jornades a l'Espur
nall li ha quedat un tema pendent: "Ens
interessava portar gent que parlés del

tema de la prostitució, un tema que en
cara està molt submergit, és molt tabú",
per això els membres de l'Espurnall es
van posar en contacte amb el col·lectiu
de treballadores sexuals i antropòlogues
de LISIT. Però la complexitat del tema a
tractar no ha permès fer aquesta xerrada,
que queda pendent de cara a setembre.

molt tòpic fer una xerrada el dia 8 de
març, dia de la dona. Vam voler muntar
un cicle on no només portis algú teòric,
sinó donar veu a experiències concretes
d'algunes dones de realitats concretes de
problemàtiques de les dones. Volíem

donar-li un aire més pràctic que teòric i
defugir el tòpic". De la mateixa manera
s'expressa un altre membre de l'Es
purnall, Pinuchio Bariestreri: "Al voltant
de la dona hi ha molta informació però
sabem que en un poble petit és un tema
complicat ja sigui pels costums culturals
o per la manca d'infraestructura i infor

mació".
Les jornades es van dividir en xerrades,
un cine-fòrum i una exposició. L'ex
posició "Dona i societat. Problemàtiques
dels últims 30 anys" es va poder veure
durant tot el mes de juny al Casal de
Joves a través de retalls de reculls de
premsa des dels anys 70 fent un repàs de

com han canviat algunes coses i mos
trant que encara en queden moltes per
canviar. "Les dones tenim més drets que
abans però encara hi ha moltes desigual

tats entre home i dona com un cas evi

ur
Ls molt dur estar en una presó. Si no

tens el recolzament d'un familiar o d'una
amiga t'enfonses. (...) La justícia són els
diners, si tens un advocat bo te'n surts,
hagis fet el que hagis fet. Si no tens
diners et poden tancar per haver robat
vint duros. (...) Les dones surten de la
presó pitjor de com han entrat perquè
allà coneixen les drogues. Moltes nenes
joves surten enganxades." Sembla imagi
nari però és real i això passa a casa nos
tra. Aquest és el testimoni de la Montse,
una dona que va passar per la dura expe

riència de la presó al centre penitenciari
de Wad-Ras i que va servir per tancar el
cicle de xerrades sobre les dones que va
organitzar el col·lectiu Espurnall.
Si l'any passat les jornades es van dedi

car a diferents temes com ara el patrimo
ni, la identitat, l'economia i els mitjans
de comunicació, enguany s'ha centrat en
el paper de la dona i la seva situació dins
la societat actual. "La intenció era sensi-
bi I itzar la gent del poble de temes socials
i en concret sobre les dones", explica
Cristina Alsina, membre de l'Espurnall,

que afegeix que "ens vam adonar que era

Una de ies conferenciants en acció.
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Es diuen Manolo i Benito. Ells són l'Olímpic Can Raimí. Ni més ni menys. Amics inseparables des de la infància, comparteixen

alegries i penes en un club que sense ells segur que no existiria. Amb incomptables hores, esforços i fins i tot diners, han aju

dat decisivament a consolidar el futbol sala argentoní, un esport amb llarga tradició a la vila.

25

en hores de pista d'entrenament.

Benito, homenatjat. Manolo López ha
fet de tot al Can Raimí. De jugador (pivot
esquerrà), d'entrenador (3 temporades),
de delegat i de directiu (ara mateix és
secretari). Benito Rodríguez, tot i que
també ha interpretat papers semblants,
s'ha centrat sobretot en l'apartat de juga
dor (tancament, xutador) i de gestió (al
marge que és el tresorer, juntament amb
Manolo formen el braç executiu de l'en
titat). Justament aquesta darrera tempora
da ha significat l'adéu de Rodríguez a les
pistes. En un emotiu homenatge, organit
zat per sorpresa, va penjar les botes. El
seu bon amic va encarregar-se que no li
tornés a passar pel cap continuar i li va
fer teixir una samarreta gegant de l'equip
dedicada per tots els jugadors i membres
de l'Olímpic. Quin parell!!!

fer una escola", comenten els dos. El Can
Raimí, que milita actualment a la Segona
A, sospira perquè el seu cinquè lloc a
l'última lliga es converteixi via despatxos
en l'ascens a la Primera Territorial.
"Estem en una categoria molt baixa. Jo
crec que tenim nivell per jugar no només
una categoria sinó dues per sobre." Sigui
com sigui, ja han fet els passos per crear
un segon equip (un filial) i també per
obrir una campanya de captació de
socis. Per primer cop a la història, el Can
Raimí buscarà el suport popular. Fins ara
el finançament del club s'ha basat en els
diners que ingressen amb l'organització
del torneig de 30 hores de l'estiu.
D'altra banda, entre els seus somnis
també hi ha veure construït el nou po-
liesportiu d'Argentona. Tenen molt clar
que el futbol sala faria un salt qualitatiu
tant en el reclutament de jugadors com

Cor i ànima
, dos amics units pel futbol sala.

Lis que no els coneixen es pensen que
són germans. Sense mirar el DNI, molts
s'hi jugarien el bigoti que sí, que porten
la mateixa sang. Manolo López (1966,
Mataró) és l'alt, el merengue, el llepafils,
l'àrbitre de regional, el que va amunt i
avall al volant d'un camió, repartint
paquets per mig Catalunya i part de les
Espanyes. Benito Rodríguez (1966, Cór
doba) és el baixet, el culer, el xutador, el
que aixeca parets, posa rajoles i teules i
arrebossa façanes. No s'assemblen de
res, però es podria dir que van junts fins
i tot a passejar el gos. Es coneixen des de
cinquè d'EGB. Si fossin home i dona,
esdevindrien el matrimoni perfecte, carn
i ungla.
Comparteixen vacances, amistats, famí
lia, però sobretot una obsessió malaltissa
per l'Olímpic Can Raimí, el club de fut
bol sala de la vila. Són el cor i l'ànima de
l'entitat, amb el permís, això sí, del pre
sident, José López (el pare del Manolo),
l'històric fundador també de la Cerda
nyola de Mataró de futbol, curtit en mil
batalles de federacions i col·legis d'àrbi
tres. No escatimen hores, esforços ni
calés de la pròpia butxaca per tirar enda
vant. La broma de l'Olímpic ja dura des
del 1995. Una aventura amb alegries i
amb fatigues, però en la millor compan
yia. "Si ara em dius quants amics tinc, et
diria que un", confessa el Benito. "El
mateix dic", afegeix el Manolo.

Olímpic, nous horitzons. El Can Raimí
és l'hereu d'un extens passat del futbol
sala argentoní. L'Argentona, el Golo PK o
el Mapache, que ja només formen part
de la memòria, havien representat els
colors de la vila en dècades anteriors i

per cert en categories importants. Es trac
ta d'un esport minoritari que es va posar
de moda als 80 i als 90, i que poc a poc
ha anat perdent gas. "No es pot compa
rar ni amb el futbol ni amb el bàsquet. El
futbol sala és un equip de quatre juga
dors, normalment quatre amics. Com no
tinguis un grup no tens res a fer. Cobrant
o sense cobrar. Ara sembla que els
col·legis tornen a fer futbol sala. La majo
ria però se'n va al futbol o al bàsquet.
Nosaltres som un equip d'una urbanitza
ció. És molt difícil trobar prou nanos per



Lleixiu perfum NEUTREX
Normal i brisa marina

179€Suavitzant BLANKOR
4 litres

Detergent líquid DIXAN
Gel automàtic i Marsella

Higiènic SCOTTEX
12 rotllos

Tovalloletes SCOTTEX
Decorades

I'19€Cafè MARCILLA
Mòlt i mescla 250 gr.

3'0Ó€CACAOLAT
220 ce. Pack 6 unitats

t'8*€Cervesa s/alcohol DAMM BIER
Pack 6 unitats

BrandyVETERANO
100 cl., 36 graus

045€Cervesa ESTRELLA DAMM
Llauna

0'45€Galetes MARBU MARIA DORADA
200 gr.

269€Oli BORGES
0,4 graus. 1 litre

88€Detergent DIXAN
Bossa 12 dosis + 1 val d'1 €

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:

8'30a13'30(matí)
17'30a20'30 (tarda)

Carrer Barcelona, 40 • 08310 ARGENTONA

QUALITAT I PREU

ARGENTONA-CAN BARRAU: Casa de nova
construcció en venda. 4 habitacions (2 dobles,
2 ind.), 2 banys, cuina, saló menjador dos am
bients, terrassa, garatge, calefacció, gas.
300.506,05 € (33.000.000 Res.)

Mataró, zona carrer Isidor: Dúplex en venda.
150 m2, 4 hab. (3 dobles, 1 ind.), 2 banys, cuina
office, saló menjador, traster, terrassa a la part
superior, armaris, calefacció, vidres dobles, llar
de foc, exterior, assolellat, alarma, balcó, entrada
individual. 287.283,78 € (47.800.000 Ptes.)

ARGENTONA-Centre: Pis en venda. 90 m2, 3
hab., (2 dobles, 1 indiv.), 1 bany, 1 bany aux.,
cuina, saló menjador gran, calefacció, vidres
dobles, balcó, traster tipus estudi, 10 m2 de
terrassa a la part superior. 189.318,81 €
(31.500.000.-Ptes.)

CANYAMARS-Can Massuet: Torre en venda.
300 m2, 1.200 m2 solar, 6 hab. (3 dobles, 3
indiv.), 2 banys, 1 bany aux., cuina, saló menjador
40 m2, terrassa, jardí, garatge 3 cotxes, calefacció,
piscina. 234.394,72 € (39.000.000.- Ptes.)

ARGENTONA-Turó St. Sebastià: Casa en ven
da. 200 m2, 4 hab. (2 dobles, 2 indiv.), 1 bany,
cuina, saló menjador, terrassa, jardí de 60 m2,
garatge tipus local amb planta baixa de 90 m2
ideal per magatzem o negoci, calefacció.
270.455,45 € (45.000.000.- Ptes.)

ARGENTONA-Centre Carrer Gran: Àtic en
venda. 4 hab. (2 dobles, 2 indiv.), 2 banys, cuina
americana, saló menjador sostres alts, terrassa
2 nord i sud, calefacció, vidres dobles, gas, tot
disseny. 312.526,29 € (52.000.000.- Ptes.)

ARGENTONA-Turó de Sant Sebastià: Pis en
venda. 75 m2, 3 hab. (2 dobles, 1 ind.), 1 bany,
1 bany au., cuina, saló menjador, traster, garatge
1 cotxe, calefacció, vidres dobles, gas, fusteria
int. roure, balcó. Tot com nou. 191.722,86 €
(31.900.000 Ptes.)

ARGENTONA-Can Raimí: Torre en venda. 85
m2,2 habitacions dobles, 1 bany, cuina nova, saló
menjador, terrassa, jardí gran i pla, garatge. Asso
lellat. Gran parcel·la de 800 m2. 252.425,08 €
(42.000.000 Res.)

ARGENTONA-Les Ginesteres: Torre en venda.
4 habitacions (3 dobles, 1 individual), 2 banys,
cuina, saló menjador gran, terrassa, jardí de 800
m2, garatge 2 cotxes, calefacció, vidres dobles.
342.576,90 € (57.000.000 Res.)

ARGENTONA-Can Baladia: Torre de nova
construcció en venda. 230 m2, 4 habitacions (3
dobles, 1 ind.), 2 banys, 1 bany aux., cuina,
menjador gran, terrassa, jardí de 600 m2, garatge
2 cotxes, calefacció, vidres dobles, gas, llar de
foc, piscina. 450.759,08 € (75.000.000 ptes.)

ARGENTONA-Semi centre: Dúplex en venda.
160 m2, 4 hab. (3 dobles, 1 indiv.), 1 bany, 1
bany aux. cuina, saló menjador gran, terrassa
comunitària, armaris, calefacció, llar de foc.
240.404,84 € (40.000.000.- Ptes.)

ARGENTONA-CAN CABOT: Torre en venda.
400 m2, 800 m2 solar, 7 hab. (1 suite, 2 dobles,
4 individ.), 2 banys, 1 bany aux., cuina office,
saló menjador, 2 ambients, terrassa, llar de foc.
Assolellat. 276.465,57 € (46.000.000.- Ptes.)

^  Els nostres clients ens demanen habitatges a la zona d1 Argentona. ^
Si vol vendre el seu pis, torre o casa vingui a Gil Parés.

93 797 1013
Gran, 62 (davant l'Ajuntament)

08310 Argentona
e-mail: comercial@gilpares.com

Web: www.gilpares.com
Gil Parés



SPMSYSTEMS@telefonica.net
www.mar-esme.com/spm

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

INSTAL·LADORS

Bona Festa Major

Ctra. Vilassar de Mar, 16

Tel. 93 756 13 21 - Fax 93 756 16 31
www.los-cazadores.com

i^: info@los-cazadores.com

Festa Major
Bona

ESPECIALITAT EN PEIX I MARISC

PLATS D^AUTOR

CUINA MEDITERRÀNIA

ARGENTONA

RESTAURANT

ELS CAÇADORS

Un dels uideoclubs més grans de l'Estat.
Hi trobaràs quasi totes les pelis i més

de 10.000 referències en regals de tota mena

Placa Catalunya^ 34
IUflTflRÓ
93 799 09 50
eluideosl^terra.es

Kràter

CERTIFICACIONS CABLES ESTRUCTURA
ANTENES TERRESTRES I SATÈL·LIT

SONORITZACIÓ DE LOCALS

TELEVIGILÀNCIA

CABLEJATS D'EDIFICIS I.C.T.

TRACTAMENT I DISTRIBUCIÓm^SSr^^1*
INSTAL·LADORS DE

DE SENYALS ANALÒGIQUES I DIGITALS   telecomunicacions

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

NSTAL4ACIÓ#ftEPARACIÓ#MANTENIMEN

INSCRITA EN EL REGISTRE D'INSTAL·LADORS DE TELECOMUNICACIONS

S.LSoniglgC
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els desitgen que passin
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Ref. 423.
Dúplex.

Pisos i apartaments
d'OBRA NOVA

Des de 162.273 €
(27.000.000 Ptes.)

Amb terrassa.
A prop de l'Ajuntament.

Ref. 419.
Dúplex súper cèntric,
190 m2. 4 dormitoris,

2 banys, saló de 22 m2,
cuina de 12 m2.

24 m2 de terrassa.

Ref. 359. Àtic súper cèntric i tot

exterior, 90 m2, 3 dormitoris do
bles, saló menjador de 20 m2
amb llar de foc i sortida a la
terrassa, de 10 m2, cuina de 15
m2 amb sortida galeria, finestres
d'alumini i terra de gres. Molt de
sol. 178.139 € (29.640.000
Ptes.)

P

OBRA NOVA al costat de l'Ajuntament
i de la plaça de Vendre.

^^s des de  ^ C2.sc c (19.000.000 Ptes.)
^ des de 3SCSC c (30.000.000 Ptes.)

Ref. 370. GINESTERES. Torre
200 m2 útils + 200 m2 de jardí.
4 dormitoris, 1 bany, 1 lavabo.
Menjador de 30 m2, cuina de
17 m2. Garatge. 253.301 €
(42.000.000 Ptes.)

Ref. 421. Pis baix i cèntric. 65
m2,2 dormitoris dobles, un bany
complet. Saló amb cuina ameri
cana de 30 m2. Pati de 17 m2.
Tot exterior i reformat. 132.222
€ (22.000.000 Ptes).

Ref. 356. Pis supercèntric amb
vistes a la plaça nova, 100 m2,
3 dormitoris, 1 bany complet,
cuina nova, calefacció. TOT RE-
FORMAT. 186.313 €
(31.000.000 Ptes.)

Ref. 420. Fantàstic pis en el centre d'Argentona,

de 100 m2. 4 habitacions, saló menjador de 30 m2,

amb balcó tipus terrassa. Cuina 10 m2 amb galeria.

Tot reformat. Materials de primera qualitat. Aire condicionat.

Calefacció. Portes de fusta de cirerer, terra de gres,

finestres d'alumini, persianes elèctriques.

Bany amb banyera rodona.

Només 177.299 € (29.500.000 Ptes.)

GINESTERES. Casa de 108
m2. 4 habitacions. Parcel·la
1.000 m2. Totalment reformada.
Menjador de 45 m2 amb llar de
foc. Bany amb banyera
d'hidromassatge. 186.313,75 €
(31.000.000 Ptes.)

Ref. 418. CAN CABOT. Precio
sa torre amb piscina, 240 m2,
habitatge construït en parcel·la
1.000 m2. Saló menjador de 35
m2. NOMÉS 10 ANYS D'AN

TIGUITAT. 294.495,93 €
(49.000.000 Ptes.)

Ref. 404. TORRE CAN RAIMÍ

Amb 1.000 m2 par., consta 2 ha
bitatges: un de 4 hab., cuina 4 m2,
menjador 15 m2 amb llar de foc;
l'altra està en pi. i consta hab.
doble i cuina tipus office amb men
jador de 30 m2, amb llar de foc.
CASA IDEAL 2 FAMÍLIES!

318.536,42 € (53.000.000 Res.)

GINESTERES. Impressionant
torre de 900 m2, parcel·la enjar-
dinada. 3 habitacions, menjador
30 m2, piscina i pati de 8 m2,
barbacoa, calefacció, aire con
dicionat i llar de foc. MILLOR
QUE NOVA! 330.556,86 €
(55.000.000 Ptes.)

Disposem de la més àmplia cartera de clients.
Si li interessa vendre el seu pis truqui'ns.

Li assegurem la venda en 15 dies.

Sense problemes i amb la més eficaç seriositat.

iír

FINQUES CREUS


