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El cubell per a les restes
organiques a diferents portes
d'Argentona
Fotografia: Marc Duran.
b^/ • La fraccio organica
Argentona implantara un nou sistema de recollida
de la brossa a partir del mes de juny. La novetat es
que els argentonins hauran de separar les restes
organiques del rebuig que generen.

y • La Caserna
L'edifici de la Caserna de la Guardia Civil torna
a ser de titularitat municipal. El nou equipament
podria convertir-se en la nova seu de la Policia
Local i en habitatges socials de lloguer per a joves.

I *J • Taller de cuina
L'Area de Serveis Socials de I'Ajuntament va
organitzar, al mes de mar^, uns tallers de cuina on
han participat dotze alumnes. L'objectiu: millorar
la salut i I'alimentacio de les families.

1 _/ • El pal de fregar
Els empresaris d'Argentona Casimiro i Raul Lianes
han reinventat el pal de fregar amb la incorporacio
d'unes tires fetes amb microfibra de poliester. El
resultat es un pal de fregar amb molta capacitat
d'absorcio i que neteja amb mes profunditat.

\J. Pannon recorda Grau
Joan Pannon va organitzar una exposicio al Museu
del Cantir amb el paisatge com a eix principal. En
aquesta mostra, hi havia mes d'una trentena de
quadres de Pannon i un recull d'obres dejoan
Grau, al qual se li feia un homenatge.

David Carmona i el seu Ilibre
El capita de I'Argentona de basquet, David
Carmona, ha escrit, juntament amb Andres Guerra
i David Ruiz, el Ilibre Cerca de ti, una seleccio de
les histories mes morboses del magazfn deTVE.
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Editorial

Canvi d'habits
El Capita Enciam, personatge portat a la pantalla per I'actor Pep Pares, deia que els
petits canvis son poderosos pel que fa a la conservacio del nostre entorn. Argentona

CL

i els seus ciutadans tenen al davant un gran canvi. Es tracta d'un repte per a tots els

0^
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argentonins, que han de canviar els habits a I'hora d'anar a tirar la brossa ja que s'im
Argentona i els seus ciutadans tenen al

plantara, a partir del juny, la recollida de la fraccio organica al municipi. I, per que?

davant un gran canvi. Es tracta d'un

aquesta llei, els municipis de mes de 5.000 habitants han d'implantar sistemes de

En primer Hoc, per complir la Llei de residus de I'estat espanyol del 1998. Segons
recollida selectiva de residus des de l'1 de gener de I'any 2001. Per la seva banda, la
repte per a tots els argentonins, que han

Llei de residus de Catalunya del 1993 obliga a implantar la recollida selectiva de la
materia organica d'abans del 1999.

de canviar els habits a I'hora d'anar a

I en segon Hoc i com a causa principal de la implantacio del nou sistema de recolli
da, per millorar el medi ambient. L'any 2003, Argentona va reciclar un 34% del vidre

tirar la brossa ja que s'implantara, a

que va generar, un 18% de paper i un 10% d'envasos. Aquestes xifres, segons els
objectius que s'han marcat des de I'Ajuntament de I'Argentona, han d'augmentar con-

partir del juny, la recollida de la fraccio

siderablement per al 2006. Concretament I'objectiu es reciclar un 55% de la brossa
organica que es produeix al municipi. Un 75% del vidre i del paper i un 25% dels

organica al municipi.

envasos. Per arribar a aquestes xifres, cal que els argentonins hi posin de la seva part.
Cal tenir present el lema de les tres erres: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Reduir, en la
mesura del que sigui possible, tots aquells elements innecessaris com els productes
amb grans embalatges. Reutilitzar les bosses de plastic i tornar a la practica d'anar a
comprar el pa amb la bossa, per exemple. I per ultim cal reciclar tota la brossa que
generem portant-la al contenidor adient.

Carta de l'alcalde
Despres de 25 anys: com continuar millorant?
Els municipis Catalans tenim quatre grans

Celebrem 25 anys d'ajuntaments democratics. En aquest temps, els nostres pobles
han canviat molt des de tots els punts de vista i, en general, en un sentit positiu. Els

reptes. La millora del finangament que

nostres ajuntaments han estat tambe un element basic, juntament amb la Generalitat,
dels avengos economics, del benestar i la qualitat de vida o de la reafirmacio de

requereix una nova normativa de les

Catalunya com a pafs.
Pero hem de mirar endavant i continuar millorant. Les condicions son ara diferents de

hisendes locals i el traspas de recursos

les de fa 25 anys. Els ajuntaments som I'administracio mes propera a la gent i cada
vegada se'ns demanen mes serveis i de millor qualitat. Es logic i normal i els ajunta

des de I'Administracio de I'Estat. L'ei-

ments hem de fer tot el possible per satisfer-los.
Els ciutadans i ciutadanes tenim uns drets, pero tenim tambe uns deures per complir.

xamplament de les competencies^ una

El bon funcionament de la societat requereix un equilibri adequat entre uns i altres.
En el futur, per tal de continuar millorant els nostres pobles necessitem donar mes i

nova organitzacio territorial i administra-

millors serveis a tothom i al mfnim cost possible. Hem d'establir una col-laboracio

tiva i la definicio d'un model territorial.

hem d'actuar amb responsabilitat publica, cercant el be comu i sabent que tot reque

lleial entre les administracions. Tots, representants polftics i ciutadans i ciutadanes,
reix un esforg i que tot te un cost.
Els municipis Catalans tenim quatre grans reptes per als propers anys. La millora del
finangament local que requereix una nova normativa de les hisendes locals i el tras
pas de recursos des de I'Administracio de I'Estat. L'eixamplament de les competencies
municipals, en els ambits de la immigracio, el benestar social, les polftiques actives
d'ocupacio, I'ensenyament, la cultura, la seguretat ciutadana, el medi ambient, etc.
Una nova organitzacio territorial i administrativa de Catalunya amb dos ens fonamentals, els municipis i la Generalitat, la creacio de les vegueries, i la redefinicio de
la resta d'organismes actualment existents. La definicio d'un model territorial i urbanistic amb una gestio del creixement controlada i sostenible i amb la promocio de
I'habitatge public.
Antoni Soy, alcalde

Cartes dels lectors
La Garrinada

o simplement auxili. Per a tu, no hi havia fronte-

Cabanyes en dia de convit" li voldria recordar

res. T'entregaves a tothom. A vegades, massa.

que en aquest indret s'hi fa una activitat no per-

Confiaves amb la gent, malgrat que despres algu

mesa i delictiva, ja que s'ubica en un sol qualifi-

Davant el debat obert per alguns polftics entorn

et pogues defraudar. A tu t'era igual, perque esti-

cat com a agrfcola i forestal. I quan fa esment de

de la Garrinada, I'assemblea organitzadora de la
Garrinada'04 informa que:

maves.
Aquesta esglesia la vas reconstruir tu acabada la

convenient recordar-li que aixo succeeix perque

1.La Garrinada es una iniciativa impulsada per

guerra, perque hi poguessim tenir el culte diari,

qui n'es propietari prefereix tenir-ho erm, en

joves d'Argentona des de I'any 2000, que preten

que els qui creiem hi puguem Hoar Deu cada

comptes de vendre-ho o arrendar-ho als pagesos

(i, en bona part, ha aconseguit) enriquir i diversi-

dia. Perque estimaves la gent del teu poble: a

perque aixf ho puguem conrear ja que la qualifi-

ficar la Festa Major d'estiu, i s'ha convertit en un

cacio urbanfstica tambe es agrfcola.

referent tambe fora de la nostra vila.

grans i joves.
Fa justament un mes, en una entrevista per radio,

2.La Garrinada s'organitza cada any mitjan^ant

recordant al Pare Verges, tu des de Platja d'Aro i

debat del sector agrari a la nostra vila, com a sin-

"la desoladora solitud de Can Comalada" seria

Si us plau, siguem seriosos i encetem un autentic

assemblees obertes i publiques on tota persona

jo des d'Argentona, acabaves dient aquestes

dicat ho exigim, sobretot ara que estem fent la

jove d'Argentona pot participar. A les assemblees

paraules: "Aquell home que va deixar Argentona

revisio del Pla d'Urbanisme.

es gestiona de forma democratica i transparent

per anar a explicar a aquells negrets de Guinea,

No podem parlar de sostenibilitat ni de creixe-

una part del pressupost que I'Ajuntament destina

aquest Deu que ens va fer coneixer a tots dos..."

ment harmonic sense un espai agrari consolidat i

a la Festa Major.

Sf Julia. Tu sempre hi has cregut amb un Deu i

estable. Esperem que d'aquest debat en surtin

3.La Garrinada ha tirat i tira endavant grades al

crec que ara estas davant d'Ell gaudint en pau.

propostes que satisfacin a tots els ciutadans

treball desinteressat de molta gent. Els beneficis

Les ultimes paraules que em vas dir, avui fa quin-

d'Argentona, pagesos i no pagesos.

economics obtinguts amb el bar serveixen per

ze dies, al despedir-nos van ser: "Tine un cancer,

pagar part de les activitats. La part restant (si es

pero tine moltes ganes de viure... No obstant,

que n'hi ha) es destina a un fons de reserva per a

quan Ell vulgui, aixo s'haura acabat".

les properes edicions i a causes solidaries.

Per nosaltres aquest "quan Ell vulgui" ha estat

4.La Garrinada suposa tambe un element de

massa aviat; pero ni la vida ni la mort depen de

mobilitzacio, interaccio i cohesio del jovent del

nosaltres.

Joan Grau
Unio de Pagesos del Maresme

L'expo-Mercat

poble, alhora que contribueix a fer d'Argentona

El qui m'acompanyava en el retorn em deia: "No

un poble mes viu, dinamic i identificat amb si

sabeu la sort que teniu els qui teniu aquesta fe".

mateix.
5.L'exit notable d'edicions anteriors no nomes

Tu i jo la tenfem Julia. Sempre has encomanat als

Com a resposta a la carta de Jordi Nogueras

joves aquesta gran fe en tot el que has cregut. Les

publicada al num.69 de Cap de Creus titulada

demostren la bona rebuda i el suport que te entre

deficiencies que, moltes vegades, sense voler,

"Mercat d'Autors", que venia a dir que al Museu

la gent d'Argentona i d'altres pobles, sino que

hem fet, que Deu ens les perdoni. En nom dels

del Cantir havfem marginat alguns autors de la

desautoritzen els atacs que Fede Urefia (PP) i

qui et coneixien i d'Argentona et die:

nostra vila en I'Expo-Mercat d'Art de Nadal, he

Felix Rosa (AA) han llan^at injustificadament

Grades Julia per donar a coneixer la nostra Vila,

de dir que el Museu del Cantir es un organisme
public i que mai, en cap moment, s'ha discrimi-

contra la Garrinada. Malgrat aixo, la Garrinada

grades per la teva feina i per la teva profunda

esta oberta i es nodreix de les critiques, propos-

petja en el teu pas per la teva Argentona, pel teu

nat ningu per cap motiu com I'edat, I'estil artfs-

tes, suggeriments, participacions, etc. que rep; i
des de I'assemblea de la Garrinada'04 ens posem

pafs Catalunya i per aquest mon.

tic,etc. I molt menys per "amiguisme".

Adeu amic, adeu noi de can Tano!!

Els participants a I'expo-mercat es van decidir en

a la disposicio de tota persona que tingui dubtes

Ens tornarem a trobar!

una reunio on es van convocar els artistes que

Jaume Arenas
(lectura que vaig fer al seu funeral)

va pensar quins altres autors de la vila podrien

relacionats amb la Garrinada.
Aprofitem tambe I'avinentesa per convidar-vos a
participar en I'organitzacio i en les activitats de la

havien exposat darrerament al museu. Tambe es

Garrinada d'enguany.
Assemblea organitzadora de la Garrinada'04

estar interessats en el projecte d'expo-mercat
(obres de petit format, en suport paper, baix cost,

La pagesia

etc.) I es va parlar amb aquells autors que pensavem que s'hi podrien sentir realment interessats.
No es tractava, com creien alguns dels pintors

A Julia Pinart

La portada, I'editorial i el treball publicat a la vos-

suposadament "marginats", que era una exposi-

tra revista no son res mes lluny d'una analisi acu-

cio collectiva d'autors locals. Sempre hem

rada del sector agrari a la nostra vila. Nomes

actuat de bona fe i si algu, per cap motiu, s'ha

reflecteixen I'opinio dels que heu consultat i no

sentit marginat, li demanem les nostres mes sin-

S'ha acabat aixo, Julia. Del poble ja fa anys que

s'hi poden trobar afirmacions tan catastrofiques

ceres disculpes. El Ratronat del Museu del Cantir

te'n vas anar, pero sempre tenies la flama de I'a-

com les de I'encap^alament, I'editorial i el treball.

va acordar recentment que I'edicio vinent, per

mor, I'estimacio i les ganes de treballar i fer

La realitat i el futur de la pagesia necessiten ser

evitar tota mena de suspicacies, es fara una con-

coneixer el poble on vas neixer i ajudaves tothom

I'objectiu d'un autentic debat public amb els

vocatoria publica, de manera que tothom s'hi

que podies.

professionals pagesos, els seus representants sin-

La teva vida ha estat molt plena d'aconteixe-

dicals, les cooperatives, etc. Tambe tota la ciuta-

pugui apuntar sense sentir-se... menyspreat?
Finalment, vull dir que lamento el to crispat en

ments. Inquiet per tot el que podies fer, per ser

dania i per descomptat els nostres polftics, els

que esta escrita la carta de Jordi Nogueras i que

mes persona, per saber mes de la nostra

quals com a membres del consell de redaccio i

de "repartiment del pastfs" res de res. Que mes

Argentona i descobrir tots els details que en fos-

I'alcalde com a president no han estat massa

voldrien els artistes d'Argentona que les seves

sin historia del nostre poble i de Catalunya.

curosos ja que sembla que subscriuen les opi

obres generessin un gran volum de vendes! Seria

Te'n portes moltes coses que son "pagines viscu-

nions que s'exposen a la revista municipal, espe-

meravellos, pero la realitat del mercat de I'art a

des", com tu deies, d'Argentona.

rem equivocar-nos i que no sigui aixf.

casa nostra, malauradament, es una altra.

En el retorn de I'exili, quan eres a Montpeller, en

Compte, senyor F. Soldevila, que "els tentacles

vas ser un gran embaixador i un gran amic per a

del calamar no I'enxampin". Quan parla de "la

Oriol Calvo,

tothom, que et venia a demanar ajut, assistencia

lluminositat nocturna, resplendent de Can

Director Gerent del Museu de Cantir
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d'ou, marro de cafe
i infusions

Restes de jardineria
vi agricultura ^

El paper i el cartro van al contenidor blau; els envasos de vidre al contenidor verd i amb forma arrodonida; els envasos, les
ampolles de plastic, les llaunes, tetra-briks i el paper d'alumini al contenidor groc; i la resta de residus als contenidors verds
quadrats. Fins ara els argentonins, respectuosos amb el medi ambient, realitzaven aquesta seleccio pero a partir del mes de
juny la recollida es fa mes selectiva. Argentona comengara la recollida de la fraccio organica. Els argentonins hauran de separar les restes organiques dels elements de rebuig.

Aquesta diferencia en la recollida segons

actuals concentracions de caixes que es

I'indret respon als estudis que va realit-

formen en alguns punts (Can Doro, Dr.

zar I'equip tecnic de I'Ajuntament

Farrero...). Per la seva banda, les liars

d'Argentona d'altres municipis de la

d'infants i les d'avis son grans productors

comarca del Maresme, com Vilassar de

de bolquers, i els restaurants, de restes de

Mar, Tiana o Arenys de Munt, on ja fan la

tot tipus d'aliments. Per aquests sectors

recollida de la fraccio organica. En el cas

espeeffics, hi haura un tipus de recollida

de Tiana, el primer municipi catala que

en funcio de les seves necessitats.

va comengar a recollir I'organica, i
d'Arenys de Munt, la implantacio del

La llei i els objectius. La recollida selec

nou sistema es va fer sense cap proble-

tiva de la brossa es una de les obligacions que marca la Llei de residus de

Les closques d'ou son materia organi

organica i cal estar preparat. El primer de

fraccio organica s'ha de dipositar al

ma. En canvi, a Vilassar de Mar el canvi

ca? Amb quina frequencia passaran a

tot es fer Hoc a la cuina per col-locar el

cubell marro dins d'una bossa de paper

va comportar problemes en la recollida i

I'estat espanyol del 1998. Segons aques

buidar els cubells? Aquestes son algunes

cubell que I'Ajuntament regala a cada

o una bossa compostable. D'altra banda,

acumulacions de brossa que van ocasio-

ta llei, els municipis de mes de 5.000

de les preguntes que plantegen els argen

famflia perque hi dipositi la fraccio orga

el rebuig s'haura de posar en una bossa

nar les queixes dels ciutadans. De I'ex-

habitants han d'implantar sistemes de

tonins en les reunions informatives orga-

nica. Es tracta d'un cubell marro, de 10

de plastic ben tancat. L'horari per treure

periencia d'aquests municipis se n'ha

recollida selectiva de residus a partir de

nitzades per I'Ajuntament d'Argentona i

litres o de 25 litres per a les famflies

el cubell o la bossa a la porta sera de les

I'empresa Fern Natura abans de la

nombroses, on s'ha de dipositar la mate

vuit del vespre a les deu de la nit. Els

extret un conjunt de conclusions que

l'1 de gener de I'any 2001. Per la seva

s'han aplicat a Argentona. Una d'elles es

banda, la Llei de residus de Catalunya
del 1993 obliga a implantar la recollida

implantacio de la recollida de la fraccio

ria organica. El segon que cal saber es

dimarts i dissabtes passaran a buscar la

que fer el porta a porta en comunitats de

organica al municipi. Els membres de

que Argentona fara la recollida de la

bossa amb el rebuig i els dimecres,

veins molt grans o en zones amb molta

selectiva de la materia organica d'abans

Fern Natura han organitzat punts d'infor-

fraccio organica de dues formes dife

divendres i diumenges, es recollira la

densitat de poblacio, com es el cas del

del 1999. A banda de I'obligacio que dis-

macio a diferents indrets del municipi

rents, segons la tipologia de la zona on

fraccio organica del cubell. El cartro, el

com al mercat o a les sortides de les

es viu. L'empresa encarregada de fer

paper, el vidre i els envasos s'hauran de

escoles i xerrades dedicades als ciuta-

aquesta nova recollida, ja que ha guan-

continuar portant als contenidors per

dans, entitats i sectors professionals.

yat el concurs public, es Fomento de

aquest tipus de deixalla. Per a la gent que

D'altra banda, les persones que no hagin

Construcciones y Contratas, la mateixa

treballi durant l'horari de recollida esta-

anat a les reunions o als punts d'infor-

que ho feia fins ara al municipi.

blert o per casos excepcionals,
I'Ajuntament instal-lara set arees d'emer-

macio, es poden dirigir al carrer Sant

veTnat del Cros, suposa una dificultat

posa la llei, un dels objectius d'aquest

que cal afrontar un cop es te mes expe-

canvi es aconseguir una reduccio de les

riencia. D'altra banda, fer el porta a
porta en urbanitzacions on hi ha poca
densitat de poblacio, en una superffcie

nomes es portara a incinerar el rebuig

del rebut d'escombraries domestiques,

que no tenen cabuda a la incineradora

(part no readable de la brossa). La frac
cio organica es portara a la Planta de

Case urba i Mada. Els veins del case urba

gencia al municipi amb tots els tipus de

d'Argentona i de la urbanitzacio de

contenidors.

geriments. Aquestes sessions informati

Mada veuran, a principis de juny, com

ves aixf com I'estada de I'Ambibus, una

els contenidors verds, on fins ara es dipo-

Urbanitzacions i el veinat del Cros. En

unitat mobil del Departament de Medi

sitava la bossa d'escombraries, desapa-

aquests indrets la recollida de la fraccio

Ambient de la Generalitat de Catalunya,

reixeran. Els argentonins que viuen en

organica es fara afegint un contenidor

133,50 euros i els de les urbanitzacions

aquestes zones han de separar la fraccio

marro al costat dels altres. D'aquesta

organica, que representa entre un 40% i

manera, les bosses compostables de

fer el reciclatge en origen, es a dir, des de

un 50% del pes total de la brossa d'una

materia organica s'hauran de dipositar

casa. A partir del mes de juny, Argentona

liar, dels elements de rebuig com pot ser

en aquests cubells marrons i les bosses

comengara a fer la recollida de la fraccio

un got trencat o la pols d'escombrar. La

amb el rebuig en els verds de sempre.

de capacitat. Amb la nova recollida
Ilida habitual suposa que els excedents

I'Equip Verd per dubtes, preguntes i sug-

cienciar el ciutada sobre la necessitat de

ta de Mataro, que ha arribat al seu sostre

molt gran, es molt car. Pel que fa al preu

Julia, numero 2 bis, on hi ha I'Oficina de

tenen com a objectiu informar i cons-

tones que es porten a incinerar a la planArgentonins recollint el cubell per a I'organica.

I'any passat era de 116 euros per a

de Mataro han d'anar a I'abocador de

tothom pero aquest any varia segons la

Santa Maria de Palautordera, amb una

Compostatge de Granollers on a traves

zona on es visqui. Els veins del Cros hau

penalitzacio de 10€ mes per tona. I aixo

d'un sistema, les restes organiques es

ran de pagar 122,28 euros, els veins de

evidentment acabaria repercutint en els

converteixen en adob per als camps i les

Mada i el case urba rebran un rebut de

rebuts dels contribuents".

plantes. D'aquesta manera, es tanca el
cicle de la natura. El paper, el cartro, el

una taxa de 130,53 euros. El regidor de

Grans productors. Els comergos i les

vidre i els envasos son gestionats pel

Medi Ambient de I'Ajuntament d'Ar

botigues son grans productors de cartro.

Consell Comarcal del Maresme. El ciuta

gentona, Jordi Pinart, assegura que el

Per aquest motiu, se'ls passara a buscar

da d'Argentona ha de canviar els seus

nou sistema "a la llarga es mes rendible

porta a porta dos cops a la setmana, els

habits per posar el seu gra de sorra en la

per a tots ja que continuar amb la reco-

dimarts i els divendres, per evitar les

millora i respecte del medi ambient.

u
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Joan Duran i Puig, I'alcalde d'Argentona des
del 1965 fins al 1979, va morir el passat 1 de
mar. Duran deixava aquest mon als 80 anys
despres d'una llarga malaltia. Era un home
aficionat al futbol i al basquet, pages de pro
fess i 6 i fundador de I'Hipica Duran, encara
en pie funcionament. Com a batlle, entre
altres coses, va impulsar un important creixement del ve'inat del Cros, va aconseguir la
propietat del camp de futbol, i despres de
moltes pressions populars, va gestionar la
desviacio de I'antiga carretera, que passava
per dins el case urba, cap a Pexterior.

Mor Joan
Duran

LI meu avi va venir a Argentona quan

dir el club femenf de basquet, el CIC

Labradores i Ganaderos" d'Argentona

tenia catorze anys. Ell vivia a Mataro

d'Argentona. Pel que fa a I'equitacio, el

per Don Arturo Espinosa Poveda. L'any

pero un metge va aconsellar al meu

net i actual responsable de I'Hfpica, Jordi

1958 va ser vocal del comite permanent

besavi de fer un canvi d'aires per millo-

Galbany, explica que "tot va comen^ar,

de la comissio del "1er Pleno del

rar la salut. Aleshores va ser quan van

mig en broma, fa uns cinquanta anys

Consejo Economico Sindical". Abans de

comprar aquesta casa, en I'antic camf

amb un amic seu aficionat als cavalls al

ser nomenat alcalde, l'any 1965, va ser

del Cros". Un dels tres nets de Joan

qual li va guardar un exemplar en una

regidor, primer tinent d'alcalde i respon

Duran i Puig, Jordi Calbany i Duran,

quadra". A poc a poc, I'explotacio agn

sable d'hisenda del consistori. Com a

recorda la vida del seu avi amb qui sem-

cola va passar de tenir quatre cavalls pel

batlle d'Argentona, durant el seu man-

pre va tenir una relacio molt estreta per

camp a tenir cavalls d'amics i exemplars

dat, es va aprovar el Pla Industrial de la

I'aficio mutua als cavalls. Duran va fer

per fer negoci en la compravenda.

Zona Urbana Extensiva, ja iniciat pel seu

els primers estudis i el peritatge mercan-

Alguns dels camps de conreu es van

antecessor Joaquim Gel. Tambe va acon

til a I'escola Santa Anna de Mataro, que

sacrificar i es van convertir en mes qua-

seguir que el camp de futbol fos munici

durant la Republica va continuar ensen-

dres i en picadors per domar i aprendre

pal l'any 1977; I'arribada de la Guardia

yant, sense fer constar la titularitat esco-

a muntar. El que va comen^ar com una

Civil i la caserna; i va impulsar el creixement del nucli de Sant Miquel del Cros.

lapia tot i la prohibicio de la Republica

aficio es va anar convertint en el negoci

feta a les congregacions religioses.1 Des

familiar. En I'actualitat I'Hfpica te 45

En els darrers anys de la seva presidencia

de ben jove, Joan Duran es va fer carrec

cavalls, es dedica al pupil-latge, les clas

va afrontar moltes protestes i actes rei-

de I'explotacio agrfcola familiar ja que el

ses, la compravenda i les excursions.

vindicatius d'una poblacio que volia

Tot al voltant de la casa hi havia camps

La vida politica. Tot i la gran aficio als

millores urbanfstiques pel municipi,

de conreu que Duran gestionava. Gran

cavalls, Duran es conegut a Argentona

entre d'altres, com la desviacio de la

part del temps Iliure que tenia el dedica-

per la seva vessant polftica. Duran va

carretera per I'exterior de la vila que es

va a I'equitacio i al futbol, les seves grans

gaudir de bones relacions amb algunes

va aconseguir per pressio popular. Joan

aficions. Va ser extrem dret del primer

figures del regim i era aff amb els postu-

Duran va deixar de ser alcalde l'any

equip del Futbol Club Argentona i mes

lats del "Movimiento Nacional". L'any

1979, despres de catorze anys, per deixar

tard, concretament del 1952 al 1955, va

1953 va ser nomenat, pel "delegado pro

pas al primer ajuntament democratic1. En

ser president d'aquesta entitat. Una foto-

vincial de sindicatos de Barcelona",

deixar la seva carrera polftica, Duran va

grafia amb Nicolau Casaus, al despatx de

vocal assessor d'economia de la comis-

continuar al capdavant de I'Hfpica i amb

Duran, demostra que tant ell com la seva

sio permanent de la "Hermandad Sin-

les seves habituals aficions.

recuperar I'us del catala a les escoles o

seu pare va morir quan ell era for^a jove.

dona eren seguidors del Barga i dos cules

dical Comarcal de la Zona Agrfcola del

que anaven sempre que podien al Camp

Maresme" i el 1954 va ser designat pre

1. Josep Llado i Rasqual, Enciclopedia Argen-

Nou. A banda del futbol, tambe va presi-

sident de la "Hermandad Sindical de

tonina (inedita)

en

Adeu, tricorni
/Vlalgrat I'oposicio popular del mo
ment, I'arribada de la Guardia Civil a
Argentona es va produir als anys 70 de la
ma de I'alcalde Joan Duran. A primer
cop d'ull, I'arquitectura de I'edifici, que
es va construir expressament per allotjarhi la benemerita, sembla mes propia
d'una urbanitzacio que no pas d'una seu
d'un cos de seguretat. En arribar, el visi
tant es troba amb una tanca de ferro que
envolta el perfmetre de la finca, amb
pins i vegetacio al davant de la fa^ana, i
amb aparcaments per a vehicles i una
barbacoa a la part posterior. Un parell de
boles de Nadal pengen encara d'una de
les branques del pi que hi ha al davant

Dos agents de la Policia Local a la porta de I'edifici de la Guardia Civil.

de la finca. En una de les parets laterals
beraria una part de I'Ajuntament on es

hi ha una antena parabolica que demos-

Caserna de la Guardia Civil han estat

tra que fins fa poc hi vivien agents de

intenses i llargues. L'alcalde d'Argento

podrien posar mes serveis", comenta

seguretat. Aquest indret, on van viure

na, Antoni Soy, explica que "I'edifici

Soy. D'altra banda, hi ha la proposta

diverses famflies, va estar al punt de mira

s'havia cedit temporalment a la Guardia

segons la qual els sis pisos es convertiran

de la premsa rosa pel guardia civil

Civil amb la condicid que tornes al

en habitatges socials de lloguer per a

Antonio David Flores, aleshores el xicot

municipi quan no en fessin us". El proces

joves. En aquest sentit, Soy recorda que

de Rocfo Carrasco. Els periodistes i foto-

de recuperacid va comen^ar amb el des-

"hi ha una mocid de la darrera legislatu-

grafs d'aquest tipus de periodisme van

plegament dels Mossos d'Esquadra al

ra segons la qual els pisos es destinaran a

"acampar" a Argentona durant molt

Maresme. L'arribada del cos de seguretat

habitatge social de lloguer". En referen

temps treient instantanies a tort i a dret,

catala es va produir al novembre del

da al futur de I'edifici, el grup municipal
de Convergencia i Unid aposta per fer-hi

una epoca en que les visites del torero

2002. En aquells moments hi vivien pocs

Ortega Cano i la cantant Rocfo Jurado

guardies civils i fins fa cosa d'un mes i

un centre de dia per a la gent gran. Per la

eren bastant habituals. L'edifici, amb

mig nomes hi vivia un agent del Servei

seva banda, el Partit Popular considera

fa^ana blanca, te dues parts diferencia-

de Proteccid de la Natura (Seprona). En

que es podria destinar a habitatge social

des. Per una banda hi ha I'oficina de

marxar aquest darrer agent a Premia de

perd no esta d'acord que sigui la seu de

recepcio de denuncies amb un pis a

Mar, les negociacions es van intensificar

la Policia Local, per a la qual ells prefe-

sobre amb un gran baled, on vivia el cap

i Argentona ha recuperat aquest edifici

reixen I'edifici del Ministeri d'Obres

de la Caserna, que normalment era un

per dedicar-lo als argentonins.

Publiques. La portaveu d'Esquerra Unitaria, Assumpta Boba, proposa que es

sergent. D'altra banda, hi ha un bloc de
tres plantes amb dos pisos cadascun. El

El futur. Des de I'equip de govern es pro-

cap de la Policia Local d'Argentona,

posa fer una diferenciacid entre les dues

faci un concurs d'idees per a la Caserna.
Per la seva banda, I'Agrupacid Argentona

Pere Anglada, explica que "aquests

parts de I'edifici amb una separacid ffsi-

considera que no es bo barrejar habitat

pisos en I'argot de la Guardia Civil s'a-

ca. La part mes propera al nucli urba

ge amb policia i aposta per dedicar I'edi

nomenen els pavellons". Cada habitat-

d'Argentona podria convertir-se en la

fici a una cosa o a I'altra, tambe creu que

ge te aproximadament uns 65 metres

nova seu de la Policia Local. En aquest

es un bon Hoc per traslladar el Casal de

quadrats.

sentitel sotsinspector, Pere Anglada, des-

Joves, actualment a I'antiga Velcro. El

taca "que es tracta d'un Hoc conegut i

debat esta obert i I'equip de govern esta

El proces. Les negociacions amb la

amb facils accessos". El trasllat de la

disposat a parlar amb I'oposicio sobre les

Delegacid del Govern per recuperar la

Policia a aquest nou emplac^ment "alli-

seves propostes.

La Caserna de la Guardia Civil d'Argentona ha tornat a mans municipals despres d'haver estat la seu de la benemerita durant
mes de 20 anys. En la sessio plenaria del 5 de mar^ es va aprovar la recuperacio d'aquest equipament per al municipi
d'Argentona, que ja disposa de les claus. En aquests moments I'edifici esta buit i tancat a I'espera que es decideixi quin ha de
ser el seu us per al futur. La seu de la Policia Local i la creacio d'habitatges de lloguer per a joves es perfilen com els serveis
de futur per a aquesta construccio.
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"/Vies d'abril, mes de roses. De quin

X

color es voste?
No crec en els colors, ni blau ni vermeil
perque, per a mi, els colors van acabar
I'any 75. Continuar pensant en base a

03
.2
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aquest esquema es voler mantenir oberta la ferida... (per interessos?) Es conti
nuar vivint en el passat i mantenir els
records. Ara es tracta de models mun-

• ••

dials estructurats en tres blocs: I'euro-

CD

tir-se el pastfs de dos centres amb una

peu, I'america, I'asiatic, centrats a repar-

4—'
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gran riquesa primaria necessaria per al
futur i que estan en conflicte, com I'Africa i I'Orient mitja.
-Com va aixo d'estrenar-se en la politica municipal?

Gairebe un any despres que les urnes li donessin un espai en el plenari de la vila, el

Es una experiencia nova i francament
agradable. Es la primera vegada en la

lider d'Agrupacio Argentona, Felix Rosa, continua proclamant-se com I'unic politic

vida que em sento util al poble on vise.
que no respon a interessos de partit sino a interessos de poble. S'ho esta passant d'a-En el seu programa electoral es va comprometre a treballar per a les urbanitza-

II6 mes be, sentint-se per primer cop util al municipi on viu, tractant de resoldre els

cions. Sobre el que ha passat a Can
Raimi i a Can Cabot, en quina proporcio
hi te a veure la seva actuacio?

a la pla^a Nova, que tan necessari es per

Les urbanitzacions son el segon punt del

als vilatans i els comerciants.

meu programa i cada vegada que un vei10

tenir la majoria li dona "patent de cors"
per fer el que vulgui, en democracia no
existeix altre remei que anar al poder

nat em proposi problemes en benefici de

-Voste tambe ha assegurat algun cop

judicial. Vull dir que quan un partit poli

la gran majoria, jo estare disposat a

que la remodelacio del govern a Can

tic avantposa la seva doctrina i els seus

defensar-ho fins al final. Sense pensar si

Doro no s'acabara duent a terme. En

interessos politics a I'estil "el fi justifica

aixo em pot suposar mes o menys vots

que es basa?

els mitjans", esta oblidant que per molt

per a les properes eleccions. Jo treballo

En el fet que hi ha incompliments de la

lloables que siguin els fins esta obligat a

pels compromisos adquirits i no per inte

legislacio al llarg de tot el proces, i tot

complir la llei. Per aixo, si despres de fer

ressos partidistes.

acabara sortint.

les reflexions pertinents als plens no em
fan cas, no em queda altre camf que por-

-A les altres urbanitzacions tambe hi

-En que mes creu que s'equivoquen

tar-los als tribunals. Vull que sapiguen

esta a sobre?

I'Entesa i el PSC?

que fins ara a tot Argentona hi ha un greu

Logicament estic disposat a treballar per

En el taranna pseudo-PP, de prepotencia,

problema mediambiental que a mitja i

a tots, sempre que m'ho demanin, si

arrogancia i manca de respecte als grups

llarg termini ens fara pagar un preu incal

crec que es just. Mai no vaig a enredar

de I'oposicio i a gran part del poble que

culable, per tant em veig en I'obligacio

ni a crear problemes, precisament vull

no pensa com ells. En resum, el dialeg i

de fer el que estigui al meu abast perque

que es resolguin. I a hores d'ara alguns

la tolerancia no es troba renyit amb la

els nostres nets estiguin orgullosos de

ja s'han resolt i estic content de la meva

intel-ligencia ni amb els interessos del

I'habitat que els deixem.

feina.

poble.

De tota manera cal puntualitzar que jo

-Respecte al case urba, voste s'ha capfi-

-En menys d'un any de legislatura, voste

I'Ajuntament som tots. Jo porto als tribu

cat especialment a aturar les obres de la

va cami de record. Ha amena^at i portat

nals les persones que fan malament la

Sala com sigui. Per que?

al jutjat a I'Ajuntament ja en diverses

seva feina.

Perque tal com gestionen el projecte de

ocasions. N'hi ha per tant?

no porto I'Ajuntament als jutjats, perque

la Sala, es i sera la gran ruina del poble.

I per a mes! Aquest govern no ha estat

No obi idem que totes les despeses les

acostumat a una oposicio seriosa, treba-

voste ja es coneix els tribunals i que hi te

haurem de pagar tots els argentonins i

lladora i efica^. Tenen tota una serie de

experiencia. Es cert?

argentonines, d'una manera o altra amb

vicis adquirits dignes de I'epoca dictato

Si, es cert. Qualsevol empresari en la

impostos (amb I'augment d'impostos,

rial i no tenen en compte la legislacio

dinamica actual esta obligat a desempa-

taxes i multes). I a mes hem de tenir en

vigent en temps democratics i amb una

llegar-se amb advocats, fet que et dona

compte que la Sala, per el la mateixa, mai

Constitucio que ens obliga a tots en les

una experiencia important. No els passa

no sera rendible i mai no podra amortit-

nostres actuacions.
Quan el poder politic pensa que el fet de

aixo als funcionaris publics, ja siguin

zar-se si no es que li afegim un parquing

- Molts cops el govern ha insinuat que

professors d'universitat o treballadors del
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"La Sala
sera la gran

PSC, ja que es mouen en una altra galaxia, i per cert, que quan es posen a fer

X

d'empresaris demostren un gran desconeixement de I'economia i de la llei.
-Al jutjat de pau, el van absoldre per
unes presumptes amenaces de mort
contra el seu masover. Voste va dir que
s'amagaven interessos politics darrere
d'aquest cas.
Si, cada vegada tine mes proves d'aixo i

03
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espero que a curt termini ho pugui treu-

ruina

re a la Hum publica.
-Escolti, i tot allo que voste deia que
volia convertir Argentona en la capital
del cavall, en un altre Sotogrande amb

problemes d'aquells que li demanen ajut. En el temps que porta de regidor, Rosa ha

camp de golf, palau de congressos...
Convertir Argentona en la capital del

exercit un marcatge inclsiu al govern local en totes aquelles accions que no li han

cavall no ho vaig dir mai jo, sino que va
ser la redaccio d'El Punt, evidentment

semblat correctes recorrent fins i tot al jutjat quan ho ha cregut oportii. La Sala, la

mes afi al Sr. Soy que a mi. El meu programa es basava a defensar I'economia

riera de Clara, Can Doro i les urbanitzacions, entre d'altres, estan al seu punt de mira.

d'Argentona, no nomes la que ja existeix, sino afegint uns ingressos importants a traves^e la promocio turistica i
creant mes de cine-cents Noes de treball,
que avui pensem que es el millor capital
que podem portar als vilatans i vilatanes.
La potenciacio turistica, al meu enten
dre, ha d'estar relacionada amb espais
oberts i la natura. Mai amb una vulgar
imitacio del poble de Mataro, supermassificat i, al meu entendre, superdegradat
com a poble.
-Vol afegir alguna altra cosa?
M'agradaria acabar amb una reflexio:
per a una part important de la poblacio
els politics estem mancats de credibilitat
i confian^a. Crec que aquesta consideracio ens I'hem guanyat a pols a I'esser
poc concisos, transparents i estrictes en
les nostres actuacions i en els nostres
compromises. Estem aqui perque els ciutadans ens hi han posat per a resoldre'ls
els problemes de cada dia, i defensar els
seus interessos quan siguin justos i sempre que ens ho demanin i no per actuar
amb vistes partidistes per a guanyar mes
vots.
Per tant, crec que les nostres actuacions
com a politics, primerament han d'estar
dirigides a la millora del benestar dels
ciutadans i al manteniment de les infraestructures i els serveis; en segon Hoc,
a defensar I'habitat i I'ecosistema on
vivim; i finalment, si es que sobra algu
na cosa, a atendre'ns als interessos de

Felix Rosa al nou dispensari del Cros.

partit.
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tn les darreres eleccions del 14 dedavant de la forta pujada del PSC-PSOE,canvi, el Rartit Popular va notar un des-

c

mar^, Convergencia i Unio vaaconseguirel gran guanyador de la Jornada arreu.cens en el nombre de votants. Finalment,
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1893 vots a Argentona, nomes 13 pape-Per la seva banda, Esquerra Republicanala coalicio entre Esquerra Unida i
retes mes que el Rartit dels Socialistes. Lade Catalunya tambe va creixer molt, comAlternativa i Iniciativa Catalunya Verds va
formacio convergent va viure un retracesen la majoria de municipis Catalans. Enobtenir un 5,49%.

ELECCIONS A CORTS GENERALS - ARGENTONA
PSFC-

ERC

CIU

ICEV-

EVAI-

CEBN

IRPRE-

g:

LU

LU
u_

qLU
LL.

z

PADE

PFVI

POSI

PCCP

PNCA

CDS

Ajuntament A

193

155

140

72

37

2

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Ajuntament B

149

176

100

113

35

5

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Ajuntament C

177

168

130

84

38

5

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

1

B. Riudemeia A

213

165

134

115

44

6

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Riudemeia B

191

142

116

103

39

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Riudemeia C

191

142

116

103

39

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

56

123

57

61

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

El Cros A
El Cros B

82

196

49

66

23

9

2

0

0

0

0

0

1

0

0

~_

Velcro Al

188

182

118

66

40

7

1

0

0

0

V0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Velcro Bl

195

187

144

103

23

9

2

0

0

2

0

0

0

1

M

1

0

0

0

0

\o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Velcro A2
Velcro B2

130
128

83

91

59

88

109

61

12
19

1
10

0
0

3
0

1
0

0

0

0

0

0

0

\
0

TOTAL^M.893 4.8801.261^.01* 360

Cens electoral 8.272

COMPARATIVA DELS RESULTATS AL CONGRES
INH^ARGENTONA 2000 * 200^^B^

6.559

Abstencio

20,49%

Vofs nuls

18

Participacio 79,51%

40,67%

2000
CIU

Vofs valids

Vofs emesos 6.577

28,86%

2004

ELECCIONS AL SEN AT • ARGENTONA
ManelMacidGallemi(PACMA) | 48

2000
PSC

Miguel Fordo Moreno (POSI) • 67

24,09%

22 28,66%

2004

Maria Cinta Compta Martinez (B) *71

VOTBMBIANC(Bl) HM50
Josep Uuis Berdonces Sena (EV-AE) IH^34,^

2000
PP

Francesc Xavier Grau Roig (EV-AE)

20,18%

2004

Maria LuisaSaizLorente(PP)

15,54%

Sandra Roig Garay(PP)
Alberto Fernandez Diaz (PP)

2000
ERC

Maria Antonia Vienna Marti (CiU)

7,19%

Alexis Serra Roma (GU)

15,54%

2004

Carles Alfred Gasoliba Bohm (CiU)
kidre Mob Balori (PSC-ERC-ICV-EUA)

IC-V 2000

EUiA 2000

3,53%
m
1,53%

ICV-EUiA

2004

5,49%

Jordi Guilbt Miravet (PSC-ERC-ICV-EUA)
Mercedes Aroz Ibanez (PSC-ERC-ICV-EUA)

ttfH 338
Iftttfttttf 732
iltttlHim 834
IHItHIIIH 835
iHtlHiH8HHHHil 1.689
titltHHHItlHHHHHIH 1.981
miiiHHiiHmiHinmiH 2.124
IIIIIIHI88l8IIHIIiHHIHlHIIH 2.604
HHHiHHItHIIHIHHIHIHIIHH 2.658
HiHtHititmimitiiiiminiHHii 2.762
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Un cop elaborats els plats, arribava el moment de la degustacio.

Sere com I'Arguifiano?"
LJe primer, macarrons amb pastanaga;

per noies joves que s'acaben d'indepen-

televisio o el de dinar individualment,

de segon, mandonguilles de Hug amb

ditzar, que no en saben o que no els

aquest ultim, de vegades inevitable a

pesols i, de postres, fruites amb caramel.

agrada, es molt positiu, sempre aprens

causa dels diferents horaris que solen

Aquest es un dels menus que la dotzena

alguna cosa mes", afegia la Magda

tenir els integrants d'una famflia. En

de dones -no s'hi va apuntar cap home-

Vigata, una cuinera ja consolidada. Com

casos com aquest, avisen, caldria buscar

van preparar en una de les classes del

la Magda, la majoria d'alumnes son

alternatives, com per exemple destinar el

taller de cuina que es va fer a les antigues

dones amb carregues familiars. Saben

cap de setmana a dinar en famflia. A tra-

Escoles del Cros del 10 de febrer aM 3 de

cuinar, pero van apuntar-se al curs per

ves d'aquestes classes teoriques, les

marg. Cada dimecres, les alumnes del

I'interes que tenien a descobrir noves

alumnes del taller de cuina han rebut

taller aprenien no nomes a cuinar, sino

idees davant dels fogons. Entre aquestes

consells sobre com educar els seus fills

tambe a saber escollir els millors ali

idees, algunes de molt utils, com per

en el tema alimentari. El tipus d'aliment

ments i a tenir cura de la salut i dels

exemple aconseguir que els fills mengin

que mengen, com esta preparat o les

habits a I'hora de seure a la taula.

verdura embolicant-la dins d'una massa

actituds dels pares davant del menjar

de pa i donant-li una forma ben original,

esdevenen una Iligo fonamental per al

Taller pilot. Aquesta es la primera vega-

o tallar fruita a trossets i guarnir-la amb

nen, que actuara seguint I'exemple de

da que s'ha fet el taller de cuina i, a jut-

caramel per sobre.

casa. Per aixo, en el taller de cuina s'ha
posat molt emfasi en aquesta part de I'a

jar pels resultats, es molt possible que
I'experiencia es repeteixi. "Em pensava

Dinar sense tele. L'Almudena Ncungu i

limentacio. Avisen que d'aixo en deriva-

que seria mes tedric, pero he vist que el

la Nina Gonzalez son les dues treballa-

ra que el nen o la nena aprengui coses

taller de cuina es molt practic. Vas fent el

dores socials que s'han encarregat de

tan basiques com saber agafar la forqui-

que et van ensenyant i es mes enriquidor

tirar endavant el taller de cuina. Si be van

lla i el ganivet o esperar que tothom esti-

del que en un principi creiem", explica-

decidir enfocar el curs a la practica,

gui servit. En la societat actual, la falta de

va I'Anna Galdeano, una de les alumnes.

tambe es cert que han dedicat un temps

temps i la televisio marquen I'educacio

El fet de cuinar i tenir contacte directe

a treballar els aspectes socials relacio-

dels mes petits, una cosa que, evident-

amb els fogons es una de les coses que

nats amb I'alimentacio, ja que, segons la

ment, hauria de canviar. "Molts nens

les "futures cuineres" valoraven mes.

Nina, "s'ha de donar al menjar la impor-

mengen sols davant la tele mentre la

"Sabia fer el mes basic: una truita, uns

tancia que te, ja que es un moment dedi

mare fa altres coses i aixo es veu molt

macarrons i poca cosa mes. El millor de

cat tambe a la conversa, que serveix per

normal. No tenim temps de fer res i, al

venir aquf es que t'expliquen el procedi-

relacionar-nos". En les sessions realitza-

final, deixem I'educacio dels nostres fills

ment i despres ho cuines. Suits d'aquf

des, les dues treballadores socials ja han

en mans de I'escola", avisa Gonzalez.

sabent com es fa", comentava la Loli

detectat alguns problemes entre les famf-

Tant en el menjar com en I'educacio,

Nunez. "Fern coses forga basiques, pero

lies, com el de menjar rapid i davant la

dones, cal posar "les mans a la massa".

Fer uns macarrons, unes mandonguilles o la tradicional escudella pot ser, per alguns, una cosa sense importancia. Pero pels
que no han cuinat mai, es pot convertir en una autentica odissea. Amb I'objectiu d'evitar aquesta situacio, I'Area de Serveis
Socials de I'Ajuntament d'Argentona va engegar, el passat febrer, el taller de receptes i trues de cuina que, a mes, ha anat ad regat a millorar la salut i I'alimentacio de les families.
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Manipuladors
d'aliments

u

i L/ Ajuntament d'Argentona ha organ it-

"estil Julia Pinart". Com a historiador,

zat diversos cursos de manipuladors d'a-

Pinart estava treballant en un treball his

liments. Els tallers, amb una durada de 6

toric sobre Argentona juntament amb

CD

O

pages de pedra. A Montpeller (Franga),
on Pinart es va exiliar, va construir mol
tes cases fins al punt que les immobiliaries batejaven les construccions com

hores, s'han realitzat a les dependencies

Jaume Arenas, titulat Bressol del

municipals. L'objectiu dels cursos es que

Maresme, que volien presentar al proper

les persones que toquen aliments ho

Premi Burriac d'Argentona.

equip de col-laboradors per tirar endavant. Son 40 persones dividides en quatre grans arees amb les seves respectives
vicepresidencies. Joaquim Mustards esta
al capdavant de I'area social, institucioadministratiu el porta Imma Batlle. Per la

niques i sanitaries. Aquests cursos van

seva banda, Salvador Mora es I'encarre-

dirigits al sector de I'hostaleria i dels
nisseries, les fruiteries i les xarcuteries.

T ep Alsina continua al capdavant de la
presidencia del Centru envoltat d'un

nal i cultural. El departament jurfdic i

facin amb les maximes condicions higie-

comergos de I'alimentacid com les car-

La nova Junta

gat de I'area econdmica i Oscar Sanchez

Joves i drogues

de la coordinacid, I'animacid i els equi-

La xerrada sobre "Joves, drogues i festa"

estat una pega clau en la remodelacid de

paments. Justament Oscar Sanchez ha

Disfresses

amb pluja

14

que es va fer el 2 de marg a I'lnstitut

la directiva del Centru, engrescant molts

d'Argentona va ser un exit. L'acte, orga-

pares joves com ell a involucrar-se en el

nitzat per I'Associacid de F^res de I'lES,

projecte cultural i social de I'entitat. La

va aplegar una setantena de pares preo-

nova Junta del Centre Parroquial enceta

cupats per I'entorn i els problemes amb

el seu mandat amb deficit zero, amb I'e-

tl Carnestoltes, que es va viure el passat

que es poden trobar els seus fills. Durant

conomia completament sanejada.

mes de febrer, va estar marcat per la

el col-loqui els pares de I'lnstitut van

intensa pluja i el fred. Algunes activitats

mostrar les seves preocupacions sobre

com el correfoc dels Diables es van

les drogues. Veient I'exit de la xerrada,

haver d'anul-lar. Tot i aixd, el rei del

I'Associacio de Pares te previst organit-

Carnestoltes va arribar i va aconseguir

zar nous col-loquis.

Exposicio sobre
Can Doro

apujar els anims. Amb el Said de Pedra
d'escenari, el pregd del rei Carnestoltes

I al com ja es va fer amb la Sala Argen

va convertir els politics de la vila en els

tona i amb la Font Picant, I'Ajuntament

protagonistes. La festa va continuar amb

Set pecats

el grup Reig Bord i va acabar amb una

ha exposat, des del 3 d'abril, tres possi
bles propostes per a la urbanitzacid dels

jam-session dalt de I'escenari.

Lls set pecats capitals van ser els prota

El Carnestoltes va continuar diumenge al

gonistes de I'exposicid del mes de febrer

les dues darreres ocasions els vilatans

migdia amb una festa infantil animada

al Museu del Cantir. Els artistes Sandro

podran votar la idea que mes els agradi i

per Jaume Barri. L'acte va comptar amb

Soriano i Margarida Riera van unir les

fer tots els comentaris i suggeriments que

la presencia d'un gran nombre de nens i

seves obres per donar una doble visid, en

desitgin. Les tres propostes, que han estat

nenes disfressats que van menjar coca.

clau humanista, dels instints mes basics.

elaborades per diferents arquitectes i

Els dos artistes van exposar set obres

artistes reconeguts, son molt diferents les

Mor Julia Pinart
L argentoni Julia Pinart va morir el 28
de febrer, amb 79 anys, despres d'una
llarga malaltia. La capella ardent es va
instal-lar a Sant Feliu de Guixols pero
I'enterrament es va oficiar, N de marg, a
I'esglesia de Sant Julia d'Argentona.
Pinart vivia des de feia molts anys a
Platja d'Aro pero estava molt vinculat a
la seva vila natal. Professionalment,
Pinart va ser constructor i promotor d'habitatges. A Argentona, va restaurar I'es
glesia de Sant Julia i moltes cases de

espais Iliures de Can Doro. Igual que en

cadascun i una de conjunta. La inaugu-

unes de les altres. Les idees s'exposaran

racid de I'exposicio va comptar amb

a I'Ajuntament Veil i seguiran la Ifnia de

I'actuacid del grup Ars Scenica i amb la

I'exposicio dels projectes de la Font

presentacid de I'artista mataronf Pere

Picant. No hi haura maquetes pero sf uns

Viada.

panells explicatius.

H-^
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la japonesa
i L/ atleta argentonf Jose Rfos va guanyar
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van assistir a la convocatoria. La mani

CD

festacio va comengar a la plaga Nova i
Joan Carles Codina
Advocat

va finalitzar davant I'Ajuntament on es
van llegir diversos manifestos. El portaveu de la Plataforma, Xavier Collet, va fer

el passat 7 de marg la marato de Lake

un crit a favor de la identitat i va dir que

Biwa Uapd) amb un registre excel-lent, la

Can Doro "necessita una neteja de cutis

quarta millor marca espanyola de tots els

pero no una cirurgia estetica". En els par-

j^

Buscar pis:

en
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un repte (II)
Al Cap de Creus num. 68 vaig parlar de la

temps: 2 hores 7 minuts i 42 segons, a 19

laments tambe hi va intervenir el porta-

segons del record que encara ostenta el

veu del col-lectiu I'Espurnall, Martf Mar-

informacio legal que s'ha d'obtenir abans

seu bon amic Fabian Roncero. Alguns

fa, i el membre d'Unio de Pagesos, Joan

de comprar un pis. Avui comentarem els

diuen que la plusmarca de Roncero hau-

Grau. Despres de la manifestacio, diver

passos que s'han de seguir per formalitzar

ria caigut si no hagues estat pel vent.

sos membres de la Plataforma van entre-

la compra i les despeses que comporta.

Protegit amb una samarreta interior i uns

gar a I'alcalde d'Argentona un manifest.

Normalment, quan es compra un pis es

guants gruixuts de color vermeil, I'argen-

La manifestacio tambe va comptar amb

poden diferenciar dos moments: el con-

tonf va desafiar les baixes temperatures,

I'assistencia de representants dels quatre

tracte d'arres i la signatura de I'escriptura

entorn dels 4 o 5 graus positius, i amb

grups a I'oposicio: Convergencia i Unio,

de compravenda. Les arres son una quanti-

paciencia va acabar deixant enrere tots

Partit Popular, Esquerra Unitaria i Agru-

tat de diners que el comprador entrega al

els seus contrincants. La marca de Rfos el

pacio Argentona.

venedor com a garantia que comprara el
pis dins d'un perfode determinat. Si, final-

situava provisionalment amb passaport
per anar als Joes Olfmpics d'Atenes del

ment, al comprador li resulta impossible

proper agost.

adquirir-lo, aquest perdra les arres; si es al
contrari, sera el venedor qui haura d'in-

Patis oberts
Manifestacio de
la Plataforma

Les portes de I'escola Bernat de Riude-

demnitzar el comprador entregant-li la
quantitat d'arres doblades. Si finalment la
compravenda es duu a terme, les arres es
consideraran com un avanr; del preu total.

meia estan obertes de manera experi
mental des de mitjans de marg com si es
trades d'una plaga publica. Segons la

LJna gran pancarta amb el lema "Ar-

regidora d'Ensenyament, Esther Merino,

gentona pel dialeg, un altre can Doro es

es tracta d'optimitzar els espais ludics

possible" va presidir el passat 27 de man^

que hi ha al poble. L'obertura del pati de

la manifestacio convocada per la Plata

I'escola Bernat de Riudemeia implica un

forma en Defensa del Centre Historic. La

cost important, principalment de neteja,

intensa pluja no va aturar els nombrosos

i es que cada dia el recinte haura de que-

vilatans, 250 persones segons I'organit-

dar ben net. El pati estara obert tots els

zacio i 150 segons la Policia Local, que

dies de la setmana. De dilluns a divendres es podra utilitzar des que pleguin els
nens fins al vespre, i els caps de setmana
estara obert de 9 del matf a 9 del vespre,
aproximadament. Obrir els patis ha estat
una decisio acordada entre la direccio
del centre, I'associacio de pares i
I'Ajuntament. Els patis s'obren durant
uns mesos en perfode de proves i despres
es valorara I'us que se n'ha fet i si el
resultat es positiu, I'Ajuntament preveu
deixar-los oberts per sempre.

El moment culminant de la compra es la
signatura de I'escriptura notarial. A partir
d'aquest moment, el comprador esdeve
propietari. Ara be, la compra cal inscriurela en el Registre de la Propietat perque tingui efectes contra tercers. Al temps de I'es
criptura, el notari comunica al Registre que
s'acaba de produir una compravenda. A
partir d'aquell moment, hi ha deu dies per
presentar ffsicament I'escriptura en el
Registre per assegurar-nos la preferencia
enfront de tercers que vulguin inscriure
qualsevol acte referent a la mateixa finca.
A mes del preu hi ha les despeses notarials
i registrals. Les primeres son per I'atorgament de I'escriptura i pels fulls utilitzats mes
les copies. Les segones, es meriten quan
s'inscriu la compra. A mes, la transmissio
de bens immobles esta gravada o per I'lVA
(si es tracta d'un habitatge nou adquirit
directament del promotor) o per I'lmpost
de Transmissions Patrimonials (si es una
segona o posterior transmissio). En ambdos
casos s'aplica el 7% sobre el valor de I'habitatge.
Si la compra es finan^a mitjan^ant una
entitat bancaria, s'hauran de considerar
altres despeses, com ara la taxacio o la
contractacio d'una asseguranga per danys.
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Hem de fer mes recollida selectiva
Entesa per Argentona (L'Entesa)

I roduTm massa residus: a Argentona 6.200 tones el 2003, mes d'1,5 quilos per per
sona i dia. I reciclem molt poc: a Argentona nomes el 12% de la brossa. Al Maresme
la brossa no reciclada va a la incineradora de Mataro. Actualment, aquesta no pot
absorbir entre el 20% i el 30% del que li arriba, que s'ha d^enviar a I'abocador de

en
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Santa Maria de F^lautordera, que es va saturant. Hi ha, doncs, tres possibles actuaDes de I'Ajuntament apostem per fo-

cions. Primera, ampliar la incineradora amb un tercer forn; una solucio costosa i

mentar la recollida selectiva i aviat es

de la brossa que no es recicla; una alternativa cara i que no soluciona les questions

rebutjada pels veins mes propers. Segona, fer pagar mes la incineracio i I'abocament
de fons. Tercera, augmentar la recollida selectiva per reciclar els residus i reduir els
comen^ara tambe amb la materia

costos de la seva eliminacio.

organica. I ho farem en la modalitat

tipus de residus ja tenen els seus contenidors especials. Hem d'utilitzar-los molt mes. A

Per tant, hem de reciclar mes: el vidre, el paper i el cartro, els envasos i les piles. Aquests
mes, hem de comen^ar la recollida selectiva de la materia organica. Perque es una part
del porta a porta, amb prudencia i

important dels residus, perque es pot reciclar, perque les lleis ens hi obliguen i perque
reduirem els costos de I'eliminacio dels residus restants (els de rebuig).

despres d'una llarga campanya d'in-

Des de I'Ajuntament apostem per fomentar la recollida selectiva i aviat es comen^ara tambe amb la materia organica. I ho farem en la modalitat del porta a porta, amb

formacio i sensibilitzacio de tothom.

prudencia i despres d'una llarga campanya d'informacio i sensibilitzacio de tothom.
Seguim I'exemple de Tiana oTona, amb una llarga experiencia, que estant reciclant

Seguim I'exemple de Tiana o Tona,

mes del 70% dels seus residus. Amb aquesta opcio es recicla mes materia organica i
es de molta millor qualitat. Es redueixen els residus de rebuig i els costos de la seva

amb una llarga experiencia.

eliminacio. Es millora, doncs, tant des del punt de vista ambiental com economic.
Es un canvi respecte a la situacio actual, i requerira un temps d'adaptacio.
Tanmateix, hem de ser conscients que el que ens proposem fer es molt important per
a tots. Hem de tenir, doncs, una actitud positiva per avan^ar en la recollida selecti
va dels residus.
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Ajuntaments democratics: fa 25 anys
LJoncs sf, ja fa 25 anys que es van celebrar les primeres eleccions democratiques
Grup Municipal del ^^rtit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)

municipals. Ens sembla imprescindible parlar-ne, i celebrar-ho. Aquestes breus ratlies volen ser la nostra aportacio a aquesta celebracio.
Vam estar molt temps en una situacio en que no importava el que el poble volia, sino
el que els nostres dirigents estimaven que era oportu que volgues. Eren temps en que
la manca de Ilibertat pretenia tancar-nos la boca i emmanillar-nos la Ilibertat i el

El merit d'aquelles primeres eleccions

pensament.
El merit d'aquelles primeres eleccions democratiques municipals es que va agafar

democratiques municipals es que va

una colla d'homes i dones preparats i que amb valentia van decidir prendre les reg
nes dels nostres municipis i reparar tant de temps d'immobilisme i foscuria.

agafar una colla d'homes i dones pre-

En aquells moments, tretze homes i dones van fer un pas endavant assolint la condicio de regidors i un entre ells d'alcalde amb el compromfs de millorar Argentona

parats i que amb valentia van decidir

i de fer-ne una vila mes amable amb els seus veins.
Aquest compromfs I'hem anat renovant cada quatre anys i al llarg d'aquests 25 anys

prendre les regnes dels nostres munici-

deuen ser una seixantena de persones que son o han estat regidors i regidores i alcal
des elegits pel conjunt del poble.

pis i reparar tant de temps d'immobilis-

Creiem que es just el reconeixement a la disponibilitat de totes aquestes persones i
al servei que han fet a Argentona, i es necessari que des del poble es continuT pro-

me i fosciiria.

duint el relleu i que vagi sortint nova gent amb il-lusio, responsabilitat i generositat
suficient perque tots i totes ens sentim ben representats i propers al nostre
Ajuntament.
Grades!!!

—
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^n es publiqui aquest article, ja s'haura celebrat la manifestacio organitzada
per "La Plataforma" amb els lemes "PEL DIALEG" i "UN ALTRE CAN DORO ES

Grup Municipal de Convergencia
i Unio(CiU)

POSSIBLE".
Ambdos lemes haurien de ser assumibles per qualsevol persona ben informada, que

en
Q_

no estigui previament condicionada per uns altres interessos, tant si aquests son eco
nomics (compromises adquirits que no permeten canviar el rumb) com personals
(orgull, prepotencia, etc.)
A Convergencia i Unio pensem que la valoracio de qualsevol d'aquests interessos

Aquest mes d'abril estem en plena cam-

hauria d'estar per sota del dialeg i la recerca d'una solucio, sense exclusions previes,

panya de recaptacio de I'lBI; quan es va

13
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que reflectfs la voluntat majoritaria dels argentonins, i aquesta no es pot argumentar
amb un 45% de suport electoral. Per aixo varem presentar una mocio al Pie Municipal

celebrar el Pie dels pressupostos, els

del mes de febrer i per aixo hem recolzat els lemes de la manifestacio.
Aquest mes d'abril estem en plena campanya de recaptacio de I'lBI; quan es va cele

membres del grup municipal de Con

brar el Pie dels pressupostos, els membres del grup municipal de Convergencia i Unio
varem argumentar el nostre vot en contra del pressupost precisament pel desmesurat

vergencia i Unio varem argumentar el

increment d'impostos que en ell es preveia.
Pero sobretot pels increments de I'lBI (40,81%) i I'impost sobre I'increment de valor

nostre vot en contra del pressupost pre-

dels terrenys de naturalesa urbana, per anomenar-ne alguns dels mes escandalosos.
A pesar de la nostra oposicio a aquests increments, I'equip de govern municipal

cisament pel desmesurat increment

encapgalat pel nostre alcalde Sr. Antoni Soy va fer us de la seva majoria absoluta i
varen aprovar aquests increments.
La gravetat i la duresa d'aquesta decisio no va ser del tot percebuda per la majoria dels

d'impostos que en ell es preveia.

vilatans fins ara, que es quan comencem a rebre els rebuts de I'lBI per al seu pagament.
L'equip de govern del Sr. Soy nomes per aquests dos conceptes, preveu cobrar
1.289.000 euros mes que I'any passat (215.000.000 de les antigues pessetes), un
57,8% d'increment. Dirfem per acabar, que es un xic mes alt que I'increment que tots
hem notat en els nostres salaris aquest any.
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El taranna d'aquest equip de govern. Un govern dogmatic
tn aquest Cap de Creus aprofitare per explicar dos dels problemes argentonins mes
greus, que marquen una manera de fer, que estic convengut que la majoria dels

Grup Municipal del Rartit Popular (PP)

argentonins no ens esperavem.
Un d'ells es significatiu per valorar quin tipus de gestio fa I'equip de govern.
Denunciat anteriorment, per I'oposicio, en el Pie de pressupostos. Pero el resso no va
ser suficient i fins que no han arribat els primers rebuts per pagar els impostos, el

Fa 5 anys que patim aquesta pressio fis

poble no s'ha adonat de la pressio fiscal que porta a terme el nostre govern. Fa 5 anys
que patim aquesta pressio fiscal, en tots els impostos municipals, I'increment ha estat

cal, en tots els impostos municipals,

desmesurat. La capacitat normativa per augmentar els impostos ha estat en alguns
casos de fora de tota racionalitat. Des que governa I'Entesa la recaptacio per I'impost

I'increment ha estat desmesurat. La

de bens immobles gairebe s'ha duplicat. Aquest any, I'increment respecte de I'any
anterior ha estat de mes del 40%. Ens mereixem els argentonins aquesta pressio fis

capacitat normativa per augmentar els

cal, a canvi de que? Recordeu I'any passat el que va pujar la taxa per escombraries?
Aquest govern no ha fet altra cosa que ajudar a fer que la nostra butxaca estigui mes

impostos ha estat en alguns casos de

buida que mai, a canvi de...
Fa 5 anys que governen. I son incapagos de pintar la font de la plaga Nova. Potser
son capagos de treure-la com pensen fer amb la de Sant Domingo. No van treure ja
el parterre de la plaga Nova? No volen treure la Fira de la Terrissa de la seva ubicacio actual...
Sf. El projecte de remodelacio de Can Doro preveu la destruccio de la mina i el canvi
d'ubicacio de la font de Sant Domingo. Al voltant de Can Doro no deixen edificar el
que "ells" s'han autoritzat a aixecar. No deixen que canvi'in substancialment les faganes, i I'obra de Can Doro sf. Pensen negociar, dialogar, consensuar, escoltar una part
molt important del poble, que a traves d'escrits, mocions, interpel-lacions... fins i tot
manifestacions i que han hagut de recorre a I'ajuda de la justfeia (ja que no han deixat cap altre camf), demanen que no cometin un error irreparable.

fora de tota racionalitat.

—
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Es I'hora de solucions per a Can Doro
Per al conflicte de Can Doro s'imposa, ja, parlar de solucions. Seguir endavant i
Grup Municipal Esqu^ra Unitana (EU)

nitaria
C^

entestar-se en l'enderroc no sera mai cap solucio. Obviar un i altre cop que mes de
1.500 persones han donat suport a la Plataforma en les campanyes que ha promogut -signatures, consulta i manifestacio- es una temeritat. Obviar el clam del carrer
i manipular la informacio ha fet perdre les eleccions al PP. De veritat I'Entesa creu

CL

que ara tindria el suport electoral de fa un any? Sera una llastima haver-ne d'esperar
L'enderroc de Cal Guardia i de la mina

ob

tres per a comprovar-ho, quan la reforma de Can Doro ja sigui irreversible.
L'enderroc de Cal Guardia i de la mina i la font de Sant Domingo pesara com una

i la font de Sant Domingo pesara com

llosa damunt d'aquest govern perque ha obert una ferida immensa. No es creguin
que amputant tot prest aquest peda^ de poble la ferida guarira, al contrari. Al llarg

una llosa damunt d'aquest govern per

del segle XX Argentona ha viscut ferides, que van fracturar-la en dos bandols irreconciliables. Ha costat molts anys de guarir-nos, massa, i un cost enorme per a la

que ha obert una ferida immensa. No

nostra convivencia.

es creguin que amputant tot prest

els pobles del pafs, i qui no la va viure aquf pot imaginar-se-la per com va anar alia

No cal entrar, ara, en la ferida que va suposar la Guerra Civil per ser comuna a tots
on tingui les arrels familiars. Pero sf que volem fer recordar la fraccio social que vam
aquest peda<: de poble la ferida guarira,

viure a les primeries dels anys 70 quan unes eleccions democratiques a la junta del

al contrari.

siastica- en uns quefers culturals, van tornar a partir-nos per la meitat. Quant ens ha

Llag en un context predemocratic, i la immiscio d'una autoritat -en aquest cas eclecostat superar-ho? Alguns dels que ens governen i del seu entorn ho van viure a la
pell. Des d'aquf els demanem que recordin com es viu en un poble dividit i que ho
expliquin als seus companys foranis perque entenguin que ho han d'evitar al preu
que sigui.
La rebel-lio contra una imposicio es legftima i qui ha de reaccionar, i be, es el poder.
Si no ho fa, el temps li passara factura quan, potser, el dany social i urbanfstic sigui
irreparable. Tot es re-negociable i res es irreversible llevat de la mort i l'enderroc. No
minimitzeu el conflicte perque es clar que hi es, i a les mans teniu la solucio.
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Pessebristes, paranoics i "maniirotos"
/\quest mes vull dedicar tot el meu article al terrible augment dels impostos, que
Grup Municipal Agrupaci6 Argentona (Agr.Ar.)
A 5 ^• ^

reflecteixen la gestio de I'equip de govern (pels seus fets els coneixereu).
Com que no soc economista, m'oblidare d'amortitzacions a mitja i llarg termini,
inversions, ratios, etc. Sempre m'he entes millor amb el compte de la vella: tant cobro,
tant gasto. Aixf doncs, quan ens trobem davant d'un equip de govern:

"Manirroto": per I'endeutament en mes

Pessebrista: el pessebre, en llenguatge sindical, es I'augment del personal amb contracte laboral (no funcionaris), panxes agraides que incideixen de forma important a

de 1.000 milions de pessetes, per una

favor de I'equip de govern i a I'hora de votar.

hipoteca a 30 anys i diversos credits; si

teca a 30 anys i diversos credits; si aixo no es suficient, la Font Picant, estudis per un

"Manirroto": per I'endeutament en mes de 1.000 milions de pessetes, per una hipo
nou mercat, entre d'altres, festes, etc., sense comptar els augments de la Sala, el
aixo no es suficient, la Font Picant, estu-

Poliesportiu, el cementiri, etc.
Tot aixo amb un aire de Paranoia, que ni tan sols els permet reflexionar o recapacitar.

dis per un nou mercat, entre d'altres, fes-

Com afrontar aquest augment de la despesa? Facil, augmentant ingressos. I com?

tes, etc., sense comptar els augments de

Tot aixo amb un taranna paranoic es el que esta fent augmentar aquesta crispacio

Doncs augmentant els impostos, les taxes i les multes.
popular que ens fa cridar com amb el "chapapote": NUNCA MAIS. Senyor Soy,
la Sala, el Poliesportiu, el cementiri, etc.

NUNCA MAIS.

CD

a;
u
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ca, Casimiro Lianes, que viu a

Tins ara I'empresa M.D.H. Cali,
SL, de I'argentonf Casimiro

Les Ginesteres des de fa dotze

Lianes, es trobava al Polfgon

anys, passa la major part de la

Industrial Pla d'en Boet de

setmana a I'Alt Urgell. De totes

Mataro. Aquesta fabrica, que es

formes, cada cap de setmana

dedica des de fa 30 anys a la cre-

baixa a Argentona, "on trobo la

acio de fils de cosir, fils teenies,

tranquil-litat que necessito".

cordons i cintes, es trasllada a

Aquest argentonf, casat i amb

Montferrer (I'Alt Urgell). Alia ocu-

dos fills que treballen al negoci

paran unes instal-lacions molt

familiar, ha viscut unes quantes

mes grans que les de Mataro,

crisis del sector del textil, de

concretament les de la marca de

totes maneres considera que

roba esportiva Kappa, d'uns

I'actual es una de les mes fortes.

4.500 metres quadrats. El motiu

Grades a la seva nova "frego-

del trasllat: I'exit de la Ifnia de

na", una eina que en el seu dia

neteja que han creat amb la

va ser un invent revolucionari,

marca Super Net Cali. La princi

aquest argentonf intenta fer

pal caracterfstica dels productes

front a la crisi del sector.

de Super Net Cali es que es fabriquen amb microfibra de poliester.

L'invent de la "fregona". Un

Els productes d'aquesta nova sec-

enginyer industrial i oficial de

cio de I'empresa estan destinats

I'exercit de I'aire a Saragossa,

als particulars pero tambe al sec

Manuel Jalon Corominas, va

tor de I'hostaleria i a professionals

inventar-se el pal de fregar

de diferents ambits. D'aquesta

(popularment "fregona") I'any

forma es troben baietes de ma per

1956. Aquest invent, avui una

a I'automocio, baietes amb ris,

eina indispensable a qualsevol

pals de fregar industrials, de coto,

Casimiro Lianes fregant amb el seu producte.

liar, va ser una revolucio en
aquell moment. Fins aleshores,

guants de tot tipus i una amplia
gamma de productes que es poden con-

neteja", fa referenda a la seva eficacia.

les dones que fregaven el terra ho havien

sultar a la pagina web de I'empresa:

Una altra de les diferencies en els pro

de fer agenollades. Aixo provocava mal

www.mdhcali.com

ductes de MDH Cali es troba concreta

d'esquena, lesions als genolls, pronun-

ment en la baieta del pal de fregar. A

ciava I'artrosi i deteriorava molt les mans

Per casualitat. Casimiro Lianes comenta

banda d'estar feta per tires de microfi-

pel contacte directe amb I'aigua. El que

que "tot va comengar fent unes proves

bres, aquestes estan Iligades pels dos

avui sembla un utensili facil d'utilitzar,

per uns fils teenies i vam veure la possi-

extrems a la base, es a dir, en forma de

en aquell moment va necessitar instruc-

bilitat que tenia la microfibra". El teixit

bucle. La prova de I'eficacia d'aquestes

cions d'us. Es feien demostracions als

de la microfibra va sortir al mercat fa

eines de neteja es tradueix amb les nom-

aparadors de les botigues, es va donar a

aproximadament uns 10 anys. El que

broses comandes que te I'empresa

coneixer a les voltes ciclistes i es porta-

havia de ser un teixit per al sector del

actualment. Els argentonins que vulguin

ven a les fires de mostres. Amb els anys,

textil ha tingut altres aplicacions. Lianes

provar aquest pal de fregar el poden tro-

es va modernitzar tant el pal de fregar

explica que "la microfibra te molta poro-

bar a les botigues del municipi a un preu

com el cubell i Jalon va vendre la patent

sitat a causa de la gran quantitat de fila

d'entre 6 i 7 euros. El motiu del trasllat

a una multinacional. El que va ser un

ments que formen un sol fil i per tant te

de la planta de produccio a I'Alt Urgell

invent revolucionari per a la vida quoti-

molta capacitat d'absorcio i de neteja".

respon, segons Lianes, a I'elevat preu de

diana, que es va exportar a mes de 30

L'eslogan publicitari d'aquesta Ifnia de

les naus a Argentona i rodalies. Amb

pafsos del mon, ara es reinventa de la ma

productes, "Amb menys esforg, mes

aquest canvi d'emplagament de la fabri

d'uns argentonins.

El pal de fregar es va inventar I'any 1956 a Saragossa. Des d'aleshores, aquest element de neteja s'ha convertit en un objecte
indispensable en totes les liars d'arreu del mon. Els empresaris d'Argentona Casimiro Lianes i Raul Lianes han reinventat aques
ta eina senzilla i practica. La incorporacio que han fet aquests argentonins ha estat canviar les tires grogues, per unes tires fetes

amb microfibra de poliester. El resultat: un pal de fregar amb molta capacitat d'absorcio i que neteja amb mes profunditat.
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Pannon recorda Grau
tn entrar al Museu del Cantir

amb pastel sobre I'Argentona

d'Argentona, el silenci t'envolta

"bucolica" a la qual Rannon es

com en endinsar-te en un bosc

torna a vincular, despres d'una

0paratge natural. L'ambient

estada de cine anys com a

invita a la contemplacio i a la

voluntari social a les terres altes

reflexio, dues accions que I'ar-

del Peru.

tista argentonf Joan Grau realitLa critica. El crftic d'art Pere

zava abans de posar-se a pintar

20

un quadre. El 15 d'abril de I'any

Rascual explica que el visitant

1984, I'Aixernador, I'Ajunta-

de I'exposicio "es troba amb un

ment d'Argentona i els artistes

Joan Rannon en estat pur i dur,

del municipi van retre un home-

I'home d'art que va comengar a

natge, en vida, a Joan Grau. En

pintar de ben jove de la ma de

aquell moment, Grau va dir:

Joan Grau". Rannon es un pintor

"pintar es sentir-me immers en

de caire tradicional que cerca

una realitat fntima, en la qual la

sempre la bellesa, vol expressar

natura i la Hum prenen relleu i

la seva sensibilitat fent-la patent

forga". Han passat vint anys des

a traves de les seves pintures,

d'aquell dia i ara, al mes de

que arriben amb claredat a I'es-

marg del 2004, Argentona re

pectador. Un visitant que, se

corda Joan Grau, que va morir

gons Rasqual, es troba amb una

I'any 1985, amb una exposicio

exposicio que vol ser una mane-

al Museu del Cantir. L'orga-

ra de mantenir els orfgens i de

nitzador d'aquesta mostra ha

recordar el gran mestre Joan
Rannon mira una fotografia de Grau, el seu mestre.

Grau. El desaparegut artista era

amb malenconia els temps passats a I'es-

ratges del Montseny, de la riera d'Ar

dels grans paisatgistes dels anys 50 i 60",

tudi de Grau i les excursions que feien

gentona, del carrer Dolors Monserda i

afirma Rasqual. A banda de la crftica pro

els diumenges al matf damunt d'una

d'Argentona en temps de sega. Tambe hi

fessional, I'exposicio es segons I'organit-

motocicleta. La prova d'aquestes excur

havia alguna marina del port d'Arenys i

zador "una reivindicacio de la memoria

sions es van poder veure a I'exposicio,

un quadre on Grau va dibuixar el seu

historica, del paisatge i de les persones

on hi ha obra de Grau i de Rannon, rea-

germa en el moment de la seva primera

d'una generacio, formada entre d'altres

litzada a I'oli, de paratges del Montseny

comunio, sota I'altar del Roser i la trona

per Joan Grau, Jaume Clavell i Joaquim

1d'altres indrets de Catalunya. Perd a

de I'esglesia d'Argentona. La segona part

Ripoll, que van fer molt per recuperar el

banda d'aquestes obres, el que predomi-

de la mostra estava formada per una

patrimoni i les Hibertats durant i despres

nava mes en I'exposicio son els paisatges

retrospectiva de I'obra de Rannon, que va

de la dictadura". Uns valors que cal rei-

urbans d'Argentona i les seves rodalies.

des dels anys 40 fins als 90. Aquesta part

vindicar en un moment en que, segons

estat Joan Pannon, deixeble i

"un professional de soca-rel, un

gran amic de Grau, que recorda

estava precedida per dues pintures testi

Rannon, "es va accentuant una falta de

L'exposicio. La mostra estava dividida en

monials, "La sega a Argentona" de Grau

sensibilitat i de dialeg, es degrada el pai

tres parts, segons explica el seu organit-

i "Rallers i cementiri" de Rannon. La

satge urba, el patrimoni es fa malbe i es

zador i ha pogut comprovar el visitant.

caracterfstica de les obres, totes realitza-

passa de les persones, cosa molt greu per

En primer Hoc, hi havia una seleccio de

des a I'oli, es la clara influencia de Grau.

la democracia i la convivencia". En

I'obra de Grau amb gravats de la font del

La darrera part de I'exposicio mostra I'o

aquest sentit Rannon recorda les paraules

Ferro de Burriac, de I'esglesia d'Argen

bra mes recent i personal de Rannon. Es

d'Ausias Marc: "Qui perd els orfgens,

tona i del Castell de Burriac. Olis de pa-

tracta d'un conjunt de quadres realitzats

perd la identitat".

El paisatge com a part del nostre entorn, la nostra infancia, allo que ens rodeja i que cada vegada esta mes transformat i
malmes per les construccions. Joan Pannon va organitzar una exposicio al Museu del Cantir amb el paisatge com a eix prin
cipal. En aquesta mostra hi havia mes d'una trentena de quadres de Pannon i un recull d'obres de Joan Grau, que va ser el
seu mestre en I'art d'observar la natura i reflectir-la amb la Hum, les tecniques i els colors mes adients. Una exposicio, en
homenatge a Grau, que reivindica la memoria historica, la conservacio del paisatge i el record huma.

cretament el passat 18 de marg, i tenen

Q_

previst participar en els cicles de jazz
que es fan a diversos municipis a I'estiu.
Els seus mecenes son els germans Mas i
Mas, que gestionen gran part de la musica en directe que es fa actualment a les
sales barcelonines com La BoTte o el
Jamboree. A la comarca faran concerts a
Caldes d'Estrac i tambe a Argentona, on
Suarez vol presentar aquest nou disc.
Suarez, filla de Terrassa i que va viure a
Caldetes, esta afincada a Argentona des
de fa una decada i afirma: "jo em sento
d'aqui". Un altre membre argentoni del
grup es el bateria, Michael Weiss. Aquest
nord-america, que va arribar a Catalunya
als anys 80, es el director musical dels
Comediants i formador de molts percussionistes de la comarca. Per Suarez,
"Argentona es un bressol d'artistes amb
noms tan importants com Joan Gallemf,
Jorge Serraute, Rafael Sala o Bernat
Guardia, entre molts d'altres". El que
mes li agrada d'Argentona es "la seva
gent i la sensacio de poder parlar amb
tothom, es un Hoc on es pot respirar I'aire de poble tradicional alhora que hi ha
una modernitat en el pensament de la

Et vaig trobar...

seva gent".
Temes de collita propia. El primer treball
de I'argentonina te dos temes propis. Les
Metres de les dues can^ons parlen d'a-

ts realment insensat perque he abo-

con los ahos me hago mas listo (...)". La

mor, una de les fonts d'inspiracio del disc

cat tot el que tenia dintre, es realment un

versio de "Vino tinto" de Suarez es molt

on hi ha classics en aquest ambit com

conjunt de tot el que he fet fins ara",
comenta I'Angela Suarez, sobre el seu

personal i pren un ritme mes lent que I'o-

"Dos gardenias" o "Adoro". Les dues

riginal. Fixar-se un objectiu, com diu la

cangons del disc son "Te encontre", que

primer disc. El treball, amb el tftol Te

lletra dels de Cornelia, es precisament el

porta el tftol del disc, i "Song for him",

encontre, recull 14 temes de diferents

que ha fet I'Angela Suarez Quartet pel

una cango en angles. La lletra de "Te

2004.

encontre" esta basada en una vivencia

estils. Les peces musicals que predomi-

personal de Suarez, que es troba en un

nen son els boleros que el grup ha ver-

moment dolg de la seva vida personal.

sionat de diferents formes, alguns amb

Projectes de futur. Aquest grup s'ha con-

un estil mes tradicional i d'altres de

sol idat des de fa dos anys, pel que fa al

D'altra banda, la lletra de "Song for him"

forma mes moderna. Pero a banda dels

volum de concerts i actuacions. Els

esta inspirada en un viatge, de tres

boleros, el disc es un compendi de dife

musics Michael Weiss a la bateria, Chris

mesos, per la costa oest d'Estats Units.

rents estils on els estandards de jazz

Merryman al contrabaix i al baix electric

"Aquesta pega tambe parla de I'amor

tambe prenen protagonisme, al costat

i Jaume Vilaseca al piano son els altres

pero d'una forma mes impersonal, mes

d'altres estils com el pop o el funky.

components d'aquesta formacio amb

en general", comenta Suarez. La combi-

D'aquesta forma es pot trobar un tema

veu femenina. Cada dimarts, a partir de

nacio d'una veu femenina amb persona-

de la cantant Bjork, un altre de Sting o

les onze, toquen en directe a la sala bar-

litat, mes un grup de musics de gran qua-

fins i tot un del grup Estopa. "Ffjate un

celonina JazzRoom, La Cova del Drac, al

litat i amb molta experiencia en els esce-

objetivo distinto, que soy como un vino

carrer Vallmajor de la ciutat comtal.

naris donen com a resultat un treball que

tinto, que si me tomas en frfo engano y

Tambe han tocat al Clap de Mataro, con-

fara parlar molt en el mon musical.

Es diu Angela Suarez i viu a Argentona des de fa 10 anys. Va comengar en el mon de la musica professional de la ma de I'Orquestra
Jove del Liceu, amb el musical Dracula. Des d'aquell moment, I'any 1994, Suarez s'ha anat formant musicalment i ha trepitjat
molts escenaris. Ha actuat en sales de Barcelona, a la JazzCava de Terrassa i tambe ha participat en festivals d'estiu i en diversos
musicals. En aquests moments el grup de I'argentonina, I'Angela Suarez Quartet, edita el seu primer disc: Te encontre.
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Reunio dels ADF
del Maresme

bar contenidors, trencar-los i deixar-los al

sumar-se tambe al dol estatal. Els boti-

mig de la via publica. Des de finals de

guers de la vila van abaixar les persianes

I'any passat, el cos de seguretat sabia que

dels seus comergos, a les 7 de la tarda

durant les matinades del cap de setmana,

La Federacio d'Agents de Defensa Fo-

del 12 de marg, per fer una concentracio

algu trencava els contenidors de la bros-

restal del Maresme va celebrar, el 9 de

amb espelmes a la plaga Nova en que es

sa. El passat 18 de gener, un operatiu

marg, la seva assemblea anual a I'Ajun-

van aplegar unes 300 persones. D'altra

d'incognit va observar com un vehicle

tament Veil d'Argentona. La reunio va

banda, molts argentonins es van despla-

ocupat per tres persones agafava un con-

aplegar una trentena de representants de

gar fins a Barcelona per participar a la

tenidor del carrer Badalona i el llengava

les 12 ADF que hi ha a la comarca i que

manifestacio que es va fer al Passeig de

escales avail fins a la plaga del cementiri.

engloba els municipis del Maresme amb

Gracia.

Immediatament la Policia va seguir els

muntanya aixf com Montomes, Vallro-

infractors en el que es va convertir en una

manes i la Roca, que tambe formen part

persecucio temeraria de gran velocitat.

del Rare Serralada Litoral.

Tot i aixo, el presumpte autor de les bre

Les 12 ADF del Maresme engloben mes

tolades va ser detingut pels agents.

de 300 voluntaris que realitzen una tasca
important de manera desinteressada,
principalment col-laboren en la neteja
dels boscos i I'extincio dels incendis. Els
ADF treballen de manera desinteressada
i tambe es dediquen a la recuperacio de
I'entorn natural.
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seves portes I'endema dels atemptats per

Barragan canta
Darragan, I'alter ego de I'argentonf
Josep Maria Rubio, acaba de Hangar el
seu primer disc al mercat musical. El tre-

Estudi de la pagesia

ball, amb el tftol Viva la fiesta, conte 12
versions de cangons molt conegudes.

La regidoria de Promocio Econdmica

L'humorista de les ulleres de cul ha per-

de I'Ajuntament d'Argentona esta eva-

sonalitzat, amb el seu estil particular,

luant les experien^es d'altres municipis

temes com "El tiro liro", "Cachete, pechi-

similars amb la intencio de fer un estudi

to y ombligo", "El baile de los pajaritos"

acurat de la situacio actual de I'agricul-

Madrid

o la cango dels Lunnis per anar a dormir.

tura. L'objectiu d'aquest estudi es dissen-

L'artista argentonf va actuar el 26 de

yar un pla estrategic per afavorir a mig i

tl municipi d'Argentona va manifestar

marg a la sala Clap de Mataro per pre-

llarg termini el desenvolupament del sec

sentar el seu treball.

tor agrfcola d'Argentona. Segons el regi-

Argentona amb

amb diversos actes el seu rebuig pels

dor de Promocio Economica, Salvador

atemptats de l'11 de marg a Madrid. En

Casas "es vol fer amb la participacio de

un pie extraordinar^ I'Ajuntament d'Ar

tots els actors de la pagesia argentonina:

gentona va condemnar el triple atemptat
de Madrid i va expressar la seva solidaritat amb les famflies de les vfctimes. Les
escoles de la vila van realitzar classes
destinades al rebuig i la reflexio sobre la
violencia terrorista. Per la seva banda, els
Casals d'Avis i Joves, el Museu del Cantir
i el Centre Obert L'Esquirol van tancar les

Fre a les bretolades

pagesos, sindicats i administracions per
poder fer un pla que ens satisfagui a
tots". D'altra banda, Casas va explicar

La Policia Local d'Argentona ha posat a

que I'equip de govern continua apostant

fi en els darrers mesos a diverses bretola

decididament pel manteniment del

des. D'una banda, a principis de febrer

marge esquerra de la riera per a sol d'u-

va enxampar un grup de nois i noies que

sos agrfcoles.

van destrossar els vidres de diverses por
tes i finestres de I'lnstitut de la vila. Els
joves van llengar mobiliari urba contra
alguns equipaments del centre i van provocar danys per valor de 500 euros. La

Ferros pel Museu

Policia va identificar un grup d'11 joves,
la majoria d'ells alumnes de I'lnstitut i

i/

residents a Argentona, Dosrius, Mataro i

aportara 6.000 euros al Museu del Cantir

Cabrera. La majoria dels nois i noies han

per I'adquisicio d'una col-leccio de 500

L empresa constructora Ferros lluro

estat expedientats i alguns expulsats tem-

peces. L'aportacio es fara realitat grades

poralment.

al conveni de col-laboracio que el 9 de

D'altra banda, la policia argentonina

marg van signar el gerent de Ferros lluro,

tambe va poder aturar les bretolades

Andres Collado, I'alcalde d'Argentona,

d'un jove de 21 anys vef de la vila que

Antoni Soy, i el president del Patronat del

cada cap de setmana es dedicava a torn-

Museu, Josep Famades.

COSES DE LA VILA
La Veu de la Feu
Lls veins de la pedrera de la Feu i I'entitat Natura han unit els seus esforgos per

Sebastia, a Can Serra de Llado, a la Font

Dinamitzacio i la propia de la Unio de

Picant i al Bicicros del Cros, des de finals

CD

Botiguers, que ha canviat per adequar-se

de marg tambe es fa als patis de I'Escola

en

millor als nous temps.

consciencia de les conseqiiencies medi-

Dia de la Dona
/xrgentona es va afegir, a la celebracio
del Dia Internacional de la Dona, el 8 de
marg. El consistori argentonf va organitzar una reunio de dones al Salo de Pedra

tir per totes les liars del municipi, expli-

de I'Ajuntament Veil que va comptar

ca els problemes de la pedrera i les

amb I'actuacio de tres alumnes del Liceu

actuacions que s'hi ha fet.

de Barcelona: I'argentonina Maria
Gomis, Olga Domfnguez i Cristina Rfos.
Tambe es va parlar sobre les dones que
dediquen una part del seu temps a I'associacionisme. En referenda al Dia Inter
nacional de la Dona, en el pie del 5 de
marg, tots els grups polftics del municipi
van donar suport a una mocio a favor de

La Junta de la Unio de Botiguers

facilitar la presencia de les dones en els

d'Argentona va reunir, el 26 de febrer, els

espais de decisio publics.

seus socis a Can Baladia. A I'acte, que va

sar les noves iniciatives del Pla de

Recuperar la vinya
L^espres de decades en un segon i un
tercer pla, la vinya torna a acaparar I'actualitat local. Un grup de vilatans fa
mesos que es mouen per recuperar la
memoria historica del passat vimcola
d'Argentona. Amb aquesta intencio estan
projectant una exposicio de fotografies
de I'epoca de cara a la propera Festa
Major de Sant Domingo. Joan Pannon,
un dels representants d'aquest moviment
de la vinya, Manga una crida perque els
que tinguin instantanies sobre la verema,
els ceps i altres aspectes de la vinya, les

comptar amb la presencia de I'alcalde,
Economica, Salvador Casas, es van expo-

gables a dos mes, i un cost anual de
35.000 euros.

drera. La Veu de la Feu, que es va repar-

Antoni Soy, i del regidor de Promocio

U

jardins te una durada de 2 anys prorro-

ambientals que te I'explotacio de la pe

La Unio de
Botiguers

O

El contracte pel manteniment dels pares i

la poblacio que passa a la pedrera. La
publicacio vol que tot el poble prengui

Bernat de Riudemeia, que estan oberts al
public a les tardes i els caps de setmana.

tftol La Veu de la Feu. Despres d'anys de
cions, ara ha arribat el torn de fer saber a

en

va presentar la nova imatge per al Pla de

editar un fulleto informatiu que porta per
lluita per sensibilitzar les administra-

CD

facin arribar a I'arxiu de Radio Argen-

L'empresa CEO

tona. Ara mateix I'Associacio d'Amics

pels jardins

troba en plena fase de redaccio dels seus

Dinamitzacio Comercial 2004. Per una
banda es va presentar la senyalitzacio de

tl servei de manteniment de pares i jar-

la zona comercial mitjangant la ins-

dins d'Argentona s'ha adjudicat mitjan-

tal-lacio de dos monolits informatius

gant concurs a l'empresa CEO. Aquesta

amb la ubicacio dels establiments

firma realitza una important tasca social,

comercials, dades sobre el tipus d'oferta

ja que la majoria dels seus treballadors

comercial d'Argentona i els Noes d'inte-

son discapacitats psfquics. La principal

del Vi i la Vinya d'Argentona tambe es
propis estatuts.

Terreny per a
la Fundacio

res public. Tambe es va parlar de la crea-

novetat d'aquesta contractacio es que

cio d'una targeta de fidelitzacio propia

s'amplien les zones a cobrir. Si fins ara,

L Ajuntament d'Argentona ha cedit un

pel comerg de la vila. Durant I'acte, es

el manteniment es feia al turo de Sant

terreny municipal a la Fundacio privada
el Maresme. La finca acollira un centre

Acte de presentacio del Pla de Dinamitzacio Comercial del 2004.

ocupacional per a adults amb paralisi
cerebral i amb altres discapacitats severes. La Fundacio privada El Maresme es
una entitat de prestigi a tota la comarca i
te cura de persones amb discapacitat.
Amb aquesta cessio Argentona s'equipara a altres municipis del Maresme, com
Mataro i el Masnou, que tambe col-laboren amb aquesta Fundacio. La cessio del
terreny, situat al polfgon industrial de
Can Negoci, es va fer a traves de la signatura d'un conveni entre I'Ajuntament i
el representant de la Fundacio el
Maresme, Isidor Gil.
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Can Castells
Llufs S. Morgan

La familia Castells, durant segles, va

Ramon Martf i Alsina, maxim exponent,

regentar aquesta masia i li va donar el

en aquells moments, de la pintura cata-

"Basses de Can Castells" a fer-hi berena-

nom, pero com que en aquest mon tot
s'acaba, heus acf que de cop i volta tot

lana.2 Ell va restaurar la masia, la va

des i recorden I'ajuda que a vegades

ampliar amb annexes, la va modernit-

prestava als nostres metges locals quan

va anar a parar a can Pistraus. M'ex-

zar, i en va fer la seva segona residen-

el cridaven a consulta.

plicare, diuen que varen perdre la finca

cia. Entre I'obra pictorica d'aquest

Avui, llastimosament, hem de dir que el

per deutes de joe, i es que aquesta

artista s'hi poden trobar quadres que

mas, com molts d'altres, esta en franca

malaltia endemica de la ludopatia ja ve

reflecteixen paisatges argentonins, fei-

decadencia, aquell gran safareig ano-

de lluny, encara que abans no havien

nes del camp i personatges d'avantpas-

menat "Les Basses" ha quedat orfe d'ai-

sats nostres.
Va heretar la finca el seu fill Ricard Martf

gua, la casa tancada amb pany i forrellat

inventat aquest nom i segurament I'anomenaven d'una altra manera, vici potser.

argentonins que s'acostaven a les

comen^a a ensenyar ferides a les parets,

El cert es que aquests Castells van des-

i Aguilo, tambe insigne pintor i no cal dir

i en el seu resclosit i al passar-hi a prop,

apareixer del nostre mapa pero la finca

de I'escola del pare, tant es aixf que avui

em sembla sentir, que no veure, en la

va continuar i continua anomenant-se

nomes els experts diferencien els qua

meva imaginacio fantasiosa, el fregadfs,

Can Castells. Esta situada al vei'nat de la

dres del pare dels del fill, i es que els dos

que sobre les seculars pedres, deixa el

Pujada, amb moltes quarterns1 de ter-

firmaven igual, amb les Metres R.M.A.

pas de les ombres d'aquells grans

reny que tambe inclou una masoveria

Despres va heretar la finca el fill i net

homes i grans artistes que hi havien

anomenada La Caseta, que posada sobre

d'aquells, el doctor Carles Martf, aquell

habitat.

un turo sembla una talaia que vigila el

metge que els que ja son grans recorden.

marge esquerre de la Riera.

Recorden la seva bonhomia, el tracte

1.Una quarters del Maresme te 2.248 metres

Els conreus, les vinyes, el bosc i les ca

patriarcal amb els seus parcers i maso-

quadrats

ses van ser comprats per I'insigne pintor

vers, recorden les converses amb els

2.Gran Enciclopedia Catalans
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Can Castells es una masia abandonada.
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Agafa el telefon, captura la historia, dues passes,

S)

mitja volta i Ilibre. El capita de I'Argentona acaba
d'anotar una de les cistelles mes importants de la
seva carrera de comunicador. Juntament amb
Andres Guerra i David Ruiz, es un dels autors de la
seleccio dels episodis mes morbosos de Cerca de 77,
el magazin de TVE on durant dos anys David
Carmona va treballar com a productor-guionista.
Amb I'ordinador ha escrit una obra d'abast estatal, i
amb la seva suor una llarga trajectoria a Bocs i CBA.

A prop de I'anella
"v^ualsevol persona no aniria a la tele

Entre la morbositat i el sensacionalisme.

Un periodista esportista. "Fa illusio

a xerrar les seves penes, son gent que vol

Fullejant detingudament les pagines del

haver escrit un Ilibre, pero tu ets sents

explicar alguna cosa, que necessita certa

Ilibre, et submergeixes en una jungla

redactor. Es una primera prova de foe.

amb noms i cognoms, histories que

Quan en faci un altre, ja en parlarem.

ajuda. No I'ha escoltat mai ningu, se sent

posen els pels de punta, intimitats

Crec que el segon es realment el que

Tambe es cert que hi ha qui arran del

novel-lades que freguen el limit entre la

costa. El primer t'ho agafes com una

programa va aconseguir feina, o contac-

comedia i el drama. Per posar uns exem-

experiencia molt engrescadora." Las

tes, o una persona que s'encarregues

ples. Una dona a qui el seu marit va dei-

mejores historias de Cerca de 77 es un

dels seus fills, o un centre hospitalari que

xar pels seus "mitxelins", per grassa,

nou capitol de la trajectoria periodistica

sola. Creu que Tunica opcio es aquesta.

atengues una malaltia concreta d'un

aixi, tal com sona. Una iaia francesa es

de David Carmona, un home amb una

familiar." David Carmona (Argentona,

mor en un camping de Tarragona; els

gran passio: Tesport. Quaterback dels

1973) reflexiona enveu alta sobre el Ili

seus parents per estalviar-se paperasses

Bocs d'Argentona (campions de Iliga

bre que acaba de publicar en coTlabora-

de repatriacio Temboliquen amb una

catalana de futbol america el 1995),

cio amb Andres Guerra i David Ruiz. Son

tenda i la carreguen a la baca del cotxe

Carmona va comen^ar a jugar a basquet

les 30 millors histories del magazfn de

per endur-se-la morta cap a casa; s'atu-

tard, als 23 anys, pero amb una ex-

TVE Cerca de Ti, que presenta Oscar

ren a fer benzina i a dinar i els roben el

ceTlent progressio. Actual capita de Te-

Martinez en horari de tarda a La Primera.

cotxe amb cadaver inclos; ho han d'aca-

quip, un pivot de contencio i rebot, de

En Tany i mig de la seva experiencia en

bar denunciant a la policia. Una dona

molta "feina fosca", ha viscut Tepoca

aquest reality show, Carmona va conver-

de Baeza, el seu marit i una parella,

daurada del club amb ascensos conti-

tir-se en el que ell anomena un redactor

tenen un accident; el cotxe cau per un

nuats fins a la Copa Catalunya. "El bas

caqaperfils, un buscador de persones

barranc i es maten tots, excepte el la que

quet es Tesport mes satisfactori per mi.

amb experien^es impressionants a la

surt disparada amb la sort que queda

La cistella es mes intensa, emocionant,

vida real que no tinguin miraments de

penjada del pont per una faixa que

public i jugadors participen de manera

confessar-les davant les cameres. "T'has

duia. Un home que sobreviu en un

activa... Aixo si, estem en un mon ja

de fer una cartera. Fins que el programa

accident d'avio, entre Melilla i Malaga.

semiprofessional en que se t'exigeix molt

no arranca costa. A traves d'associa-

El marit que enganxa la dona amb un

pero sense cap mes compensacio que la

cions, de trucades aquf i alia, vas trobant

altre paio al Hit; Tamant cau per les

de fer la feina ben feta. Fins quan? Fins

testimonis que van amb la linia del

escales i es queda inconscient; el mateix

que el cos aguanti, o fins que em vul-

magazfn. Es com una investigacio poli-

espos Tha de portar a Thospital. "Quan

guin." Aixo, pero, ja es un altre Ilibre...

cial. Has d'anar estirant d'un fil. Una

fas temes divertits, de pur entreteni-

pista et porta a una altra. Un cop acon-

ment, Taudiencia baixa. En canvi amb

segueixes un ventall de personatges amb

episodis morbosos sempre puges la

una bona historia, has de triar els que

quota de pantalla. Per defecte es el que

parlin millor, sobretot que parlin be."

enganxa a la majoria."
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Residencia ({'avis

Gil Pares

Sant
* Pau P

Tel. 93 791 92 53

Disposem de la mes extensa

(entre Mataro i Granollers)

seleccio d'immobles en venda
a la zona d'Argentona

Tel. 93 797 10 13

I Estades permanents o temporals
^(caps de setmana, r<u un dia..^
•Ambient familiar *"*

C/ Gran, 52 (davant PAjuntament)

•Menjar casola

%t^ ^
^^

•Recollida domiciliaria de residents de dia
•Residencia assistida
•Personal qualificat
•Totalment exterior i assolellada
•Jardf
www.santllop.com

Et compres un cotxe?
No perdis el temps buscant! Vine aqui,
tenim els millors preus per a la teva

RESTAURANT

asseguranga.

ELS CACADORS

o

CUINA MEDITERRANIA

Catala
assegurances

mm

PLATS D'AUTOR
ESPECIALITAT EN PEIX I MARISC

LA TEVA CORREDORIA D'ASSEGURANCES I
GESTORIA D'ARGENTONA
Ctra. Vilassar de Mar, 16
08310 Argentona

TEL. 93 756 13 21 -93 756 16 31
AV. PUIG I CADAFALCH, 9

Tels. 93 756 08 25 / 93 756 14 62

E-mail: info@loscazadores.com
www.los-cazadores.com

08310 ARGENTONAFax 93 797 09 80

A^fa 1.2 16V 75cv
8.980C

Corsa 1.2 i6V /5cv

Mertvo t7 COTl 100cv
15.880*

Zofiro2.0DT1 lOOcv
17.390€*

INSTALLADORS
T

5

•F liii^

^ Nova, 6

08310 ARGENTONA
Automdbils Eserma S^.Duraco S.L.
Avda. Maresme, 30^40. Td.937 412 600 Jacinto Benavente, 2. Tel. 937 670 361.
MATARd^NEDA DE AAAR
Gran Via, 223. Td. 937 524 122.
PREMIADEA4AR
Visiti'ns i consu^ ds extraordinaris preus de vehicles de gerencb i Km. 0

Tel. 93 797 03 57
Fax 93 797 04 67

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

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

FINQUES CREUS
Ref. 513

DOSRIUS.
FANTASTICA TORRE DE 165 m2

ARGENTONA. PLANTA BAIXA DE 100 m2
3 habitacions, 1 bany, cuina 30 m2, menjador 28 m2,

Tota en planta, en el poble amb 1.300 m2 de parcel-la, 4

habitacio rentadora de 15 m2, parking, calefaccio.

habitacions, 2 banys, possibilitat d'edificar una altra planta.

Per entrar a viure.

456.672,20 € (76.000.000 Ptes.)

189.318,81 € (31.500.000 Ptes.)

Ref. 512

Ref. 412

ARGENTONA. PLANTA BAIXA DE 75 m2

ARGENTONA

3 habitacions, cuina, menjador, 2 banys complets.

Pis-apartament de 2 habitacions, 1 bany, cuina, menjador,

Llums allogenes, calefaccio, aire condicionat.

molta Hum. Tot reformat. Per entrar a viure.

Nou a estrenar.

156.263,15 € (26.000.000 Ptes.)

207.349,18 € (34.500.000 Ptes.)

Ref. 414
Ref. 413

ARGENTONA. GRAN PIS DE 110 m2

ARGENTONA

3 habitacions, 2 banys complets. Salo menjador.

Ideal inversio. Pis apte per a 2 apartaments independents

Liar de foe, cuina de 15 m2, 2 balcons y pati de 9 m2.

escripturats de 2 habitacions cadascun.

Nomes 1 vei.

213.359,30 € (35.500.000 Ptes.)

237.399,78 € (39.500.000 Ptes.)

Ref. 359

Ref. A-602

PIS DE 85 m2
3 habitacions, 1 bany, cuina amb galeria exterior, tancaments
d'alumini, menjador amb liar de fox, balco, bones vistes, molta

ARGENTONA
PARCEL-LA DE 900 m2
Excel lents vistes

Hum. Situacio immillorable.

144.249,41 € (24.000.000 Ptes.)

179.101,61 € (29.800.000 Ptes.)

Ref. G-001
Ref. 313

ARGENTONA
PARCEL LA GINESTERES
De 800 m2

ARGENTONA. PARCEL LA DE 400 m2
Totalment plana i centrica.
240.404,89 € (40.000.000 Ptes.)

120.202,42 € (20.000.000 Ptes.)

Ref. R-495

Ref. 511

Ref. 354

ARGENTONA
PARCEL LA
CAN RAIMI DE875m2

ARGENTONA
LOCAL DE 300 m2
Apte per a taller.

ARGENTONA
LOCAL CENTRIC
DE 40 m2

108.182,18 € (18.000.000 Ptes.)

186.313,75 € (31.000.000 Ptes.)

75.126,51 € (12.500.000 Ptes.)

Tel. 93 797 01 23 FINANCIACIO100% + DESPESES

