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Any d’eleccions, Any de cAnvis.

Aquest 2015 serà un any políticament mogut, eleccions municipals, plebiscitàries 
i estatals, potser estatals ja no caldran. en qualsevol cas és i serà un any de promeses 
del que es podia fer i no s’ha fet, i de retrets. Ara tot són corredisses per demostrar el 
que s’ha fet o es vol fer si hi ha una segona oportunitat, per part dels que governen; i 
lamentacions del cantó dels que no han governat. 

les eleccions municipals són les primeres en l’escena política. en aquesta ocasió 
venen barrejades amb un sentiment independentista que ens pot fer distreure dels ve-
ritables problemes locals. A Argentona hi trobarem, com arreu, els partits tradicionals 
amb poques cares noves de lideratge, juntament amb formacions d’independents (que 
no necessàriament vol dir independentistes), altres que es desfan per aixoplugar-ser 
sota marques ja ben conegudes, probablement alguna de ben nova i potser també al-
guna de trànsfuga. donat aquest rebombori en l’escena política local, la redacció d’El 
Banc de la Plaça ha volgut facilitar als seus lectors una petita mostra del que pensen 
els partits i/o agrupacions que es presenten a les eleccions municipals, sobre alguns 
del temes de més interès vilatà. en pàgines interiors trobareu les respostes que ens 
han fet arribar els alcaldables sobre els temes enquestats. Hem de dir que s’ha donat 
l’oportunitat de contestar a tots els candidats.

sortosament el tarannà de l’entramat social de la vila no funciona a batzegades sinó 
que contínuament va donant el seu fruit. en aquest sentit, cal agrair la tasca que fan Els 
Amics de la Vinya i el Vi per recuperar la cultura del vi, i en aquest cas a més, part del 
patrimoni de la pagesia, com son els aljubs de vinya. Gràcies a l’esforç d’uns vilatans, 
ara sabem per a què servien aquestes construccions i quelcom més de la cura del raïm.

Per altra banda la Margarida colomer mitjançant l’escriptura d’un llibre sobre la per-
sona d’en Francesc Burniol, s’ha posat al capdavant dels que reivindiquem la figura del 
mestre com a mereixedora d’un reconeixement popular. creiem que mai s’havia d’haver 
esborrat el seu nom de l’escola d’Argentona, i més per una decisió presa fora de la vila. 
Ara és el moment de posar de nou el seu nom a una escola, institut o plaça pública, per 
tal que el seu record estigui ben present. creiem que és de savis honorar el record de qui 
ha treballat per al desenvolupament d’una comunitat, tal com va fer el mestre Francesc 
Burniol, ensenyant a gairebé 40 anyades d’argentonins. A veure si els propers polítics de 
torn es posen les piles i estan a l’alçada del sentiment de la població.

el PoUM va fent el seu camí i es troba en la fase d’al·legacions. caldrà estar ama-
tents al què pensen fer o faran al respecte el nous governants municipals. A cal Guar-
dià s’hi ha instal·lat un aparcament que ocupa tota la superfície de l’espai enderrocat 
(ara fa justament 10 anys). Tot i la promesa de provisionalitat que ha fet el govern 
actual, no podem deixar de reivindicar un espai lliure per a la ciutadania en aquest lloc. 
Pensem que cal alliberar de vehicles el centre de la vila, tal com han fet moltes pobla-
cions veïnes, i instal·lar un aparcament al bell mig del poble, no és la millor manera 
de treure els cotxes. can doro, més aviat que tard, ha d’ésser un espai per a activitats 
ciutadanes de tota mena, culturals, recreatives, d’entramat social... per contribuir a fer 
d’Argentona un poble agradable per viure i conviure. Tingueu-ho això present quan 
aneu a votar.
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Finalmente el pasado 17 de enero tuvo 
lugar la exposición «Aljubs, patri-

moni rural oblidat de les vinyes del 
Maresme», si bien el trabajo de campo ha 
sido obra de Miquel Arnau y mía, el hecho 
de que se haya acabado realizando esta 
muestra ha sido mérito de la insistencia, y 
hasta persistencia, del amigo Oriol Marfà.

Hace muchos años que Miquel y yo 
damos paseos por los bosques de Argen-
tona y sus alrededores, la mayoría de las 
veces a la búsqueda y captura de los bolets, 
pero también a la búsqueda de plantas, de 
masías y hasta de la luna y las estrellas.

desde siempre nos hemos encontrado 
con unas construcciones que llamaban 
nuestra atención por su simplicidad, por 
su lógica, por su integración en la orogra-
fía del terreno, por su belleza en sí.

en un determinado momento, después 
de años y años de tropezarnos con estos 
casi monumentos, decidimos hacer algo: 
mirar de documentarlos mediante la foto-
grafía y el dibujo, sin ningún otro tipo de 
interés que el disfrute personal. lo cierto 
es que no teníamos ni idea de dónde nos 
metíamos, de la envergadura del trabajo 
que en esos momentos se iniciaba. en el 
momento de hacer la exposición tenía-
mos datos de unas 150 construcciones 
solamente en el término de Argentona, 
teniendo constancia de que también las 
hay desde la salida de Barcelona hasta la 
entrada de Girona, más o menos; es decir 
las hemos encontrado por todo el Mares-
me, desde Badalona a canet.

Un primer problema llegó con el nom-
bre. ¿cómo llamar a estas construcciones? 
no hemos encontrado nada escrito sobre 
ellas, las personas mayores a las que se 
les podía preguntar tampoco aportaban 
demasiada información; lo cierto es que 
quedan pocas personas que las hayan 
conocido en funcionamiento y todavía 
menos que las hayan utilizado. el único 
dato que nos han aportado es que se las 
llamaba cisternas o pequeños safaretjos 
o safaretjos de vinya.

Finalmente las hemos acabado lla-
mando aljubs, por influencia de la palabra 
castellana de origen árabe aljibe. Aljub 
también es correcto en catalán, el diccio-
nario Pompeu Fabra nos define esta pa-
labra así:

«Xup, cisterna, dipòsit tallat a la pen-
ya o fet d´obra i cobert de volta, per a 
arreplegar l’aigua de la pluja. | en algunes 
localitats, safareig petit».

la función de estos aljubs era la de 
disponer de agua en la vinya para poder 
hacer el Caldo Bordelés. esta disponi-

bilidad de agua era importante porque el 
«caldo» había que hacerlo y utilizarlo al 
momento, ya que rápidamente perdía sus 
propiedades, por lo que no era efectivo si 
se hacía en casa con anterioridad para su 
posterior utilización.

el Caldo Bordelés es una disolución 
de cal, sulfato de cobre y agua, en la si-
guiente proporción: 15 gr de sulfato de 
cobre, 7 gr de cal viva (óxido de cal) i 1 
litro de agua.

Todo esto nos lleva a una descripción 
de estos aljubs. Hay un depósito para al-
macenar el agua de lluvia recogida; su 
forma es variada: redonda, cuadrada, or-
toédrica (caja de zapatos) y raramente 
ovalada. casi siempre son pequeños, con 
una capacidad de entre 1500 y 2000 litros.

la rampa de captación de agua, situa-
da en la parte superior del depósito, en-
rajolada, limpia, acotada por los laterales 
y por la parte superior, para que el agua 
captada fuera lo más limpia posible. esta 
sería la construcción estándar, aunque 
hay algún caso en que el agua se capta di-
rectamente de una roca situada en la par-
te superior del aljub, y otros casos en los 
que existe una caseta de vinya y el agua 
se capta del tejado; este tejado puede ser 
de dos tipos: de volta de tartana o plano. 
También se puede captar el agua de una 
rasa que pase por la parte superior del 
aljub. en algunos casos junto al aljub, ge-
neralmente encima, hay un cajón donde 
se realizaba la mezcla de los tres compo-
nentes, agua, cal y cobre; estos cajones 
de mezcla son muy vistosos, sus paredes 
interiores han llegado hasta nuestros días 
con un colorido verdoso, con diferentes 

tonalidades; este color es el resultado de 
la utilización del cobre. suponemos que 
estos cajones son posteriores al resto de la 
construcción, por un lado no siempre apa-
recen y por otro parece que los materiales 
utilizados son más modernos.

Muy excepcionalmente aparece otro 
cajón más pequeño, situado al lado del 
anterior, con sus paredes interiores blan-
cas, es el cajón de la cal. este tipo de cajón 
aparece pocas veces, lo cierto es que no 
es tan necesario como el anterior porque 
la cal se puede llevar tranquilamente de 
casa.

los aljubs no son construcciones de 
una gran antigüedad, todavía vive alguno 
de los paletes que en su día los construye-
ron. la utilización del caldo Bordelés en 
la vinya entendemos que se puede datar 
a partir de los años 20 del pasado siglo, 
era un método para combatir el mildiu y 
la brotitis: antes se había utilizado el siste-
ma del polvo seco, ideado por el boticario 
de la villa Buenaventura castellet y que, 
aunque no era muy efectivo, hasta la lle-
gada del caldo Bordelés era lo mejor y se-
guramente lo único de lo que se disponía.

solamente esperamos que esta exposi-
ción haya servido para entender un poco 
más la importancia que la vinya tuvo en 
un momento de la historia de Argentona 
y descubrir la existencia de unas cons-
trucciones que seguramente muchos he-
mos visto en nuestros paseos por la mon-
taña sin saber ver, ni interpretar, lo que 
realmente eran o habían sido.

Miquel Arnau, Vicente García  
i Oriol Marfà

Aljubs
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Amb el convenciment que cal donar a 
conèixer, potenciar i recolzar el sec-

tor primari de la nostra vila. 
Avui parlem amb un pagès veterà 

«com els d’abans», ara treballa molt poc 
les assolellades i extenses feixes de re-
gadiu del mas de Can Met, situat al final 
del veïnat de sant Jaume de Traià. Parlem 
amb en Josep Cabrefiga i Mustarós i ens 
comenta que ara ja sols treballa una feixa 
per a consum propi.

en Josep és un home franc, generós i 
obert, vermell de cara, on sempre lluu un 
somriure. Pertany a una nissaga de page-
sos. ens diu que ell és la tercera generació 
de pagesos d’aquest mas, i que de molt 
jove ja va començar a treballar la terra. 

els ulls se l’il·luminen quan parla de 
les antigues vivències. ens explica que 
havien tingut deu quarteres de secà, on hi 
tenien la vinya amb ceps de raïm pansa 
i garnatxa, i tretze quarteres de regadiu. 
(Recordem que al Maresme quatre quarte-
res equivalen a una hectàrea.)

Quin tipus de agricultura emprà-
veu Josep? 

la que per transmissió oral em varen 
ensenyar els meus pares, és adir la tradici-
onal, la de tota la vida...

Si teníeu terres de secà i de regadiu 
quins productes conreàveu a cada lloc?

de primavera a estiu:
en el regadiu: verdures de tempora-

da com enciams, cols, patates pontiac, 
tomàquets pometa (la grana ens la fèiem 
nosaltres) també pebrots, albergínia i car-
bassons. 

En el secà, a la vinya i entre fileres 
dels ceps hi fèiem: pèsols de ganxo, pèsols 

negret, faves, blat de moro, civada, ordi i 
altres menges de cavall. També hi teníem 
molts arbres fruiters.

de tardor a Hivern al regadiu: coli-
flor, col, espinacs, bleda i raves.

Amb quin adob aboneu els camps? 
Ho fèiem amb l’anomenat guano que 

es feia amb una mescla d’amoníac, super, 
potassa, sulfat de ferro, i a voltes amb 
mesquita, de can vador del sorrall. 

Com combatíeu les plagues? 
no hem patit gaires plagues, sols la del 

pugó negre o verd que ho combatíem amb 
un producte químic anomenat Metasystox 
avui inexistent, actualment utilitzem pro-
ductes de residu zero. 

Quin sistema de reg empràveu? 
Al principi amb magalla a manta. Fins 

que vàrem utilitzar el gota-gota. Hem pa-
tit moltes substraccions per ser els tubs de 
ferro, que ara va molt buscat...

Els planters els compreu o els feu 
vosaltres? 

Ui abans a Argentona hi havia molts 
planteraires! com ca l’Ànima, cal Patró, 
can Merla, can Travessa i can lloveres 
de llavaneres, i sí que els hi comprà-
vem. Però darrerament ja ens els fèiem 
nosaltres.

Recupereu l’aigua de la pluja?
sí, tinc un sistema de captació d’aigua 

de la pluja de la teulada que va a parar al 
safareig. 

Recupereu alguna espècie antiga? 
sí el tomàquet pometa, el pèsol i prin-

cipalment la mongeta del ganxet. val a 
dir que estic especialitzat en aquesta es-
pècie de mongeta. en vaig recuperar la 
llavor una vegada que va venir un pagès 
provinent de Terol, a batre a l’era de can 
Pardal (les Palmeres).

La venda i distribució: feu mercats? 
Ho venia directament a la cooperati-

va del sindicat, a majoristes de mercats i 
a particulars.

Com veieu la situació actual de 
vostre sector? 

Molt magra, als mercats hi ha molta 
competència fruit de la globalització. i el 
gasoil que cada dia és més car...

Voleu afegir alguna cosa que no 
hem comentat? 

no tan sols dir, que em vaig fent gran. i 
vull animar a les noves generacions, que no 
deixin ermes aquestes terres tan fèrtils

Francesc Navarro i Bonamusa

Can Met

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

C/Barcelona 46-48 • 08310 Argentona
Tel./fax 93 797 02 70

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

ja ha 

començat  

la temporada 

de planter

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpia
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Els orígens del Gat Domèstic
vers l’any 6000 a.c, al nord d’Àfrica, es va 
produir el fenomen que coneixem com Re-
volució neolítica. Aquesta revolució va ser 
possible gràcies al riu nil, el qual va perme-
tre desenvolupar una enginyeria hidràulica 
que va convertir un país de terres àrides 
en una zona molt fèrtil on va florir l’agri-
cultura. Aquest fou el principi de la gran 
civilització dels faraons, civilització, en els 
orígens del la qual, va produir-se el procés 
de domesticació del gat salvatge del desert 
nord-africà (felis silvestris lybica). el neolí-
tic és l’etapa en què els humans van abando-
nar la seva condició de nòmades per esdeve-
nir sedentaris, abandonar la seva condició 
de recol·lectors i començar a domesticar 
plantes (agricultura) i animals (ramaderia). 
És l’inici de l’intent humà per dominar la 
natura. els canvis en el modus vivendi dels 
humans van transformar els paisatges i això 
va tenir un impacte directe en els ecosiste-
mes i en la conducta d’alguns animals amb 
els quals es compartia l’entorn. Aquest seria 
el cas dels ancestres dels gats domèstics (fe-
lis silvestris catus). 

Per als habitants de l’Antic egipte, el 
cultiu de cereals com el kamut era bàsic 
per a la supervivència, tanmateix, la con-
servació del propi aliment també és fona-
mental. les sitges i els graners han estat 
tradicionalment els magatzems on s’han 
conservat els cereals secs per a proveir 
a les poblacions. l’aparició dels primers 
graners durant el neolític va suposar un 
fenomen ambiental que va modificar el 
comportament d’alguns animals, ja que es 
van convertir en un autèntic focus d’atrac-
ció per als petits rosegadors. la presència 
abundant d’aquests animalons era un pro-
blema greu per als agricultors, però dar-
rera els ratolins, van anar-hi els gats. els 
humans creant graners van provocar un 
canvi en l’entorn que va comportar canvis 
per a ratolins i gats salvatges. les hipòtesis 
sobre les causes que van propiciar el pro-
cés de domesticació del gat es basen en què 
els humans, havent esdevingut agricultors, 
van considerar-los aliats ja que així evitari-
en que els ratolins saquegessin els graners. 
Poc a poc, gats i humans van anar establint 
contacte, tolerant-se mútuament fins a cre-
ar un vincle afectuós. Malgrat que les pri-
meres troballes de fòssils paleontològics si-
tuen els primers focus de domesticació del 
gat a egipte vers l’any 3000 a.c, l’any 2004, 
el descobriment a l’illa de Xipre d’una tom-
ba datada vers 7000 a.c, en la qual hi ha-
via enterrats junts un gat i un humà, situa 
l’inici de la relació entre gats i humans a 

uns 9.000 anys d’Història. el gat descobert 
a Xipre presenta una morfologia molt pro-
pera a la del gat salvatge africà, sense les 
modificacions de l’esquelet derivades de la 
domesticació. 

des d’egipte, els gats domèstics es van 
estendre pel Proper orient, Pèrsia i l’Índia. 
A europa van arribar-hi a través de Grècia, 
portats pels fenicis, on van ser guardians 
dels graners dels oikós. A Grècia van ser co-
neguts pels romans els quals, en comprovar 
els beneficis de conviure amb gats, els van 
estendre pel Mediterrani i Europa, fins que 
la civilització occidental els va estendre a 
tot el Planeta. 

el gat ha estat venerat o considerat ma-
ligne segons diferents visions antropològi-
ques determinades pel relativisme cultural. 
la visió dels gats a occident ha millorat 
molt gràcies a l’evolució social, però, his-
tòricament, els gats han estat perseguits 
durant segles a europa, sobretot, els negres. 
durant l’edat Mitjana, els gats van ser vícti-
mes de persecucions i atrocitats fomentades 
per supersticions absurdes que els culpa-
ven de provocar fenòmens meteorològics i 
que els consideraven la forma metamòrfica 
de dimonis i bruixes. l’any 1233, el Papa 
Gregori iX, va declarar els gats com la re-
encarnació del mateix satanàs. Fou ales-
hores quan les persecucions i la barbàrie 
van assolir nivells esgarrifosos, milers de 
gats van ser cremats vius, empalats, ofe-
gats, defenestrats... i sotmesos a tot tipus de 
tortures... fins a tal punt que la població de 
gats va minvar notablement i això va tenir 
conseqüències molt greus. Malgrat que els 
gats no són els depredadors naturals de les 
rates, ja que les rates són asiàtiques i els gats 
nord-africans, els gats sempre van plantar 
cara a les rates que arribaven d’Àsia com a 
polissones als vaixells mercants. la falta de 
gats va afavorir la proliferació de rates, fet 
que va facilitar l’expansió a europa de ma-
jor epidèmia mortífera que ha conegut mai 
el Vell Món: la pesta negra. A final de l’any 
1347, unes naus sicilianes, que portaven 
mercaderies d’orient, van ser les primeres 
transmissores de la pesta bubònica al con-
tinent europeu. la causa fou la presència 
de rates negres asiàtiques infectades amb el 
microorganisme patogen Yersinia pestis. els 
humans van contraure la infecció zoonòtica 
mortal a través de les picades de puces que 
prèviament havien picat als rosegadors in-
fectats. l’any 1348 és recordat com l’any en 
què la gran hecatombe va arrasar occident. 
l’epidèmia va reduir la població d’Àsia i 
europa a la meitat i va fer estralls i rebrots 
durant 400 anys.

Les colònies urbanes de gats al Segle XXI
Tradicionalment, els gats han viscut a 
pagès i han espantat les rates i això ha 
millorar molt la vida dels humans, però 
al segle XX, els humans van tornar a 
transformar l’entorn canviant el seu mo-
del econòmic, van deixar d’existir molts 
graners i masos tradicionals i a partir de 
la segona meitat del segle XX van pro-
liferar els químics per conservar el gra, 
les ciutats van créixer i es van imposar 
l’asfalt i els automòbils. Una vegada més, 
les activitats antropogèniques van con-
dicionar la vida dels gats, però, aquesta 
vegada, la revolució urbana, els va des-
proveir d’un entorn adequat. si per una 
banda, actualment, hi ha gats en cases 
molt ben atesos, per l’altra, n’hi ha que 
malviuen als carrers de forma precària. 
Per abordar aquesta problemàtica, la mi-
llor solució és la implantació del model 
de colònies felines controlades, per 
tal d’intentar proporcionar un major 
benestar als gats que han nascut al carrer 
i evitar molèsties als veïns. experiènci-
es a casa nostra i a nivell internacional 
avalen aquest model. els gats de carrer 
estan protegits per llei i es conside-
ren animals domèstics (Llei de Pro-
tecció dels Animals DOGC 5113 de 
17/04/20889) i pel Codi Penal, Article 
337. Posar verí a la via pública amb 
la finalitat d’eliminar-los és un delic-
te contra els Drets dels Animals i un 
delicte contra la Salut Pública, ja que 
com a acte d’irresponsabilitat ciutadana 
es posa en risc a tothom. 

El Somni dels Gats és una nova as-
sociació creada a Argentona per tal de 
millorar la convivència antrozoològica 
i millorar el benestar dels gats de carrer 
de la vila mitjançant la gestió de colòni-
es controlades a través del model CER 
(captura, esterilització i retorn), proporcio-
nar aliment, aigua neta i assistència veteri-
nària. 

Amb els gats de casa també cal tenir 
responsabilitat, posar-los un xip servirà per 
identificar-los en cas que es perdin i, sobre-
tot, és molt important esterilitzar-los per 
tal d’evitar superpoblació i que hi hagi més 
gats sense llar. com a conseqüència de ca-
dellades no controlades molts gats pateixen 
l’abandonament i les penúries de la vida al 
carrer. dispensar un bon tracte als animals 
i practicar la tinença responsable, farà de la 
nostra vila un lloc millor. 

Helena Escoda Casas
Els Somni dels Gats

Els Somni dels Gats
una nova associació creada per ajudar als gats de carrer
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Presentació del llibre de la Margarida Colomer sobre Francesc Burniol

divendres 26 de febrer, en el marc del 
saló de Pedra, es dugué a terme la 

presentació del llibre Francesc Burniol. El 
mestre que fou depurat per republicà i cata-
lanista. va ser un acte de justícia històrica 
com bé ressaltaren tant l'Àngel Puig, en 
nom de l'Ajuntament, que hi ha col·laborat 
i sobretot des del moment que l'escola que 
portava el seu nom, va ser transformada 
en una de nova, des del consistori estaven 
en deute per tal de rescabalar la figura his-
tòrica que no havia de caure en l'oblit. 

l'Araceli Ferrer, professora jubilada, lloà la feina feta per la 
Margarida per tal de recaptar informació, així com la figura del 
mestre Burniol i els seus mètodes pedagògics. 

Arribat el torn de l'autora, va parlar del capítol que li dedicà 
en el seu llibre sobre la Guerra civil a Argentona i el procés de 
depuració. Més tard, quan l'escola celebrava el 25è aniversari i es-
tava a punt de fusionar-se i canviar el nom, va ser convidada a fer 

una conferència sobre Francesc Burniol en 
la que ens va descobrir ja el paper actiu per 
construir una escola nova implicant-se fins 
i tot en el govern municipal; el pedagog que 
donava més importància a l'esforç que al 
talent i feia de mestre a altres mestres a les 
escoles d'estiu del Maresme, i ja en aquell 
moment ens va presentar el Francesc Bur-
niol poeta, amb algunes pinzellades.

en el llibre que ens ha posat a les mans 
ho desenvolupa i ho estructura de mane-
ra magistral i ens afegeix un apèndix amb 

l'obra poètica, que els assistents a l'acte vam tenir el privilegi de 
sentir-la recitar per veus joves de nois i noies de l'institut.

Moltes gràcies Margarida, amb el teu llibre, la vila d'Argento-
na podrà retre l'homenatge i el reconeixement que en els darrers 
dies de la seva vida li va ser injustament negat.

Xavier Peguera

només començar el 2015 s’ha presentat 
a Argentona el llibre Quan Argento-

na era de pagès de lluís serra, de qual 
llorenç soldevila diu en el pròleg: “des-
prés d’anys de coneixença, un dels valors 
que admiro més d’en Lluís és aquesta fide-
litat i lleialtat al coneixement, a la bellesa 
i expressivitat de les paraules, la voluntat 
d’informar-se, reflexionar i divulgar va-
lors col·lectius. lliçons que ha après d’al-
tres argentonins que l’han precedit, del 
besavi a Puig i cadafalch, que han forjat 
en bona mesura el poble que som.”

 i ara ens arriba un nou llibre inscrit 
també en la memòria històrica d’un altre 
il·lustre argentoní: Francesc Burniol. El 
mestre que fou depurat per republicà 
i  catalanista. en el pròleg, el pedagog 
Josep González-Agàpito escriu:  “Francesc 
Burniol és un d’aquests discrets herois de 
la vida quotidiana sense els quals les viles, 
les ciutats i el país sencer no serien el ma-
teix.” Burniol és sempre un avançat al seu 
temps, ja el 1893 quan comença a fer de 
mestre a Argentona aposta per l’ensenya-
ment públic però sense renunciar mai a 
un ensenyament i una educació el màxim 
de rigorosa i científica que els temps per-
metien. Ho explica molt bé, l’autora, Mar-
garida colomer, que ja és coneguda com a 
historiadora per tota la colla de llibres que 
ha publicat centrats en determinats aspec-
tes de la guerra civil al Maresme.

en un context de gran analfabetisme, 

Burniol s’amara del moviment de renova-
ció pedagògica i de recuperació del pres-
tigi de la llengua i la cultura catalanes i 
ho trasllada a la seva pràctica del dia a 
dia a l’escola. Així, treballa amb els seus 
alumnes des de textos de grans escriptors 
catalans com Joan Maragall o Jacint ver-
daguer com de científics com Copèrnic.

González-Agapito destaca també: 
“Burniol podria haver estat un element 
més d’aquell magisteri submís i dòcil que 
havia dissenyat la   Llei Moyano emmor-
dassat políticament i ideològica per ser 
servil als cacics locals. seguint la seva 
vida assistim a la progressiva conscienci-
ació i compromís per assolir una societat 
més justa i democràtica”.

Burniol s’esforça per millorar-ho tot: 
des de l’edifici escolar, o el pati, fins al 
mobiliari, el paviment, la calefacció o les 
condicions sanitàries. Tanmateix, Burni-
ol no actua només com a mestre, és molt 
intensa la seva activitat ciutadana lluitant 
sense descans i sense por a les autoritats 
per una societat més justa. combat el ca-
ciquisme local i a favor dels que política-
ment defensaven l’escola pública. 

Joaquim Ripoll ens descriu així la 
tasca docent de Burniol: “Dotat d’una fi-
níssima percepció; d’un instint ben poc 
comú, endevinava el tarannà i reaccions 
de l’alumne, des de l’endemà de tenir-lo a 
classe” (J.Ripoll, Carrer  Gran. El meu pati 
d’estrelles, 1986). Burniol explicava que 

fent cultura es fa pàtria i feia un elogi del 
que avui en diríem la cultura de l’esforç. 

el 30 d’octubre de 1932, en motiu de 
la inauguració de les escoles graduades, 
Burniol fa un solemne discurs significatiu 
del menyspreu de l’època per la feina del 
professorat i que deixa clar el caràcter i 
la visió del mestre d’Argentona. Així clou 
el discurs: “Afortunadament sembla que 
s’hagi iniciat un canvi en aquest vici soci-
al, que tant ens deshonrava; el bon sentit 
s’anirà obrint pas de mica en mica; con-
corrent rics i pobres a una mateixa escola, 
els homes es sentiran germans i apren-
dran a estimar-se més cada dia; els pobles 
se sentiran orgullosos de posseir bons 
edificis escolars, i al passar-hi pel davant 
els miraran amb respecte i carinyo a la ve-
gada, i des del fons del seu cor li dirigiran 
una salutació de satisfacció; i amb la mi-
rada i mig somrient semblarà que vulguin 
dir a la persona que passi per allà: veus 
aquest edifici tan formós, que té enlairada 
en el seu front la bandera  de la pàtria? 
l’hem fet nosaltres per educar i instruir 
als nostres fills; és sagrat com un temple. 
vianant, descobreix-te!” 

el franquistes no va poder tolerar tanta 
eficàcia, coherència i integritat moral. Com 
escriu Margarida colomer: “el 1939, els que 
el van denunciar consideraven que era un 
bon mestre, però una persona que havia de-
fensat obertament la República i la llengua 
catalana, i que per tant no podia exercir en 
una societat amb un nou règim que es basa-
va en una “España Grande y Libre””.  Argen-
tona i tot catalunya l’han de recordar.

Jordi Solé i Camardons

Francesc Burniol, el mestre 
republicà d’Argentona

l’autora (a la dreta) en un moment de la presentació.
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Què pensen sobre la utilització pú-
blica de la Sala per part de les escoles i 
de l’Institut d’Argentona?

És una propietat pública, sufragada 
per tots els argentonins i el seu ús ha de 
ser possible per a tothom. els infants i 
nois i noies d’Argentona han de tenir en 
la sala, un espai i una eina per créixer en 
allò personal i poder comunicar a la resta 
de la població tot el que realitzen.

Ja que el contracte de concessió 
per a la prestació del servei de reco-
llida d’escombraries contempla la in-
clusió de la recollida porta per porta 
a les urbanitzacions i el Cros, quantes 
setmanes tardaria el seu grup en im-
plantar-hi aquest servei?

És hora que els veïnats, on hi viuen 
un gran nombre de vilatans, deixin de ser 
ciutadans de segona respecte el servei de 
recollida d’escombraries. els avantatges 
d’aquest servei s’ha d’estendre a tot el 
municipi. entenem que en sis mesos s’ha 
de poder fer el procés d’informació i co-
mençar la implantació del servei que, si 
cal, pot ser gradual.

Què en pensa del transport públic? 
Té algunes idees perquè millori la 
mobilitat dels vilatans?

les competències municipals actuals 
es redueixen al transport que connecta els 
veïnats amb el nucli urbà i l’Hospital de 
Mataró, i Òrrius.

impulsar el seu ús com a bus intraur-
bà en els desplaçaments des del MoPU al 
cAP i viceversa, contemplant la possibili-
tat de rebaixar el cost del bitllet en aquests 
trams. valorar la viabilitat de creació 
d’una línia de bus d’Argentona-Barcelona 
en les hores punta de desplaçament de les 

persones que hi van a treballar/estudiar. 
com a alternativa, preveure un bus que 
connecti Argentona amb l’estació del tren 
de cabrera en aquestes hores punta.

Bus puntual Argentona-Mataró en 
caps de setmana per cobrir les necessitats 
dels joves que es desplacen en unes hores 
determinades a les zones d’oci de Mataró.

Què pretén fer perquè el jovent es 
quedi a viure i gaudir a Argentona?

Perquè s’hi quedi a viure només hi ha 
una clara sortida: que el cost dels habitat-
ges, de lloguer o de compra, sigui assumi-
ble. i això pressuposa que el jovent tingui 
feina. És més fàcil viure en un lloc si hi 
tens, també, la teva feina.

Una bona política urbanística també 
contribueix a abaratir els costos d’habitat-
ge. la possibilitat de dividir actuals viven-
des de grans dimensions en habitatges més 
petits, com preveu el PoUM hi pot ajudar.

Què pensa fer per fomentar el tei-
xit associatiu d’Argentona?

donar suport a les entitats, facilitant 
la seva tasca i ajudant que puguin coor-
dinar-se. sempre des del màxim respec-
te cap les persones que participen en el 
moviment associatiu ja que estan fent que 
Argentona sigui una vila activa, rica i di-
nàmica. 

Quines accions impulsaria per po-
der recuperar les mancances sanitàri-
es de l’Àrea Bàsica de Salut d’Argen-
tona, gestionada pel Consorci Sanitari 
del Maresme?

la recuperació del servei sanitari del 
qual estem privats des de fa més de dos 
anys serà un objectiu del nostre govern. 
lluitarem per la recuperació del servei de 
dia durant dissabtes tarda i diumenges, 
que també es va suprimir.

Què canviaria de l’actual planeja-
ment del POUM?

Les profunditats edificables i la superfí-
cie construïda en certs àmbits del nucli urbà 
perquè esdevenen molt més restrictives, 
quant a l’aprofitament dels habitatges, que 

el previst en el PG de 1987. Respecte l’ARe 
del cros, els canvis que es proposen en el 
nou PoUM, convé consensuar-los amb el 
argentonins que viuen en aquell veïnat. 

Quin creu que ha de ser el posici-
onament de l’Ajuntament respecte la 
construcció d’una hipotètica Ronda 
de Mataró?

Tots per Argentona ens vam oposar 
radicalment a la construcció de la Ronda 
de Mataró i els seus laterals. continuem 
en aquesta mateixa posició.

Segons la seva formació política, 
quins són els principals problemes 
d’Argentona sobre els que prioritzarà 
la seva acció de govern?

Afrontar prioritàriament la delicada 
situació econòmica que pateixen moltes 
persones i famílies senceres a Argentona 
per mitjà dels departaments de promoció 
econòmica, educació i serveis socials. 

el cobriment de la piscina és una 
necessitat prioritària contemplant la pràc-
tica de la natació en un aspecte més ampli 
per a la salut, essent utilitzada tot l’any.

Remodelar la plaça de vendre per 
convertir-la en un espai viu i potenciador 
del nucli antic d’Argentona.

Ordenar l’espai de can Doro-cal 
Guardià, amb un gran espai lliure per 
a activitats culturals i d’oci i un edifici 
d’equipaments municipals com centre cí-
vic i biblioteca.

Buscar solucions a l’aparcament de 
vehicles tant per al comerç com per a la 
qualitat de vida dels argentonins.

Treballar estretament amb la comu-
nitat educativa en tots els aspectes de 
l’educació i formació dels infants, ado-
lescents i joves.

Endreçar els carrers del nucli urbà. 
exempció de taxes municipals per a l’em-
belliment de façanes i de l’impost de cons-
truccions per a totes aquelles obres de re-
forma d’habitatges en primera residència.

ELECCIONS
2015
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Què pensa sobre la utilització pú-
blica de la Sala per part de les escoles i 
l’Institut d’Argentona?

em sembla bé mentre estigui regulada 
com ara.

Donat que el contracte de conces-
sió per a la prestació del servei de re-
collida d’escombraries contempla la 
inclusió de la recollida porta per por-
ta a les urbanitzacions i el Cros, quan-
tes setmanes tardaria el seu grup en 
implantar aquest servei?

Tardaríem el temps necessari per tro-
bar i consensuar amb els veïns la forma 
d’aplicació.

Què pensa del transport públic? Té 
algunes idees perquè millori la mobi-
litat dels vilatans?

el transport públic per carretera entre 
municipis no és competència municipal 

però seguirem insistint a la Generalitat 
per tal de millorar les comunicacions amb 
Barcelona. Pel que fa amb el servei urbà 
ja hem començat a revisar juntament amb 
la concessionària el recorregut del bus de 
l’hospital per optimitzar el servei.

Què pretén fer perquè el jovent es 
quedi a viure i gaudir a Argentona?

Treballar perquè a Argentona i hagi 
habitatges assequibles i facilitar la im-
plantació d’indústries i comerços que cre-
ïn llocs de treball.

Què pensa fer per fomentar el tei-
xit associatiu d’Argentona?

el teixit associatiu d’Argentona és fort i 
viu, no necessita que se l’empenyi, el que si 
que cal és continuar donant-li suport logís-
tic i puntualment econòmic com es ve fent 
fins ara. Sobretot a les noves iniciatives.

Quines accions impulsaria per po-
der recuperar les mancances sanitàri-
es de l’Àrea Bàsica de Salut d’Argen-
tona gestionada pel Consorci Sanitari 
del Maresme?

Accions d’anàlisi de l’afectació real de 
les «mancances» i diàleg amb el consorci 
i la conselleria per trobar solucions.

Què canviaria de l’actual planteja-
ment del POUM-2015?

només allò positiu, en el sentit de mi-
llora, que surti de les al·legacions i infor-
mes perceptius.

Quin creu que ha de ser el posici-
onament de l’Ajuntament front a la 
construcció d’una hipotètica Ronda 
de Mataró?

el que ja va prendre el Ple Municipal 
en el seu moment. oposició en tant que 
malmeti el nostre terme municipal.

Segons la seva formació política, 
quins són els principals problemes 
d’Argentona sobre els que, si gover-
nés, prioritzaria les actuacions?

continuar donant atenció i suport a 
les persones de la vila que ho passen ma-
lament mentre no ens traguem la crisi de 
sobre. continuar amb l’arranjament de 
carrers i voreres i també amb les millo-
res de l’enllumenat públic amb mesures 
d’estalvi energètic. Anar per omplir de 
contingut tots aquells espais que durant 
el mandat hem recuperat per Argentona 
com poden ser l’espai de cal Guardià, la 
casa Puig, o la velcro.

ELECCIONS
2015

Un any més hi ha hagut el Gran 
Recapte organitzat pel Banc d’Ali-

ments els dies 28 i 29 de novembre. 
càritas d’Argentona, a l’igual que l’any 
passat, hi hem participat.

considerem que ha estat un gran 
èxit de col·laboració i de recollida d’ali-
ments.

en els contenidors que teníem als 
tres supermercats: condis, caprabo i 
co-Aliment s’han pogut recollir 2500 
quilos del que es demanava, sobretot, 
llet, oli, galetes i conserves i, realment, 
hem aconseguit una bona quantitat de 
tots aquests productes.

en aquesta tasca hi han col·laborat 
40 voluntaris, gent gran, gent jove, nois 
i noies de l’institut, del grup d’escoltes i 
del centre iTA. A tots ells els donem les 
gràcies per la seva dedicació. Alguns 

han continuat participant durant la 
setmana a buidar contenidors i ordenar 
tots els aliments.

Hem d’agrair, també, a en Quim Pe-
rejoan la disponibilitat que, amb la seva 
furgoneta, va fer possible el trasllat dels 
contenidors; així mateix, també volem 
fer extensiu el nostre agraïment al 
sindicat Agropecuari, que ens permet 
guardar els contenidors que arriben del 
Banc dels Aliments fins que els puguem 
anar traslladant al local de càritas.

Moltes gràcies, també, a tots els ar-
gentonins que amb la seva col·laboració 
han fet que aquests contenidors s’anes-
sin omplint d’aliments que podrem 
anar distribuint a la gent d’Argentona 
que més ho necessita.

l’institut d’Argentona han fet una 
recol·lecta d’aliments dins de la cam-
panya «Una tona per Argentona», amb 
un gran èxit. Han recollit 600 Kg. Mol-
tes gràcies!!!

d’altra banda, volem informar que 
recollim roba que repartim dos dies per 

setmana: els dimecres a la tarda i els di-
jous al matí. Recordem que si es porta 
roba ha de ser en bon estat i neta.

el mes de gener hem iniciat una 
nova activitat, uns usuaris de caritas 
col·laboren amb els nois de la Fundació 
iTA a portar un hort terapèutic, espe-
rem que sigui un èxit i que se’n benefi-
ciïn tant una part com l’altra, no només 
recollint les verdures que pugui donar 
l’hort sinó també de punt de vista edu-
catiu i psicològic.

També aquest mes de gener s’han 
iniciat les classes de reforç a 2 nens 
de les escoles d’Argentona, dos dies la 
setmana durant dues hores, amb la col-
laboració d’una mestra voluntària.

si algú està interessat a ser volun-
tari de càritas, pot entrar en el correu 
i deixar el seu nom, correu i telèfon i 
ens posarem en contacte amb vosaltres.

caritasargentona@gmail.com
caritasargentona.blogspot.com.es

Participa! us animem a participar en la propera Assemblea General ordinària 
que tindrà lloc el dissabte 18 d´abril a les 18 h al local de l’AAvv.

si voleu més informació envieu-nos un correu a revistaelbanc@gmail.com
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Què pensa sobre la utilització pú-
blica de la Sala per part de les escoles i 
l’Institut d’Argentona?

la sala és un equipament sòcio-cultu-
ral d’Argentona, per tant a disposició de la 
gent d’Argentona, en aquest sentit, totes 
les associacions i institucions de la vila 
n’han de poder gaudir.

Donat que el contracte de conces-
sió per a la prestació del servei de re-
collida d’escombraries contempla la 
inclusió de la recollida porta per por-
ta a les urbanitzacions i el Cros, quan-
tes setmanes tardaria el seu grup en 
implantar aquest servei?

el mínim temps possible. Per fer una 
correcta implantació, ja que representa un 
canvi d’hàbits important, cal fer prèviament 
una campanya informativa molt intensa en 
cada una de les zones a implantar. Possible-
ment caldrà fer una implantació esglaonada. 
en tot cas creiem que es podran completar 
tots els veïnats durant l’any 2016.

Què pensa del transport públic? Té 
algunes idees perquè millori la mobi-
litat dels vilatans?

Hem de possibilitar una Argentona 
amable amb el vilatans i que faci compa-
tible els desplaçaments a peu o amb bici-
cleta amb els cotxes i motos. cal doncs 
tenir una política d’aparcaments així com 
l’ampliació de voreres per fer més segurs i 
còmodes els nostres carrers.

Què pretén fer perquè el jovent es 
quedi a viure i gaudir a Argentona?

Per facilitar que els joves es quedin a 
la vila, cal treballar quatre aspectes princi-
pals: el formatiu, l’habitatge, el laboral i el 
lleure. Argentona ha de millorar aquests 
quatre aspectes per facilitar que els joves 
es quedin al municipi, el poble i l’ajun-
tament estan capacitats per poder donar 
resposta a cada un d’aquests aspectes.

Què pensa fer per fomentar el tei-
xit associatiu d’Argentona?

des del govern hem iniciat un pla 
de dinamització del sector associatiu a 
la vila, un pla que estarà enllestit des-
prés de les eleccions. Aquest pla ens ha 
de donar eines per l’enfortiment de les 
entitats, especialment en donar sentit a 
la seva raó de ser i facilitar el relleu ge-
neracional en les mateixes. en paral·lel 
l’Ajuntament ha d’afavorir que les enti-
tats que estiguin preparades puguin as-
sumir més responsabilitats en la gestió 
dels bens públics.

Quines accions impulsaria per po-
der recuperar les mancances sanitàri-
es de l’Àrea Bàsica de Salut d’Argen-
tona gestionada pel Consorci Sanitari 
del Maresme?

Per nosaltres disposar d’una sanitat 
pública de qualitat és una prioritat, per 
tant reclamarem del consorci una millor 
atenció al vilatans d’Argentona, reclamant 
una estabilitat del personal de l’Àrea Bà-
sica i amb una amplitud d’horaris el més 
gran possible, alhora que impulsarem àm-
bits de coordinació amb els responsables 
de la mateixa  ABs per implantar projec-
tes de prevenció de la salut i grups d’ajuda 
mútua com a mecanisme per millorar l’ús 
dels serveis sanitaris dels municipi.

Què canviaria de l’actual planteja-
ment del POUM-2015?

Un PoUM que s’ha aprovat inicial-

ment sense cap vot en contra, és un text 
que té un consens molt important, per 
això creiem que només hem de modificar 
aquelles qüestions que ens ha plantejat la 
ciutadania i els grups polítics durant el 
període d’exposició pública, que siguin 
congruents amb els objectius que vam 
plantejar a l’inici de la nova redacció: 
creixement sostenible, preservació del 
medi ambient i la promoció de l’activitat 
econòmica de la vila

Quin creu que ha de ser el posici-
onament de l’Ajuntament front a la 
construcció d’una hipotètica Ronda 
de Mataró?

l’Ajuntament s’ha de posicionar a 
favor dels vilatans d’Argentona, no ens 
podem posicionar a favor d’hipotètics 
projectes que facin més difícil la mobilitat 
entre Argentona i Mataró, així doncs, se-
rem bel·ligerants amb qualsevol projecte 
que no contempli beneficis pels argento-
nins/es.

Segons la seva formació política, 
quins són els principals problemes 
d’Argentona sobre els que, si gover-
nés, prioritzaria les actuacions?

continuar les polítiques de protecció 
social de les persones que viuen a Argen-
tona.

Millora de l’espai urbà (carrers, 
voreres, places i jardins, espais de 
joc infantil...) mitjançant una inver-
sió constant i continuada en el temps. 
Fer un equipament comercial i el mercat 
municipal a l’antiga fàbrica de la Velcro 
construir la biblioteca municipal.  
Definir i consensuar amb tots els grups 
un pla d’equipaments a la vila (centre 
cívic, casal de gent gran, pisos tutelats 
per a la gent gran, can doro, casal de 
joves, habitatges públics, etc.)
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Coses que passen…

08/01/2015. l’Associació de veïns organitzà un debat 
sobre el sistema sanitari al saló de Pedra, la coor-
dinadora en defensa de la sanitat Pública – Mataró 
i Maresme va presentar el Programa per a un servei 
nacional de salut a catalunya i el documental «De-
terminants de la Salut». Ponents: Pep Martí del 
cAPs (centre d’Anàlisi i Programes sanitaris) i Pep 
cabayol de sicoM (solidaritat i comunicació).

11/01/2015. Festa Major d’hivern. interessant 
col·loqui al saló de can calopa (entrada Pl. de l’es-
glésia): Aproximació a la personalitat de Josep 
Puig i Cadafalch. col·loqui de memòria oral obert 
a tots els testimonis que hagin tractat directament 
amb la seva figura en el marc del Saló Noble de can 
calopa, decorat per J. Puig i cadafalch. organitza: 
Amics de Josep Puig i cadafalch

11/01/2015. Festa Major d’hivern. Tradicional Tres 
Tombs pels carrers de la vila, amb l’animació de la 
Banda de Música d’Argentona. organitzada per la 
comissió sant Antoni Abat.
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Què pensa sobre la utilització pú-
blica de la Sala per part de les escoles i 
l’Institut d’Argentona?

la sala és un espai cultural públic que 
des de la regidoria de cultura i l’Ajunta-
ment  s’ha volgut que estigués a dispo-
sició de les entitats i centres educatius, 
permetent que el puguin utilitzar seguint 
la reglamentació aprovada. en el cas de 
l’institut i l’escola d’Argentona, degut al 
nombre d’alumnat, s’ha estudiat un ús 
diferenciat per no crear greuges compa-
ratius, atès que l’aforament de la sala no 
pot acollir tots els alumnes en un sol acte. 
cal també cercar solucions amb el centre 
Parroquial per compartir necessitats en 
les demandes que es generen.

Donat que el contracte de conces-
sió per a la prestació del servei de re-
collida d’escombraries contempla la 
inclusió de la recollida porta per por-
ta a les urbanitzacions i el Cros, quan-
tes setmanes tardaria el seu grup en 
implantar aquest servei?

Ampliar el servei de recollida porta a 
porta hauria de ser ràpid. Però el conei-
xement intern de l’Ajuntament ens fa ser 
prudents i no creiem que es pugui acon-
seguir en menys d’un any. Prèviament 
caldria una bona campanya informativa.

Què pensa del transport públic? Té 
algunes idees perquè millori la mobi-
litat dels vilatans?

Tenir un millor servei interurbà seria 
molt convenient i ajudaria a cohesionar 
les urbanitzacions i el cros amb el centre. 
no ho descartem però, ara per ara, repre-

senta un cost inassolible. seria més facti-
ble recuperar la línia de bus Argentona-
Barcelona que ja havia existit. 

Què pretén fer perquè el jovent es 
quedi a viure i gaudir a Argentona?

la principal preocupació dels joves és 
trobar feina. el més lògic és que vagin a 
viure allà on trobin feina; ja sabem que fins 
i tot n’hi ha que han d’emigrar a l’estran-
ger. També depèn de quin lloc d’Argentona 
estiguem parlant, ja que, com a projecte 
de futur, no és igual viure al centre que al 
cros o a les Ginesteres. la resposta més 
fàcil és dir: farem molts habitatges socials! 
Però no és realista perquè no se’n poden 
construir tants com voldríem. Per no per-
dre gent jove cal una política urbanística 
que eviti l’encariment dels habitatges en la 
línia de la densificació urbana que proposa 
el PoUM (per ex.: reconvertir un habitatge 
de dues plantes en dos, un per planta).

Què pensa fer per fomentar el tei-
xit associatiu d’Argentona?

Tenim un teixit associatiu molt viu. 
creiem que la qüestió, més que fomen-
tar-lo, és que estigui més ben coordinat i 
pugui rebre més suport de l’Ajuntament, 
sobretot facilitant locals de reunió i la 
presència a les xarxes socials. la coordi-
nació entre elles –que l’Ajuntament ha de 
facilitar– ha de servir per evitar el solapa-
ment d’actes i la col·laboració entre elles. 
També considerem molt important la seva 
participació en les comissions de les regi-
dories i al consell de la vila, per contribu-
ir a l’enfortiment de la democràcia local.

Quines accions impulsaria per po-
der recuperar les mancances sanitàri-
es de l’Àrea Bàsica de Salut d’Argen-
tona gestionada pel Consorci Sanitari 
del Maresme?

els ajuntaments tenen poc marge de 

decisió en sanitat. el que sí que poden fer 
és unir esforços a nivell comarcal, amb al-
tres ajuntaments i entitats cíviques i soci-
als per reivindicar els serveis assistencials 
necessaris. la unitat és un factor impor-
tant per plantar cara a una Generalitat 
que promou la privatització. 

Què canviaria de l’actual planteja-
ment del POUM-2015?

del PoUM ens agrada el grau de con-
sens que s’ha aconseguit. la Generalitat 
imposa un creixement que creiem que és 
excessiu, però confiem en el model de den-
sificació urbana en què el POUM basa el 
creixement d’Argentona. També valorem 
positivament el nivell d’ocupació baix i 
executable en diverses fases pel collell. 
voldríem que els projectes per can doro i 
la Velcro quedessin definits en aquest pla-
nejament, però, en tot cas, creiem que les 
decisions sobre aquests espais han de ser 
consensuades i participades.

Quin creu que ha de ser el posici-
onament de l’Ajuntament front a la 
construcció d’una hipotètica Ronda 
de Mataró?

Un no ben rotund. iniciativa va ser 
l’única força política del Parlament que es 
va posicionar en contra d’aquest projecte. 
si es torna a proposar, la nostra resposta 
serà la mateixa.

Segons la seva formació política, 
quins són els principals problemes 
d’Argentona sobre els que, si gover-
nés, prioritzaria les actuacions?

les nostres prioritats són la poten-
ciació dels serveis socials per ajudar les 
famílies que pateixen a causa de la crisi, 
i l’educació, sobretot la dels joves, per aju-
dar-los a accedir a un lloc de treball. espe-
rem explicar més detalladament les nos-
tres prioritats en els actes de la campanya.

25/01/2015. Nou aparcament de Cal Guardià. 
Aquest nou espai «d’aparcament provisional» té 
una capacitat per a 23 vehicles. 

27/01/2015. el nou bust de Puig i Cadafalch 
s’afegeix a la galeria de presidents del Pati dels Ta-
rongers de la Generalitat de catalunya. 

22/02/2015. Exposició de dibuixos i joies del 
joier i gemmòleg argentoní Mia Puig. Més de 
35 anys de trajectòria artística . Una exposició molt 
acurada on es mostraven els seus dissenys i les 
obres acabades. 
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Què pensa sobre la utilització pú-
blica de la Sala per part de les escoles i 
l’Institut d’Argentona?

impulsar la utilització pública de la 
sala, no només per part de les escoles i 
l’institut sinó també per part de la resta 
d’entitats de la vila, no només és recoma-
nable sinó que és prioritari. 

Donat que el contracte de conces-
sió per a la prestació del servei de re-
collida d’escombraries contempla la 
inclusió de la recollida porta per por-
ta a les urbanitzacions i el Cros, quan-
tes setmanes tardaria el seu grup en 
implantar aquest servei?

la recollida porta a porta de la bros-
sa té l’objectiu la reducció i el reciclatge. 
Amb aquest plantejament, la recollida 
porta a porta s’ha d’estendre el màxim 
possible i ha d’arribar a les urbanitzacions 
i el cros, de forma adaptada a les caracte-
rístiques d’aquestes zones. 

la implantació s’ha de fer després 
d’un estudi a fons dels costos i de la nego-
ciació entre veïns i grups municipals, per 
arribar a la millor solució.

Què pensa del transport públic? Té 
algunes idees perquè millori la mobi-
litat dels vilatans?

el transport públic és imprescindible 
per la mobilitat dels vilatans i es planteja 
treballar, per una banda, la millora de la 
comunicació d’Argentona amb Mataró, 
Granollers, dosrius, canyamars i Òrrius, 
i de l’altra banda, la millora de la comuni-
cació de les urbanitzacions i del cros amb 
el nucli de la vila. 

en una altra línia, s’ha de continuar 
insistint en els vehicles adaptats a la gent 

gran i també de les persones amb mobili-
tat reduïda.

Què pretén fer perquè el jovent es 
quedi a viure i gaudir a Argentona?

Que els joves es quedin a viure i gau-
dir a Argentona depèn principalment que 
tinguin accés a la vivenda i que disposin 
d’activitats d’oci adaptades a la seva edat 
i necessitats.

el tema de la vivenda està plantejat en 
el PoUM que s’està tramitant en la legis-
latura que s’acaba, i si bé no té una solu-
ció immediata, disposar d’aquesta oferta 
és un objectiu prioritari.

Què pensa fer per fomentar el tei-
xit associatiu d’Argentona?

el foment del teixit associatiu s’ha 
de fer aconseguint la participació de les 
entitats en aquells temes que puguin 
ser del seu interès. Plantejo agrupar les 
associacions per grups d’interès, de ma-
nera que quan s’identifiqui un tema, pu-
guin intervenir i participar en establir 
la solució. el plantejament és el de no 
debatre sobre els problemes, sinó sobre 
les propostes de solució, que és on es 
pot intervenir.

Quines accions impulsaria per po-
der recuperar les mancances sanitàri-
es de l’Àrea Bàsica de Salut d’Argen-
tona gestionada pel Consorci Sanitari 
del Maresme?

les raons que es donen per la reducció 
de les activitats de l’àrea bàsica de salut 
són econòmiques i formen part de les re-
tallades. s’ha de parlar amb el consorci 
sanitari del Maresme i amb els serveis 
socials d’Argentona per estudiar les pos-
sibilitats de retornar-la a l’estat anterior, 
sempre que s’arribi a la conclusió que és 
un servei necessari.

Què canviaria de l’actual planteja-
ment del POUM-2015?

Tenint en compte que el PoUM es va 
aprovar sense cap vot en contra, hem de 
suposar que és un pla que compleix les 

expectatives de la majoria de grups muni-
cipals i, per representació, dels ciutadans.

Tot i això, el desenvolupament dels 
sòls urbanitzats (industrial, comercial i 
habitatge) dependrà molt de la conjun-
tura econòmica, pel que s’haurà de mirar 
d’establir les condicions per poder-ho fer. 
d’això en dependrà, en gran part, que els 
joves es puguin quedar a Argentona. en 
tot cas, hagués estat bé plantejar la inter-
venció de l’Ajuntament en el desenvo-
lupament de les promocions de vivenda 
social.

Quin creu que ha de ser el posici-
onament de l’Ajuntament front a la 
construcció d’una hipotètica Ronda 
de Mataró?

en línia amb la resposta anterior de 
reforçar el transport públic, el posiciona-
ment és contrari a una hipotètica ronda de 
Mataró. en tot cas, no està demostrat que 
l’augment de la capacitat de les carreteres 
redueixi la seva tendència al col·lapse.

Segons la seva formació política, 
quins són els principals problemes 
d’Argentona sobre els que, si gover-
nés, prioritzaria les actuacions?

les actuacions a prioritzar per part 
de l’Ajuntament de cara els propers anys 
són el desenvolupament d’uns bons ser-
veis socials, desenvolupar el concepte 
d’escola d’Argentona en treball en xarxa 
entre amb totes les escoles, donar suport 
al comerç propi i estudiant altres neces-
sitats comercials conjuntament i en con-
certació amb el sector del comerç, donar 
suport als joves i emprenedors, i reforçar 
l’ús de la deixalleria incrementant la in-
formació als vilatans i treballant amb les 
escoles i l’ies.
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Venda directa a la finca  
de fruita i verdura 
ecològica

Botiga on-line: 
www.calelies.pagesosagroecologics.com

També repartim a domicili!

Horari de primavera: 
de dimarts a divendres  
de 4 a 7 de la tarda
dissabtes al matí de 9 a 14 h

615 500 282 calelieseco@gmail.com
937 560 367
Carrer Gran, 16 Argentona

A Can Cachi 
portem des de 

1990 fent-te els 
entrepans amb el 
mateix “carinyo”

Fem entrepans 
per emportar

Busca’ns al Facebook
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Què pensa sobre la utilització pú-
blica de la Sala per part de les escoles i 
l’Institut d’Argentona?

la sala és un equipament amb unes 
possibilitats molt àmplies, i cal que s’obri 
a les persones i col·lectius. no només cal 
que en facin ús grups escolars, sinó que 
la sala esdevingui un centre neuràlgic de 
les arts escèniques, i que a la llarga sigui 
una gran escola pública de teatre, música 
i dansa.

Donat que el contracte de conces-
sió per a la prestació del servei de re-
collida d’escombraries contempla la 
inclusió de la recollida porta per por-
ta a les urbanitzacions i el Cros, quan-
tes setmanes tardaria el seu grup en 
implantar aquest servei?

el més aviat possible, no sense abans 
fer una revisió exhaustiva de les actuals 
taxes d’escombraries. no té el mateix cost 
recollir els residus a una zona densa com 
el cros que en una altra tan diferent com 
les urbanitzacions. el reciclatge està fent 
d’Argentona un referent i cal fer-ho més 
i millor.

Què pensa del transport públic? Té 
algunes idees perquè millori la mobi-
litat dels vilatans?

la cUP hem fet moltes propostes so-
bre aquesta qüestió, com la creació d’un 
bus llançadora entre Argentona i cabre-
ra per agafar el tren de rodalies. També 

creiem que s’ha d’ampliar els horaris del 
servei que va a Mataró, així com també 
creiem que cal millorar-lo molt i fer-lo 
més àgil i eficient. D’altra banda, hem fet 
pressió per millorar el servei Argentona-
UAB.

Què pretén fer perquè el jovent es 
quedi a viure i gaudir a Argentona?

en primer lloc cal que el jovent d’Ar-
gentona pugui trobar habitatge assequible 
a les seves possibilitats econòmiques, cosa 
que ara mateix és molt complicat. d’altra 
banda, cal millorar el transport públic. Per 
últim, cal assegurar que Argentona comp-
ti amb una mínima oferta d’oci que pugui 
ser atractiva pel jovent del poble.

Què pensa fer per fomentar el tei-
xit associatiu d’Argentona?

Argentona hauria de comptar amb un 
hotel d’entitats per ajudar a que les enti-
tats puguin fer treball en xarxa i aprofitar 
els recursos comuns. Així mateix, cal as-
segurar que des de l’administració es do-
nen totes les facilitats perquè les entitats 
puguin fer les activitats el més còmoda-
ment possible.

Quines accions impulsaria per po-
der recuperar les mancances sanitàri-
es de l’Àrea Bàsica de Salut d’Argen-
tona gestionada pel Consorci Sanitari 
del Maresme?

la cUP aposta per recuperar el servei 
d’urgències nocturnes i els caps de set-
mana, un servei que se’ns va privar amb 
l’excusa de la crisi econòmica però que 
tenia molta demanda i que és necessari 
pel poble.

Què canviaria de l’actual planteja-
ment del POUM-2015?

Replantejaríem la idoneïtat de fer el 

projecte del collell tal i com està plan-
tejat. creiem que hi ha massa habitatges 
pensats de fer al collell i que no són ne-
cessaris.

Quin creu que ha de ser el posici-
onament de l’Ajuntament front a la 
construcció d’una hipotètica Ronda 
de Mataró?

oposició frontal. la Ronda Mataró 
no és necessària i a dia d’avui ni tan sols 
els partits que l’havien defensat ho estan 
fent. s’han trobat solucions alternatives 
a fer la Ronda Mataró, com per exemple 
ampliar un carril dels accessos de Mataró 
oest (a l’Hospital) sense haver de cons-
truir més, només reduint l’amplada dels 
carrils i el voral.

Segons la seva formació política, 
quins són els principals problemes 
d’Argentona sobre els que, si gover-
nés, prioritzaria les actuacions?

en primer lloc, cal un pla d’actua-
ció global per solucionar els problemes 
d’atur, de desnonaments i de pobresa que 
estan afectant la població d’Argentona.

en segon lloc, hi ha greus mancances 
d’equipaments: és necessari que la biblio-
teca pública tingui un espai adequat, així 
com també cal ressituar el casal d’avis en 
un lloc on no paguem el cost de lloguer 
que estem pagant actualment. la cUP 
proposem que aquests dos equipaments 
els hem de situar a can doro. d’altra ban-
da, cal un mercat en condicions i un hotel 
d’entitats. Aquests equipaments els volem 
situar a l’antiga velcro.

en tercer lloc, cal revitalitzar la vida 
del poble en tots els sentits. Això implica 
augmentar la participació de la gent i acon-
seguir que el poble sigui més viu i actiu. 
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Jordi Solé Camardons presenta el Diccionari Essencial Esteve Albert 

l'autor i editor del llibre va ser introduït per esteve Mach, 
President de l'Associació d'Amics d'en Puig i cadafalch, veí 

d'Argentona i que va tenir una relació de veinatge a dosrius amb 
l'esteve Albert.

l'esteve Mach va agrair l'estructura del llibre en format de 
diccionari, d'aquesta manera es pot accedir al personatge però 
alhora ens podem fer una idea clara de l'entorn on li va tocar 
viure i com el va condicionar.

Per la seva banda, en Jordi solé i camardons, va explicar el 
procés de com va néixer el llibre. en un primer moment, havia de 
ser un glossari que acompanyés un llibre sobre l'esteve Albert i 
el Maresme, però el projecte el va acabar captivant fins arribar a 
l'edició que ens presentava el dimecres 25 de febrer.

Malgrat tot, no el dóna per acabat i espera rebre aportacions 
durant tot el 2015 per fer-ne una edició que donarà ja per defi-
nitiva.

També va puntualitzar que un dels 
principals destinataris era el món aca-
dèmic i universitari. creu que cal lluitar 
perquè la figura de l'Esteve Albert surti 
del «cercle familiar» i sigui reconeguda i 
difosa com es mereix, i al mateix temps, 
la cultura catalana l'exhibeixi amb or-
gull. 

Us aconsellem que el compreu i 
podreu gaudir, entreu per on entreu, 
d'una història de generositat i amor, 
d'un home inqualificable, o potser sí, 
que l'hem de considerar, com proposa 
en Jordi, «el primer druida català».

Xavier Peguera i Marvà
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Què pensa sobre la utilització pú-
blica de la Sala per part de les escoles i 
l’Institut d’Argentona?

entenem que ha sigut un encert fer-ho 
perquè d’aquesta manera donem un ma-
jor servei al vilatà a través dels fills que 
estudien a les nostres escoles. 

els hi apropem a la cultura que és 
molt important per poder desenvolupar 
les seves aptituds i a més, crec que és una 
obligació del consistori vers els alumnes, 
pares, avis... de la vila.  

donat que el contracte de concessió 
per a la prestació del servei de recollida 
d’escombraries contempla la inclusió de 
la recollida porta per porta a les urba-
nitzacions i el cros, quantes setmanes 
tardaria el seu grup en implantar aquest 
servei?

el més aviat com fos possible, primer 
si no tenim un estudi acurat del tema en 
qüestió, s’hauria de fer, però entenem que 
el servei de recollida porta a porta s’ha 
de modificar habilitant segons per quines 
deixalles contenidors soterrats.

Què pensa del transport públic? Té 
algunes idees perquè millori la mobi-
litat dels vilatans?

si bé hi ha queixes per part d’alguns 
usuaris, no creiem que el transport públic 
estigui del tot malament, això sí, s’haurien 
de fer ajustos i incrementar els autocars 
que van a Barcelona i a les urbanitzacions, 
encara que això suposi un increment de 
la despesa de l’Ajuntament, tot el que es 
pugui fer pel benestar dels nostres veïns 
benvingut sigui. 

Què pretén fer perquè el jovent es 
quedi a viure i gaudir a Argentona?

nosaltres tenim una premissa: el nos-
tre jovent és la major font de riquesa del 
poble en l’actualitat i en el futur, llavors, 
el que hem de fer sí o sí, és que tinguin 
un futur al nostre poble. sincerament és 
pot treballar molt pel jovent, s’han de fer 
sinergies per apropar el jovent a través de 
l’Ajuntament a les empreses ubicades al 
nostre territori. Adaptarem les polítiques 
del servei d’emprenedoria (seMPRe) als 
llocs de treball que demanin les empreses 
del nostre entorn i farem convenis amb 
aquestes empreses perquè després pugui 
el nostre jovent anar-hi a treballar. 

Què pensa fer per fomentar el tei-
xit associatiu d’Argentona?

Primerament s’hauria de crear vincles 
més forts entre les diferents associaci-
ons i entitats de la vila, gaudint tots de 
tots, i involucrar a d’altres vilatans que 
no formen part del nostre teixit associa-
tiu, a partir d’aquí, començarem a donar 
tot el nostre suport a les entitats des del 
consistori. i si més no, revisarem totes 
les subvencions per veure s’hi ha greuges 
comparatius i millorar-les.

Quines accions impulsaria per po-
der recuperar les mancances sanitàri-
es de l’Àrea Bàsica de Salut d’Argen-
tona gestionada pel Consorci Sanitari 
del Maresme?

instarem a l’institut català de la salut 
per millorar moltes de les mancances que 
arrossega la nostra Àrea Bàsica per arri-
bar a un conveni molt més millorable que 
a dia d’avui tenim. encara que la gestió 
la porti a terme el consorci sanitari del 
Maresme. 

Què canviaria de l’actual planteja-
ment del POUM-2015?

concretament creiem que està ben 
plantejat, però sofreix d’algunes man-
cances, com per exemple que no s’hagués 

previst més terreny de tipus industrial, 
per preveure la possibilitat d’arrelament 
en el nostre terme de noves indústries o 
ampliar les que calguin. Hem de tenir en 
compte que aquesta és una part impres-
cindible per a la regeneració econòmica 
d’Argentona i perquè restin al poble el 
jovent. Treball és font de riquesa i amb 
això vertebrem el nostre model de poble. 
A partir d’aquí hem de tenir cura amb els 
nostres entorns, la nostra natura, el medi 
ambient etc, sense deixar de banda què 
volen els nostres vilatans per Argentona.

Quin creu que ha de ser el posici-
onament de l’Ajuntament front a la 
construcció d’una hipotètica Ronda 
de Mataró?

Res més que allò que el poble cregui 
convenient, s’ha de filar prim, és un tema 
prou important perquè els vilatans deci-
deixin perquè hi haurien repercussions 
medi ambientals. 

Segons la seva formació política, 
quins són els principals problemes 
d’Argentona sobre els que, si gover-
nés, prioritzaria les actuacions?

Primerament el que faríem és arranjar 
tots els carrers, voreres... perquè sincera-
ment qui ens visita per primer cop es fixa 
primerament com es troben els carrers, la 
primera impressió és la bona, llavors hem 
de fer que Argentona estigui més guapa i 
en aquest context també incloem les ca-
ques dels gossos pels carrers, que s’han 
d’acabar. 

Per continuar amb la seguretat ciuta-
dana, hem d’aconseguir que la gent vis-
qui amb placidesa i tranquil·lament a casa 
seva, hi han massa robatoris que hem de 
fer que no és produeixin més i com? Amb 
la instal·lació de càmeres de seguretat a 
l’entrada de la vila i de les Urbanitzacions, 
càmeres que només vigilaran les matrícu-
les dels vehicles, d’aquesta manera també 
podrem preservar la intimitat de tothom.

Plaça de Vendre núm. 5 - Tel. 93 797 02 59 - ARGENTONA
Carrer Roser, 24 - Tel. 93 797 02 57 - ARGENTONA

Mercat de Cerdanyola - Tel. 93 799 64 55 - MATARÓ

CRIANÇA

MATANÇA

I ELABORACIÓ

PRÒPIA

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52
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Què pensa sobre la utilització pú-
blica de la Sala per part de les escoles i 
l’Institut d’Argentona?

Trobem bé que un espai que és muni-
cipal sigui utilitzat pels centres educatius 
per tal de portar a terme les seves diverses 
activitats.

Donat que el contracte de conces-
sió per a la prestació del servei de re-
collida d’escombraries contempla la 
inclusió de la recollida porta per por-
ta a les urbanitzacions i el Cros, quan-
tes setmanes tardaria el seu grup en 
implantar aquest servei?

des de Plataforma per catalunya Ar-
gentona apostem per la re-municipalitza-
ció del servei de la recollida de la brossa. 
creiem que amb l’autogestió d’un servei 
púbic com aquest podríem provocar un 
estalvi per al nostre Ajuntament i per als 
argentonins, atès que disminuiria el cost 
que ens suposa pagar aquest servei a una 
empresa privada i per altra banda, poder 
fer les modificacions i millores necessàri-
es per tal d’oferir un servei més eficient i 
de qualitat. Així com poder oferir llocs de 
treball per la gent de la vila.

Què pensa del transport públic? Té 
algunes idees perquè millori la mobi-
litat dels vilatans?

creiem que no s’ha fet una aposta fer-
ma en el transport públic per tal què sigui 
una alternativa al vehicle privat. creiem 
que s’haurien d’augmentar les freqüènci-
es, sobretot en cap de setmana, així com 
ampliar l’horari nocturn per aquelles per-
sones que vulguin anar a la zona d’oci 
nocturn de Mataró. Preus més accessibles 
per a tothom per incentivar l’ús del trans-

port públic, així com fer bonificacions a 
aquelles persones de casa que estiguin en 
una situació de vulnerabilitat.

Què pretén fer perquè el jovent es 
quedi a viure i gaudir a Argentona?

Primer de tot, s’hauria d’ajudar 
aquells joves emprenedors que tinguin 
idees innovadores i assessorar-los per 
fer possible la viabilitat del seu projecte. 
Així com ajudar-los en la recerca de feina 
per facilitar-los la tasca. Per altra banda, 
s’hauria d’ajudar-los mitjançant lloguers 
socials aquells joves que vulguin indepen-
ditzar-se i quedar-se a la vila.

Què pensa fer per fomentar el tei-
xit associatiu d’Argentona?

equiparar a les associacions i a les en-
titats de la vila donant-lis més veu, partici-
pació i poders davant els òrgans de govern.

Quines accions impulsaria per po-
der recuperar les mancances sanitàri-
es de l’Àrea Bàsica de Salut d’Argen-
tona gestionada pel Consorci Sanitari 
del Maresme?

Argentona necessita més servei de 
pediatria. i instal·lar-hi el servei de gine-
cologia que avui dia no hi és i s’han de 
desplaçar fins Mataró. També apostem pel 
servei d’urgències nocturn, sobretot per 
la nostra gent gran de la vila que no té cap 
mitjà de transport per poder-se desplaçar 
cap a l’Hospital de Mataró.

Què canviaria de l’actual planteja-
ment del POUM-2015?

El POUM defineix el futur de la ciu-
tat. nosaltres creiem que aquest pla ha 
d’aconseguir que no es repeteixi, o no 
es reprodueixi la possibilitat que Argen-
tona tingui mitjançant aquest PoUM un 
creixement futur urbanístic desmesurat, 
procurant que s’ocupin espais buits, re-
habilitacions, etc. També protegir l’ús de 
sòl agrícola, per potenciar la màxima so-
birania alimentaria i els productes de pro-
ximitat, que a la fi són qualitat de vida, i 
protegir tots aquells espais de riquesa na-

tural característics i d’alt valor patrimoni-
al, així com millorar les zones industrials 
per incentivar l’activitat econòmica. Però 
tampoc ens podem oblidar de millorar les 
urbanitzacions en tots els aspectes de for-
ma taxativa i prioritària.

Quin creu que ha de ser el posici-
onament de l’Ajuntament front a la 
construcció d’una hipotètica Ronda 
de Mataró?

creiem que amb una bona reestructu-
ració i fent un redisseny del desastre que 
es va realitzar hi hauria prou. A més, con-
siderem que és molt important preservar 
els espais naturals que queden i sobretot 
vetllar per tal que cap argentoní sigui ex-
propiat per una hipotètica Ronda de Ma-
taró, ja que si es donés el cas faríem front 
comú amb els veïns de la vila per tal què 
això no passés.

Segons la seva formació política, 
quins són els principals problemes 
d’Argentona sobre els que, si gover-
nés, prioritzaria les actuacions?

Plataforma per catalunya a Argento-
na vol prioritzar i protegir al petit comerç, 
als autònoms i als emprenedors locals. 
Així com potenciar la plaça de vendre.

s’han de revisar totes les voreres de la vila 
i carrers que estan en malt estat i arreglar-los. 
Tenint en compte, sobretot, zones com can 
cabot, can Raimí i el cros. i revisar totes les 
urbanitzacions. Així com per totes les feines 
que ofereixi l’Ajuntament s’ha d’exigir que 
sigui per a gent d’Argentona.

Rebaixar el sou de l’Alcalde i regidors 
de l’Ajuntament i eliminar totes aquelles 
despeses supèrflues que hi ha a l’Ajunta-
ment, així com administrar d’una forma 
més eficient els recursos públics.

i un seguit de propostes que aquest 
mes estem començant a elaborar arran 
dels punts d’informació setmanals que 
hem iniciat a la vila per tal d’escoltar el 
poble. Ja que volem ser l’altaveu de tots 
els argentonins.

ELECCIONS
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Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou
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les campanes de la parròquia toquen a dol, 
amb el seu lànguid i trist dringar... 

el pi gros i centenari de l’entrada ens ha deixat,
ho atribueixen a una revolució d’uns fongs ? 
la seva capçada ha perdut el seu color verd , 

ara és d’un color torrat i sense vida.
vençut pels anys i per la negligència, 

la saba ha reculat i ha finit. 

Els seus afligits amics, les caderneres i pinsans, demanen 
un recolliment i una oració per a ell.

els vilatans i vilatanes trobarem a mancar la seva impo-
nent silueta, la seva ombra que ens protegia i ens filtrava 

l’aire enrarit de la carretera i l’autopista. 
descansi en pau

Refrany del país veí (fet a mida)

Inter omnes fungos occisus (…) et mortuus est

Traducció: Entre todos los hongos lo mataron (...) y el solo se 
murió.

en ocasions s’atribueix a una sola persona o a una única 
causa, el mal produït per moltes, un mal irreversible, que ja 
no té remei. s’empra quan ningú desitja assumir la part de 
responsabilitat que li correspon per un fet infaust, on han 
contribuït varis factors al resultat... a la seva mort.

El
sornEguEr!?

Francesc navarro i Bonamusa

Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona
Tel. 93 756 13 05

II CERTAMEN LITERARI 
“VILA D’ARGENTONA”

2a època. Any 2015

CARTELL DE PREMIS
Premi Esteve Albert al millor conjunt de poemes (entre 12 i 15), 
dotat amb 500 € concedits per l'Ajuntament d'Argentona.

Premi Francesc Burniol al millor poema d'autor menor de 18 
anys, dotat amb 100 € i una fotocopiadora, per gentilesa de Llibre-
ria Casabella.

Premi Lina Casanovas al millor poema d'autor local. Dotat amb 
200 €, concedits per l'Associació de Veïns d'Argentona.

Premi Dolors Monserdà a la millor prosa poètica, d'extensió no 
superior als tres folis. Dotat amb 200 € per gentilesa del Centre 
d'Estudis Argentonins "Jaume Clavell".

A tots els poetes guardonats també se'ls farà lliurament del di-
ploma acreditatiu del premi assolit.

BASES

1.- Tots els originals, inèdits i no premiats en altres certàmens, 
hauran d'ésser escrits en llengua catalana i presentats en ordinador 
o a màquina, a doble espai, per una sola cara i per quintuplicat.
Les obres es presentaran sense signatura, amb títol i lema. Es prega 
que a la primera plana dels originals es faci constar el premi a que 
obten. 
En un sobre tancat s'hi repetiran títol i lema i dins el sobre 
s'inclourà una targeta amb el nom, adreça i telèfon de l'autor.
Per als que optin al premi Francesc Burniol caldrà també que inc-
loguin fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document acreditatiu 
de la seva data de naixença.

2.- Cada autor només podrà optar a un sol premi.

3.- L'extensió dels poemes serà il·limitada. La de la prosa poètica ja 
queda especificada en el cartell.

4.- Els originals hauran d'ésser lliurats a mà o per correu postal al 
secretari del jurat, en Josep Lladó i Pascual, carrer Gran, 85. 08310 
Argentona, abans del dia 1 de juny.

5.- El veredicte es donarà a conèixer el dissabte dia 1 d'agost, en 
un acte públic que tindrà lloc al Saló de Pedra (Capítol). 

6.- El jurat esta format per: 

Albert Pera i Segura. Poeta i professor de llengua catalana.

Jordi Solé i Camardons. Filòleg, editor i professor de llengua 
catalana.

Araceli Ferrer Càmara. Professora i llicenciada en filologia 
catalana.

Joan Gómez Vilardell. Poeta, arxiver i exdirector del Museu 
d'Estampació Tèxtil de Premià de Mar.

Oriol Marfà i Pagès. Poeta

7.- Els casos que no s'hagin previst en aquestes bases, seran resolts 
pel jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable.

8.- Després de conegut el veredicte, les obres no premiades seran 
destruïdes.
Les entitats organitzadores (Ajuntament d'Argentona, Amics de la Poesia 
i Centre d'Estudis Argentonins "Jaume Clavell") volen manifestar el seu 
agraïment a l’Associació de Veïns d'Argentona i la Llibreria Casabella per la 
seva col·laboració.
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EL RACÓ DE LA LINA

Poble d’Armentera, pàtria del meu pare,
terra del pollancre, no de l’atzavara,
on encara diuen soms de l’Empordà,
planes on l’ espiga punteja sardanes
quan es calma l’ aire de les tramuntanes
i del mar les barques tornen de pescar.

Caldes, dolça terra, poble de la mare,
amb les fonts calentes, pròdigues encara,
i les fruites dolces com un bon llamí,
del Vallès la vila més capdavantera
és l’arrel materna, és com l’Armentera,
part del meu llinatge, la meitat de mi.

Dues fites i un nom, Catalunya!
Dues llàgrimes galtes avall
quan a frec del capvespre s’allunya
l’enrenou casolà del treball.

El bressol em vetllà la palmera,
dida negra la son em bressà
tinc la carn una mica estrangera
però el cor cent per cent català!

Dolça terra dels pares i els avis,
fes-me digna de tu sempre més,
que el somriure no em fugi dels llavis,
que no em cegui l’afany de diners.

Fes-me humil com el cuc i la guatlla,
deixa’m net de rancors l’esperit,
i una mica caiguda l’espatlla
per les hores de pena i neguit.

Que el perfum de les roses boscanes
em recordi la pell dels infants,
fes que canti amb les teves sardanes,
fes que plori amb els teus emigrants.

Que no em deixi posar més cadenes
que les cintes del teu lligabosc,
que no em temptin palaus ni sirenes,
sóc ocell de ribera i de bosc.

Estimada dolça terra dels meus avis,
que algú quan em mori me n’ompli les mans
per sentir-la meva i amb la mort als llavis
dir-li com l’estimen tots els catalans!

DOLÇA TERRA

Consells als propers candidats
Una conseqüència que podríem treure de l’espectacle que ofe-

reixen els ciutadans és el seu grau de bondat admirant uns futbo-
listes que tenen uns ingressos ingents. Aquest tarannà d’admirar 
els reis Mides l’haurien d’aprofitar els polítics i, en lloc de prometre 
l’oro i el moro, es podria enfocar demanant la bonhomia de la gent. 
Caldria fer una propaganda amb aquesta filosofia. Un personatge 
que aspiri a ésser re-elegit adreçaria una crida a l’electorat amb 
aquests termes.

Ciutadans i ciutadanes: Pel bé dels meus fills us demano el 
vostre vot. si no sortís elegit a la meva llar es produiria un cata-
clisme. Els meus fills i filles haurien d’abandonar el col·legi d’alt 
standing i escolaritzar-se en escoles públiques. no podríem pagar 
les quotes de socis al club de Polo ni els amarratges al nàutic.

les conseqüència d’aquestes mesures repercutirien en els que 
treballen en aquestes entitats.

Us adoneu, ciutadans i ciutadanes, que la meva senyora de-
gut a la mala jeia que té, tan sols pot portar vestits dels tallers 
ubicats al passeig de Gràcia i substituir-los pels que surten de cal 
«penja-i-despenja». no sé si sabeu companys, que el meu Audi 
està bastant atrotinat i que tinc emparaulat un Mercedes de l’úl-
tim model. em poso les mans al cap quan experimentin que no 
puc acabar el xalet que tinc a mig fer, amb piscina i camp de tenis 
a la cerdanya.

Ciutadans i ciutadanes, si esteu identificats i admireu a per-
sonatges que cobren sous astronòmics, doneu suport a un pare 
de família benestant que no cobra tant com els de can Barça però 
déu n’hi do.

Rafel Bigorra i Rius

Rèquiem per una amiga
La Pepita Gual ens ha deixat. El seu sofà habitual va ésser el 

seu cadafal. 
el silenci (el silenci pot parlar) potser ens diria:
«La mort no és res, jo tan sols sóc a l’altre costat. El què he 

estat per vosaltres ho serà sempre. Anomeneu-me pel nom 
que sempre m’heu anomenat. Continueu rient del què ens rè-
iem junts. Somrieu pensant en mi. Per què estar fora del vos-
tre pensament simplement perquè sóc fora de la vostra vida? 
Jo us espero, jo no sóc pas lluny. Just a l’altre costat del camí.»

R.B.R

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

Graduat Social i Tèc. Sup. PRL
Dret Laboral, Seguretat Social i Estrangeria

babello@icamat.org - Tel. 600 673 324
Argentona - Mataró

Agent d'assegurances exclusiu 
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Problema núm. 45
dues preguntes: si juguen blanques, qui guanya? i com?

ESCACS
per Josep A. capdevila Morell

solució al PRoBleMA núm. 44
les negres tenen la iniciativa, i tot estar en un mal tràngol, poden 
salvarse. vegem:  1.  ,Td2+; 2.Rh3, Th2+ (la clau, cal eliminar peces 
pesants per arribar a un «ofegat»); 3 Rh2, db2+; 4 Rh3, Tg3+; 5Tg3 
(o bé Rg3, df2+ amb igual desenllaç); dh2+ i el blanc pren dama 
quedant una posició d´ofegat. 

Solució i comentaris en el proper número.

Carrer Sant Ferran, 22-24 – Tel. 93 756 14 51

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRICULA OBERTA CURS 
2014-2015

MUSIqUEM: Per a nens i nenes de 12 a 36 
mesos acompanyats dels seus pares i/o mares.

•	Iniciació musical a partir de 3 anys
•	Roda d'instruments i classes d'instrument 

individual
•	Banda
•	Orquestra
•	Batukada per a joves i adults
•	Cant
•	Llenguatge musical
•	Llenguatge modern
•	Preparació proves a grau mitjà i grau superior de 

clàssic i modern
•	Examens amb la Royal School of Music
•	Combo

ARgEnTOnA BIg BAnd, Un pROjECTE 
qUE nO dEIxA dE CRéIxER I SORpREndRE

Vins, Caves i Licors
Dr. Samsó, 23 - Tel. 93 797 01 73 - 08310 Argentona

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes DURAN

Cristalleria i Metal·listeria

Especialistes en decoració en alumini i vidre

Av. l'Aixernador, nau 13. Pol. Ind. Turó St. Sebastià
08310 Argentona (Barcelona)

Telèfon: 93 756 13 14 / Mòbil 610 45 64 61 / Fax 93 756 13 14
e-mail: cristalleries_duran@hotmail.com

Tel.: 93 797 04 11 - 93 756 03 06

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA



INTER TALLER

MECÀNICA, ELECTRICITAT I 
DIAGNOSI DE L’AUTOMÒBIL

Campanya d’amortidors i revisions

Tel. 93 797 07 12 - Tel./fax 93 756 18 98
jflhneum@yahoo.es

Enric Granados, 3 - 08310 ARGENToNA

PNEUMÀTICS ARGENTONA
D 1.7 b e r n at  x i m e n e s

o d o n t ò l e g
c o l · l e g i a t  n ú m .  4 7 1 5

c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

Cuina de mercat

Esmorzars

Menú diari i de 
cap de setmana

 Carrer les Parres 1 Tel. 931430473www.lasalargentona.cat

Vine a conèixer la nostra carta i gaudeix de la 
millor brasa feta amb carbó vegetal ecològic

C/ Badalona, 5 
08310 ARGENTONA Tel. 93 756 11 08

ESTANC 2
AL DOS - 2
Exp. Nº 002

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

C/ Barcelona, 50

Argentona

Tel. 937074988

Botiga i taller especialitzat

Si vols menjar XURROS casolans i XOCOLATA desfeta, NO 
T'HO PERDIS!! I si vols salats... tenim cornes, patates...

T’esperem al C/Badalona, al costat de la plaça dels Geganters. Argentona

Obert tots els dissabtes, diumenges i 
festius de 8 del matí a 1 del migdia.  

la xurreria

Tel. 667 70 70 19

"Festes de barri, exhibicions, 
fires i festes en general"



Nou horari
Nous serveis

Medicina Natural

Medicina esportiva

ortopèdia

Dietètica

Dermocosmètica

Fòrmules Magistrals 24h

analítiques

atenció Farmacoterapèutica

sPD

HORARI CONTINU
De dilluns a divendres de 9:00 a 20:30h

Dissabtes de 9:00 a 14:00h

sindreu
farmàcia-ortopèdia

C. Barcelona, 26
argentona

Tel.: 93 797 14 00

(Ofertes només local)

SERVEI A DOMICILI
(Comanda minima 10€)     

!

- Pizzes Artesanals
- Massa de farina integral d‛espelta
- Empanades variades
- Postres casolanes
- Hamburgueses elaboraci   pròpia
- Entrepans Originals
- Varietat de paninis- Varietat de paninis
- Servei de Càtering per a tot
  tipus de celebracions

(Ofertes només local)

SERVEI A DOMICILI
(Comanda minima 10€)     

!

- Pizzes Artesanals
- Massa de farina integral d‛espelta
- Empanades variades
- Postres casolanes
- Hamburgueses elaboraci   pròpia
- Entrepans Originals
- Varietat de paninis- Varietat de paninis
- Servei de Càtering per a tot
  tipus de celebracions

HORARI:

c/ Barcelona, 5
Tel. 93 797 28 36

ARGENTONA

dilluns matí tancat

De dilluns a divendres
Matins: 12 h a 15 h
Tardes: 18 h a 23 h

Dissabte, diumenge i festius
Matins: 12 h a 15 h
Tardes: 19 h a 23 h

(Ofertes només local)

Consulta la nostra 
oferta setmanal a:

Oferim una àmplia proposta de 
tractaments estètics i mèdics. 
Aparatologia d’última generació. 
Rituals de bellesa en la nostra 
zona wellness-spa privada.

Visita de diagnòstic i pressupost gratuïta. 
Servei a domicili i recollida.

10%

descompte 

en serveis


