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Editorial

L’1 d’octubre, Argentona votarà i Catalunya decidirà
En la darrera assemblea de l’Associació de Veïns d’Argentona (29 d’abril de 2017) 

es produí un relleu en la junta de l’Associació: en Lluís Mas passà a ser-ne el president, 
mentre que en Josep A. Capdevila (l’anterior president) passa a ser vocal. Aquest canvi 
no implica cap variació en el tarannà de la junta, però sí que incorpora saba nova per 
dur a terme més activitats. Entre aquestes volem reafirmar el compromís de l’Asso-
ciació amb la cultura i, molt especialment, en tot el que fa referència al món local. A 
banda de col·laborar en tot el que enalteix la poesia local i divulgar, fent-ne ressò en 
aquestes pàgines, la presentació de llibres fets per autors locals, volem anar més enllà. 
Un exemple d’això és la representació recent, a Argentona, de l’obra teatral «AH!, 
JUDIT» de la dramaturga i directora teatral argentonina Laia Alsina. L’obra, repre-
sentada amb anterioritat a Barcelona i a Mataró, va anar acompanyada d’un col·loqui 
posterior amb l’autora i els actors, que va ser molt enriquidor i aclaridor per al públic 
assistent. L’Associació va exercir, no sense entrebancs ni burocràcies, el dret que tenen 
les entitats del municipi de fer ús, un cop a l’any, de la Sala. El públic va ser convidat 
a gaudir de l’espectacle. La taquilla inversa que s’establí (aportacions voluntàries dels 
assistents) va servir per sufragar aproximadament una tercera part de les despeses de 
la representació; de la resta se’n va fer càrrec l’Associació de Veïns. Vàrem aconseguir 
el nostre propòsit: ajudar una autora local a difondre entre nosaltres la seva obra i, a 
més, ens ho vàrem passar tots molt bé.

Coneixedors de data i pregunta, l’Associació de Veïns es manifesta clarament 
pel dret a decidir. Això va quedar palès en la pròpia assemblea a la que ens refe-
ríem anterior ment. Per això defensem i contribuirem a que Argentona voti per tal 
que Catalunya decideixi el seu destí. Esperem de tots els argentonins la mateixa, o 
més, efervescència democràtica que ara fa trenta-vuit anys es vivia a la Vila (vegeu a 
l’interior els retalls de la revista el Llaç de l’època).

A l’escriure aquestes ratlles ens hem assabentat de l’accident que el dia 20 de juny 
hi va haver al Carrer Gran, quan un vehicle va envestir un vianant. Ens preguntem 
com pot passar això en una àrea de vianants de circulació restringida? Els accidents 
són això, accidents. Però n’hem d’aprendre. Si això passa on va passar, què pot succeir 
a nivell de can Doro o al carrer dels Rosers? Aquest darrer, fins fa poc era l’exemple 
màxim de carrer de vianants i ara és un carrer amb una gran circulació. Creiem que 
cal plantejar seriosament la vialitat del centre històric abans que haguem de lamentar 
més incidents. En parlarem.

Darrerament hem parlat molt de la figura d’en Tario Rubio. Personatge contro-
vertit com tants que es signifiquen defensant les seves idees i que, per això, no passa 
desapercebut. Lamentem la seva mort en un moment en que es reconeixia la seva 
aportació a la vida social i política d’Argentona. Descansi en pau.

L’Associació posa al vostre abast el llibre sobre en Tario que va escriure, resultat 
d’un excel·lent treball de recerca, la Laia Alsina i Ferrer, abans esmentada. El podeu 
trobar a internet a l’adreça avargentona.com/tario o en podeu demanar una còpia en 
paper a la copisteria Copimar. Us ho recomanem.
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L’Associació de Veïns té nou president

Com cada any, aproximadament al mes 
d’abril, se celebra l’assemblea de socis 

i sòcies de l’Associació de Veïns d’Argen-
tona.

En aquesta ocasió el, fins ara presi-
dent, Sr. Josep Anton Capdevila tal i com 
ja havia expressat amb anterioritat, no 
optava a la reelecció.

Realment l’entitat ha estat de sort, i 
això és un bon senyal, ja que es va pre-
sentar el Sr. Lluís Mas Esquerra, que va ser 
acceptat per la majoria de l’assemblea com 
a nou president de l’entitat. El secretari i el 
tresorer van ser reelegits en els seu càrrecs 

i les vocalies van quedar ampliades amb 
l’entrada de noves persones.

En el resum de les activitats els socis 
van manifestar que no se n’havien fet gai-
res, doncs en la xerrada sobre com saber 
interpretar la factura de la llum, a càrrec 
de Som Energia, es va demanar que també 
se’n fes una sobre l’autoconsum energè-
tic i encara no l’havíem fet. La junta va 
expressar que la revista el Banc ocupa la 
major part del temps però que hi posarà fil 
a l’agulla i organitzarà més debats o taules 
rodones de temes que preocupen la gent. 
En acabar l’acte es varen repartir vuit 

exemplars del llibre La pagesia a Argen-
tona, que l’autor el Sr. Joan Pannon i Fer-
rer va regalar a l’entitat, per repartir-los 
entre els socis.

La Junta de l’Associació de Veïns d’Ar-
gentona, escollida en l’assemblea del 29 
d’abril de 2017, és la següent:
 � President: Lluís Mas Esquerra
 � Sots-president: Juli Sanmartin Cabrera
 � Secretari: Francesc Navarro Bonamusa
 � Tresorer: Joan Culubret Missé
 � Tresorer adjunt: Francesc Xavier 

Peguera Marvà
 � Vocals: Jaume Buera Creizet, Joaquim 

Julve Mas, Caterina Alsina Parnau, 
Josep A. Capdevila Morell, Assumpta 
Boba Caballé

 � Vocals de la secció de Gimnàstica 
terapèutica: Mercè Rabassa Martorell, 
Maria Salud Muñoz Marin i Mari 
Iglesias Santana.

I ara, tothom a treballar de valent!!

Caterina Alsina Parnau

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
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    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52

Bona Festa Major!

L'assemblea va 
acordar donar 
suport al Pacte 
nacional pel 
Referèndum.

Votació d’un dels punts de l’ordre del dia

Us animem a participar en les juntes de l’Associació a fi de posar sobre la taula i poder 
discutir els temes que us preocupen. Com més serem i més participació tinguem, més 
forta serà la nostra associació veïnal. Les reunions se celebren l’últim dimecres de cada 
mes, a les 21:00h. També podeu participar des de casa fent arribar els vostres comentaris 
a revistaelbanc@gmail.com

Participa!
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Carta del nou president de l’Associació

Benvolguts amics de 
l’Associació de Veïns 
d’Argentona

Vull mostrar el meu agraïment per haver tingut l’honor 
d’estar proposat i triat per presidir aquesta Associació de Veïns, 
entitat on comparteixo amistat amb persones fantàstiques, com-
promeses i que volen aportar a la col·lectivitat.

Ciutadà del món, mataroní d’origen amb la meva història 
familiar en aquesta ciutat a la que estimo, vaig triar Argentona 
com a lloc on viure. Diuen que l’amor no ocupa lloc, sinó que 
l’engrandeix, això fa que no pugui dir-vos cap a quin territori 
i gent el meu amor és més gran, només us puc dir que n´és; 
per aquesta Vila, per Mataró, pel Maresme, per Catalunya, pels 
pobles d’Espanya… i per tots els territoris que he trepitjat i n’he 
conegut la seva gent. Segurament la mesura està en el grau de 
coneixement i Argentona és el que millor conec.

Com la majoria que em llegiu, estic fins al capdamunt de 
responsabilitats, però aportaré el meu granet de sorra per la 
continuïtat i millora de l’Associació de Veïns en la mesura de les 
meves capacitats. L’Associació de Veïns és l’eina imprescindible 
per transformar els pobles, per transformar el món, de baix a dalt, 
en un món millor on viure plegats. Les persones, la manera de 
relacionar-se entre elles i el territori fem els pobles des d’on ens 
relacionem amb el món. Molts granets de sorra fan una platja, 
tots som valuosos i necessaris.

Us animo a ser-ne partícips amb la vostra membresia (la quota 
de soci és de 10€ l’any), a participar en aquesta, la vostra revista 
El banc de la plaça, a venir a compartir les vostres inquietuds i 
mirar de tirar-les junts endavant, a aportar-hi el vostre granet de 
sorra. Teniu les portes obertes de bat a bat en el Casal del carrer 
Gran.

Si voleu més informació o rebre les nostres convocatòries i 
reunions al Casal escriviu-nos a avvargentona@gmail.com o 
truqueu-me al 629736900.

Agraint al President sortint, en Josep Anton Capdevila, la 
tasca feta al llarg d’aquests últims anys i esperant comptar amb el 
vostre suport i col·laboració, quedo la vostra disposició.

Rebeu una cordial salutació,

Lluís M. Mas i Esquerra
President de l’Associació de Veïns d’Argentona

La força social de l’Associació 
de Veïns d’Argentona
La societat actual està fragmentada i els éssers humans estan 

isolats −sols en la multitud−. El sistema econòmic i social ja ho 
propicia… A diferència de les petites comunitats on les relacions 
són cara a cara i el grup està cohesionat, a les societats amples 
l’anonimat i la soledat, la fragmentació −no només social sinó 
també humana− es menja la lògica de les relacions equilibrades. 

A Argentona, la creixent demografia ha fet que les relacions 
es ressentin i no s’estructurin correctament com abans −entre 
veïns de carrer, grups propers i flux de lligams, etc. −

En aquest context de societat avançada és on l’Associació de 
Veïns juga el seu principal paper: fer que la gent es relacioni, 
cohesionar-la i, sobretot, fer de front social envers les adminis-
tracions que ens provoquen no pocs problemes.

La nostra associació de veïns, es va crear a mitjan dels anys 
1970, però no va ser fins a principis dels 2000 que va adquirir la 
naturalesa de força que té avui dia per enfrontar-nos a situacions 
i dilemes molt actuals. I ho va fer, sobretot ,a través d’aquesta 
revista, el Banc de la Plaça.

El Banc va néixer amb l’objectiu d’informar als vilatans i 
alhora com a eina de debat públic i de baluard envers els poders 
fàctics.

La revista és molt costosa econòmicament. Els col·laboradors 
no cobren, però l’edició sí que és cara.

És per això que a més de demanar-vos que aporteu algun 
article, també us demanem −als comerciants i empresaris− que 
contracteu propaganda i, a la ciutadania en general, que us feu 
socis de l’Associació −el cost és de 10 € l’any−.

Josep i Xavier Nieto

Descarrega’t  
la revista en pdf:
avargentona.com/banc

artesanies do-ver

C/Sant Julià 21 - 08310 Argentona 
Tel. 93 756 07 79 - Mòbil 618 48 88 82

Per a tot el que vulguis emmarcar!
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per a olis, fotos, textures, etc.
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mobles, petites obres d'art i 
neteja d'olis.

Bona 
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Bona Festa Major!
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Crítica al darrer editorial d’El banc de la plaça

Aquesta aportació vol ser una crítica 
constructiva al darrer editorial (abril 

2017, núm. 53) de la revista de l’Associa-
ció de Veïns d’Argentona.

Intentaré ser breu, doncs «a buen 
entendedor pocas palabras bastan», i 
afegeixo «i a qui vol criticar poques li’n 
falten». Sóc lector i anunciant del Banc 
de la plaça, i opino que la línia editorial 
de la revista ha de representar a tots els 
veïns, no només a una part.

Doncs bé, aquesta darrera editorial, al 
primer paràgraf, fa un flaire partidista. Es 
titula Pressupòsit d’innocència, i sembla 
dir: innocents perquè són dels meus. 
Aquesta olor incomoda, doncs exculpa 
uns regidors abans de que ho estableixi 
el poder judicial. No és de rebut, pels que 
intentem fer poble a peu de carrer ‒ja 
sigui recolzant o criticant les institucions 
democràtiques‒ que la línia editorial de 
la revista de l’AAVV es confongui amb 
els desitjos d’una determinada agrupació 
d’electors, tingui aquesta els votants que 
tingui.

Si l’esmentada editorial fos un article 
signat amb nom i cognoms, el respecta-
ria i potser fins i tot el compartiria, en 

el benentès que defensa la presumpció 
d’innocència (entre altres coses perquè 
sóc demòcrata i advocat). Ara bé, no ho 
faria si la seva intenció fos en el sentit 
contrari, és a dir, enaltir unes persones 
per la seva pertinença a una agrupació 
d’electors determinada independentment 
dels seus actes.

L’agrupació electoral de qui parlo, 
fent una fàcil equació, també deu tenir 
majoria de votants entre el lectors del 
Banc de la plaça. Però des d’aquest punt 
de vista, més a favor meu, doncs per 
principi democràtic la voluntat de la 
revista de l’AAVV (plasmada a la seva 
editorial) hauria de ser manifestar, res-
pectar i aglutinar el màxim les idees de 
tots els veïns; i repeteixo i acabo, aquesta 
darrera editorial ‒primer paràgraf‒ em 
sembla manifestament i descarada par-
tidista, pròpia d’un article que hauria 
d’anar signat amb noms i cognoms (i 
sigles de partit i tot).

Argentona, cinc de maig de dos mil 
disset.

Salut i encert, 

Blai Abelló i Boix

Resposta del Consell de 
redacció

En primer lloc, Sr. Blai Abelló, volem 
expressar-li el nostre agraïment per la 

crítica que fa del nostre editorial. Això vol 
dir que la gent s’interessa pel que escrivim 
i ens anima a continuar en aquesta tasca de 
publicar la revista El banc de la plaça.

En l’editorial, «Pressupòsit d’inno-
cència política», volem defensar això i 
només això, la innocència abans del judici. 
Creiem que la justícia ha de demostrar la 
culpabilitat, i no al revés, l’encausat la seva 
innocència. Només volem dir això, i dir-ho 
sense visió partidista. Aquest pressupòsit 
és per a tothom, independentment del la 
seva filiació. A la revista, com a l’Asso-
ciació de Veïns, hi conflueixen diverses 
opcions polítiques. Tenim especial cura en 
fer editorials neutres, no obstant la mateixa 
neutralitat pot ser qüestionada per qualse-
vol lector. Això forma part de la llibertat 
i de la democràcia. Per tant li tornem a 
agrair el seu comentari. 

Nosaltres acceptem qualsevol opinió, 
mentre aquesta sigui respectuosa i vagi 
signada. Creiem que els lectors, com és 
en el cas que ens ocupa, trauran les seves 
pròpies conclusions de cada escrit.

Bona 
Festa 
Major!

Fotodepilación  
2ª generación indolora
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RETALLS del 

Els números 32 i 33 de la revista Llaç, del maig i juny de l’any 
1979, reflecteixen l’efervescència social que hi havia en el poble.
La celebració de les primeres eleccions municipals democrà-

tiques no van estar exemptes de polèmica, degut a les anades i 
tornades dels tres partits sorgits de les eleccions municipals del 
3 d’abril, i que queden un xic reflectides en l’últim article de la 
revista.

També les entitats més rellevants del poble estrenaven nova 
junta. Iniciant així, tots plegats, un camí de treball incansable en 
la comunitat argentonina. Només fa 38 anys! 

Caterina Alsina Parnau
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Preservem el Maresme fa set anys. Per molts anys!

Hi ha comiats que fan mal al cor però 
que assosseguen l’ànima.

El febrer de 2010 el regidor Xavier 
Collet va convocar uns quants membres 
de l’Associació de Veïns d’Argentona per 
ensenyar-nos un plànol del terrible pro-
jecte dels laterals de l’autopista del 
Maresme.

Fa set anys que va començar la lluita 
d’aquest mataroní/argentoní que us escriu 
‒usuari del camí del Tramvia, seguint la 
riera d’Argentona per anar a treballar en 
bicicleta. De sensibilitat ambientalista i 
social, en veure l’agressió que suposava 
un nus viari dantesc sobre la nostra riera, 
vaig començar a assistir a actes, a docu-
mentar-me, a buscar i contactar persones 
lluitadores, afectats, entitats preocupades 
pel territori i/o en contra del projecte sota 
el nom d’Ariadna per coordinar un movi-
ment que aconseguís aturar-lo.

Així va néixer la Coordinadora Pre-
servem el Maresme, al Centre Cívic de 
Premià de Mar, de la mà de 22 entitats 
preocupades per territori. Hereva i 
continuadora de molts lluitadors i reivin-
dicacions històriques de la comarca, la 
Coordinadora es va constituir. Gràcies a 
la feina de desenes de ciutadans implicats, 
conscienciant i mobilitzant la ciutadania, 
organitzant reunions, actes, presentant 
al·legacions, propostes, fent crides, decla-
racions, enviant escrits en contra d’un 
projecte ja adjudicat i providenciat, en 
una lluita intensa que va tenir com a punt 
d’inflexió la gran manifestació-tractorada 
al centre de Mataró.

Vam celebrar l’aturada definitiva al 
cap d’un any, en una batalla guanyada a 
les municipals del 2011.

Vam seguir treballant, vam aconseguir 
ser un referent de l’opinió pública, 
pensàvem que calia unir la comarca sota 
un mateixa declaració, per un nou model 
de mobilitat basat en la sostenibilitat, 

l’ordenació del territori i el transport 
públic, per defensar la comarca davant 
d’una Generalitat més preocupada per 
defensar els interessos dels lobbies eco-
nòmics que no pas els de la seva gent. A 
les municipals del 2015, vàrem aconseguir 
el consens territorial i sumar a totes les 
agrupacions polítiques de la comarca i les 

del Parlament de Catalunya l’any 2016, 
sota la Declaració del Maresme, a més de 
tenir veu al Comissionat de Mobilitat del 
Consell Comarcal.

Sempre fent costat als companys de 
la Selva STOP C 32, contra un allarga-
ment de l’autopista també irracional, de 
destrucció de l’espai natural, amb millors 
alternatives que no interessen a uns pocs, 
vam pensar que calia reunir totes les 
plataformes de Catalunya per trobar 
unitat, punts en comú i tenir una visió de 
país, perquè des de la Generalitat no ens 
poguessin menystenir dient que eren ells 
els qui tenien la visió de país. Així doncs, 
vam organitzar una trobada i vam crear 
MOBcat, la Unió de Plataformes de 
Mobilitat de Catalunya.

Benvolguts companys, avui després de 
set anys, m’allibero d’aquest compro-
mís, de la primera fila per a la Defensa 
de la Mobilitat Sostenible pel Maresme. 
La posició dels meus companys de No a 
la Vinyeta en el debat supracomarcal que 
adopta la nostra reduïda 60a Assemblea, 
em dóna l’oportunitat de tancar una etapa 
que se’m ha fet massa llarga.

La nostra C 32 del Maresme ja hem 
dit, per passiva i per activa, que ha de 
reconvertir-se urgentment en una via 
comarcal gratuïta i millorar-ne els 
accessos dels municipis. La vinyeta no 
ha de ser el debat del Maresme, aquest 
és un debat de gestió d’infraestructu-
res i mobilitat a nivell de Catalunya.

Certament, la jugada de Rull d’im-
plantar la vinyeta és més estratègica que 
real i, menys encara participativa ‒com 
ho demostren anuncis a la premsa, sense 
un projecte seriós de futur consensuat 
sobre la taula. És el tarannà fals dialogant i 
picaresc del conseller Rull, d’anuncis uni-
laterals. El debat del model d’infraestruc-
tures viàries i de la gestió de la mobilitat 
fa temps que s’hauria d’haver engegat 
amb tots els agents implicats. La vinyeta 
és una cortina de fum per tapar les ver-
gonyes del model actual, jugar a passar la 
pilota a Madrid davant del greu problema 
de l’endeutament il·legítim ‒amb conve-
nis, peatges a l’ombra i bonificacions‒ de 
la Generalitat, la fi de les concessions i el 
pols sobiranista.

La Vinyeta és un model imperfecte de 
tarifa plana caduc, que soluciona molts 
problemes, però en genera de nous. Cal 
avançar cap el nou model europeu modern 
de gestió de mobilitat, de pagament per ús 
i de qui contamina paga, que potenciï un 
transport públic de qualitat que ha estat 
abandonat. Però l’eliminació de barreres, 
si n’exigíssim una gestió 100% pública, ja 
seria un gran pas endavant per resoldre 
molts dels problemes que tenim, només 
pel fet que la xarxa de carreteres deixés 
de ser gestionada com fins ara, buidant les 
butxaques de la gent i les arques públiques 
amb fi del lucre, i per allò que representa 
la seva simplicitat. Poder tractar la xarxa 
viària de forma conjunta per la reducció 
de l’accidentalitat, l’equilibri territorial i 
posar en evidència la manca de competèn-
cies i l’obstruccionisme estatal. 

Es tracta d’un tema complex difícil 
de sintetitzar que no es pot reduir a un 
debat de vinyeta SI/NO, ara mateix les 
opcions són peatges lucratius o gestió 
integral-pública de la mobilitat, sense 
oblidar la renegociació del deute il·legítim 

Cal avançar cap el nou 
model europeu modern 
de gestió de mobilitat, 

de pagament per ús i de 
qui contamina paga, que 

potenciï un transport públic 
de qualitat que ha estat 

abandonat
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Amb la sequera que hi ha...

A mb la sequera que portem acu-
mulada ‒no d’aquest any, que 

també, sinó de ja fa uns quants anys‒ i 
aquí a Argentona tenim una Font, la 
més emblemàtica es pot dir, que és la 
Font de Sant Domingo rajant 14.000 
litres d’aquest preciós líquid que es 
diu aigua i que van directament a la 
claveguera.

Ja sabem la història de la cano-
nada que es va embussar i en intentar 
desembussar-la va quedar encara més 
embussada. I que la canonada passa 
molt fonda carrer Gran avall i que no 
seria fàcil fer una nova canonada i 
que… i que… i què!

Però el que és una realitat és el mal-
baratament d’aquest cabal, escandalós i 
escandalitzant. No serveixen las expli-
cacions del regidor del ram en dir que 
on desguassa l’esmentada claveguera, 
al cap i a la fi va a parar ‒diuen‒ a la 
riera d’en Cirés i seguidament s’in-
corpora a la capa freàtica de la riera 
d’Argentona un tros avall. 

Es inadmissible que tota la solució 
sigui un dipòsit enterrat sota la Font 
que quan s’omple, automàticament una 
bomba s’activa xuclant l’aigua acumu-
lada i abocant-la a la claveguera.

Mentre no es fan tots els processos 
pertinents per reestructurar l’espai de 
can Doro-cal Guardià, tan complicat 
seria col·locar un dipòsit metàl·lic, com 
els que utilitzen els pagesos, al fons 
del solar i acumular l’aigua de la Font 
per emprar-la després per regar la jar-

dineria del poble, la neteja de carrers, 
pixarades del gossos, etc.? Segurament 
aquesta idea no és ni tan sols reeixida, 
però segur que si se’n busquen se’n 
podria trobar que sí ho fossin.

Una vila en que el seu buc insígnia 
son els càntirs i el seu Museu, amb la 
Festa Major dedicada a Sant Domingo 
de Guzman protector de les aigües, 
amb benedicció solemne de l’aigua de 
la Font el dia 4 d’agost ‒a veure com 
anirà la d’enguany‒, jocs a l’entorn de 
l’aigua, xarbotada, etc. Com s’entén 
que, amb aquest escenari, cada dia s’es-
colin sense cap profit, catorze metres 
cúbics d’aquest preuat element?

I el que és més greu ‒i si estic errat 
convido a fer servir aquest butlletí per 
desmentir-ho a qui correspongui‒ és 
que no es veu que s’hi vulgui posar 
remei. Sembla allò de la cita oriental 
que diu «els problemes o bé tenen solu-
ció, amb el qual no ens hem de preocu-
par, o si no en tenen tampoc no val la 
pena preocupar-se perquè no els podrem 
arreglar».

De moment la Font raja i el pro-
blema es manifesta insistentment cada 
dia. Malauradament si la sequera per-
sisteix, i aquí sí que el problema el tin-
drem gruixut, i la Font acaba per asse-
car-se, vés per on el problema s’haurà 
solucionat sol. Que Sant Domingo no 
ho permeti!

Amén.

Joan Culubret i Missé

d’un estat segrestat pels lobbies en favor del 
benefici de les empreses privades extracti-
ves de l’erari públic, que té hipotecat amb 
27.000M€ els pressupostos de la Generalitat 
fins l’any 2044.

Juntament amb d’altres companys de 
MOBcat pensem que dóna l’oportunitat i 
obre el debat sobre com sortir del terrorífic, 
pitjor i insostenible model actual, permetent 
que MOBcat es pugui consolidar com a refe-
rent en defensa dels interessos de la societat 

civil i, des de la unitat, agafar força per poder 
comprometre els polítics en l’interès comú, la 
gestió pública d’un dret bàsic com és la mobi-
litat i en la participació ciutadana en les meses 
de treball territorials, nacionals i la planifica-
ció i la presa de decisions, tal com ho hem 
aconseguit a Preservem el Maresme al llarg 
dels set anys d’existència amb grans èxits.

M’acomiado restant com un membre més 
de Preservem el Maresme i MObcat, agraït del 
millor regal d’aquesta experiència: gent mera-
vellosa amb que m’he creuat, la diversitat, el 
treball en equip, l’amistat dels companys de 
viatge i no companys dels que tant he com-
partit i après.

Molta sort a Preservem el Maresme i a 
MOBcat, figures imprescindibles per avançar 
cap una mobilitat millor i una societat més 
justa i sostenible.

Per molts anys Preservem el Maresme! 
El Maresme, 22 de juliol de 2017

Lluís M. Mas Esquerra

La nostra C 32 del Maresme 
ha de reconvertir-se 

urgentment en una via 
comarcal gratuïta

La font de Sant Domingo el 2 de juliol del 2017
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Per desmuntar les mentides

Fa un temps, mesos, els antics mem-
bres de la CIPA (Candidatura Inde-

pendent i Popular d’Argentona, al 1983) 
vàrem fer un homenatge al company 
Trinitario Rubio (Tario) per reconèixer 
la seva trajectòria republicana i de 
demòcrata antifranquista. En Tario, a 
més de ser soldat de la república, va ser 
resistent antifranquista i una vegada 
vinguda aquesta semidemocràcia, de 
la junta del Memorial Mauthausen. 
D’aquest homenatge va sorgir la idea 
de demanar a l’equip de govern que el 
fessin fill adoptiu de la Vila.

A partir d’aquí han aparegut uns 
pamflets, i també uns comentaris mise-
rables, calumniant la figura del nostre 
estimat company: que si va participar 
en la mort d’un mossèn al seu poble, 
cosa que el mateix franquisme va 
desestimar; que si mai va estar al Valle 

de los Caídos, cosa que ell tampoc no 
va dir i pensem que ara és una persona 
de més de noranta anys, etc. També se 
li retreia que no fos conegut al poble. 
Això pot tenir dues explicacions, que no 
el coneguin perquè han vingut al poble 
recentment o bé perquè als anys 1980 no 
es van interessar per la política, on ell 
hi era…

La qüestió central no és el pamflet 
en si, sinó la miserable moral de les per-
sones –per dir alguna cosa d’elles– que 
ho han fet i, paradoxalment, buscant en 
el sumari del consell de guerra que li va 
fer el franquisme, cosa que el converteix 
a ulls dels demòcrates en heroi. Perquè, 
si el franquisme et feia un consell de 
guerra és que eres un lluitador i un asse-
nyalat demòcrata.

Nosaltres, des del perfil de la nostra 
història familiar i política, ens reclamem 

amics joiosos d’en Tario, al qual conei-
xem de fa molt de temps i coneixem el 
seu treball polític i personal. Nosaltres, a 
diferència dels miserables calumniadors 
que han escrit el libel contra en Tario, 
no escrivim del que no sabem i respec-
tem totes les persones. Ara bé, no sols 
cal reivindicar al Tario. Mentre assistim 
al retrocés democràtic en drets civils 
(imputacions per acudits, llei mordassa, 
etc.) sense fer gaire i els nostres seguei-
xen a les cunetes, libels com aquest 
sortiran de franc als calumnia dors. Ens 
calen molt Tarios i molts antics lluita-
dors republicans per emmirallar-nos i 
lluitar contra aquest retrocés. 

Per cert, avui és 14 d’abril i a l’Ajun-
tament no hi ha la bandera dels nostres 
pares.

Josep i Xavier Nieto 

En memòria d’en Tario

No feia gaires dies que lluitàvem per 
tu i la teva memòria davant misera-

bles que l’embrutaven, quan ens diuen 
que has mort. Cert que has mort gran 
i, encara que tard, reconegut. Els que 
et vam conèixer a fons no hem dubtat 
mai de la teva dignitat i trajectòria. Però 
sempre és dolorós acomiadar un com-
pany com tu. Ja és tenir mala sort que 
no puguis gaudir, com volíem nosaltres, 
de l’honor de ser Fill Adoptiu d’Argen-
tona en un acte oficial. Semblaria que 
el destí et jugués la darrera mala pas-
sada però, creiem nosaltres, que no has 
mort del tot, doncs sempre quedarà a la 

nostra memòria el teu exemple de lluita 
contra el franquisme i els seus hereus 
ideològics actuals.

Hem fet aquestes lletres amb la fina-
litat d’acomiadar-nos de tu, lamentant 
que no poguéssim fer-ho em persona, 
dient-te que mai no t’oblidarem, com 
tampoc no oblidem a tants i tants com-
panys que van lluitar amb tu i encara 
son a la cuneta.

De part de tots els teus amics…

Josep i Xavier Nieto

Salut i república

Aquesta era la manera amb la que 
acomiadava en Tario la conversa, 

després de fer un repàs a tota la bona 
gent d’Argentona que recordava i por-
tava al cor. Però avui no parlaré del pas-
sat, ens va deixar el 26 de maig, quatre 
dies abans de complir els 97.

Però ens ha tramés una obra i un 
pensament. Hagués estat molt content 
en saber que la pregunta del referèndum 
de l’1 d’octubre ens interpel·lés sobre 
si volem viure en una república, i m’hi 
jugo un pèsol que hagués votat que sí, 
tot bressolant l’esperança que Espanya 
torni a tenir-ne una.

Definició de República:
«Del llatí, Res Publica. Cosa pública 

o assumptes públics. Traducció llatina 

del terme grec politèlia, que fa referència 
a la polis (ciutat).

Actualment s’usa per designar la 
forma representativa, en la qual el 
càrrec de cap d’estat no és hereditari 
ni vitalici, sinó resultat d’una elecció 
popular, directa o indirecta.

En essència, el republicanisme, és un 
posicionament laic, en contra dels sacer-
dots, els reis i les autoritats artificials que 
actuen de mediadors en els afers humans.

La República, és una idea que evo-
luciona amb la història, però que con-
serva en el seu esperit, un posiciona-
ment humanista que es pot descriure 
com la confiança en la capacitat dels 
homes i les dones d’organitzar-se per 
conviure entre ells i el seu entorn 

sense la necessitat d’intermediaris, 
en pau i justícia per a tots igual.»

Aquest és un fragment del seu article 
«Els valors de la Constitució de la Repú-
blica Espanyola» que em va fer arribar el 
juliol de 2008. 

És de rabiosa actualitat i resumeix 
impecablement quin és l’anhel de molts 
catalans que anirem a votar l’1 d’octubre 
encara que el govern de la monarquia espa-
nyola faci tot el possible per a evitar-ho.

Les dues paraules del títol són els 
millors de desitjos que podem oferir a 
tota persona de bona voluntat, de tu a tu, 
sense intermediaris, salut i república.

Xavier Peguera
Amic d’en w

avargentona.com/tario
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A la gent de l’Associació de Veïns ens va 
omplir d’orgull convidar a tothom qui 

va voler venir a fruir de la representació 
de l’obra Ah!(Judit) escrita i dirigida per 
l’argentonina Laia Alsina i Ferrer, i execu-
tada magistralment per la Companyia El 
Martell.

Feia gairebé dos anys que hi anàvem 
al darrera per poder-la estrenar a la Sala 
d’Argentona, amb la intenció que pugui 
arribar lluny.

Si la Plaça Nova és el pati d’esbarjo, 
la Sala n’és la sala d’estar, sense pantalla 
de plasma, amb un escenari que ja ens 
ha donat molts bons moments durant les 
temporades de teatre, música i dansa, les 
corals per Santa Cecília, els concerts de 
les escoles de música, representacions 
escolars.

L’Associació de Veïns és la primera 
vegada que l’hem volgut omplir, i estem 
molt contents que més de 150 vilatans 
i vilatanes ens volguessin acompanyar. 
Abans havíem convocat al Centre Par-

roquial per gaudir de les Cançons d’en 
Xavier Ribalta; al Saló de Pedra per fer 
xerrades i presentar el llibre Aïlla-t d’en 
Jordi Alsina, així com col·laborem en el 
Certamen Literari Vila d’Argentona dotant 
el Premi Lina Casanovas.

Esperem que els propers anys us 
puguem continuar convocant per gaudir 
d’espectacles on els argentonins i les 
argentonines tinguem molt a mostrar.

Acabada l’obra, la Laia i els actors es 
van oferir a respondre les qüestions del 
públic en un animat col·loqui molt enri-
quidor.

Els assistents van col·laborar fent 
aportacions que van ser molt generoses i 
que tots plegats vam contribuir a fer més 
rica la vida cultural argentonina. 

Gràcies. Us animem a participar en 
l’Associació per aportar idees i venir a 
organitzar noves trobades.

Llarga vida creativa de l’autora, Laia 
Alsina i de la Companyia El Martell..

Fotografies de Laura Gállego Marfà

Ah!(Judit)
L’obra de l’argentonina Laia Alsina, a la Sala

L’autora, Laia 
Alsina, en un 
moment del 
col·loqui

Xavier Peguera, 
de l’Associació 
de Veïns, fent la 
presentació de 
l’obra

ELECTRO SERVEI

Desplaçament gratuït 
a Argentona

Servei assistència tècnica 
d’electrodomèstics

93 799 74 50 
607 85 85 38 

(Jordi)

• Reparació de rentadores, assecadores, 
rentavaixelles...

• Venda d’electrodomèstics colpejats i d’exposició
• Aparell d’ocasió revisats i amb garantia
• Servei de lampisteria (electricitat, aigua, gas, 

aire condicionat i calefacció)

Pressupost sense compromís - Servei en 24 h
Nova adreça: Dr. Farrero núm. 16 (al costat de La Formiga)!

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!
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01/05/2017. Exposició de la col·lecció Gaston Debat, 
a l’aparador del Sindicat. Muntatge: Raquel Maynou i 
Estel Bagot. Col·laboracions: Pilar Gonzalez, Salvador 
Pascual i Miquel Bru.

24/06/2017
Els Burriac 
Runners & Bikers 
recollint la Flama 
del Canigó que 
portaren cap 
Argentona. Foto 
cedida per Miriam 
Miras Alarcón

25/06/2017 . 18a Trobada d’Amics al Castell de Burriac. L’organització de 
la trobada va anar a càrrec de Fundació Burriac i Natura, amb la participa-
ció dels Amics de la Poesia d’Argentona.

D’on no n’hi ha 
no en pot rajar!
Aquesta imatge 

ho diu tot.
Foto de Joan 

Culubret i Missé

Coses que han passat...

15/05/2017. Canvis per imperatiu legal a la mobilitat de la nostra Vila. 

30/05/2017. Signatura del conveni entre l’Ajuntament (Eudald 
Calvo, alcalde) i l’Associació de Veïns (Joan Culubret) per a la 
utilització de la Sala per part de l’Associació.

Fotos de Francesc Navarro
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des de 1960

C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapouargentona@gmail.com

Bona Festa Major!
Can Bellatriu

ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpiaBona 
Festa 
Major!
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Miscel·lània de catifes de 
la Diada de la Flor 2017
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Els reportatges als «Pagesos de proxi-
mitat» són a punt de tocar fons, però 

també creiem que cal donar cabuda als que 
conreen un altre tipus de paisatge rural 
vilatà: les Vinyes!!! 

Avui entrevistem l’Oriol Marfà i 
l’Esperança Castán. La finca agrícola està 
situada en el marge esquerre de la riera 
d’Argentona, en l’idíl·lic veïnat de Sant 
Jaume de Traià. 

Accedim a la finca de can Volart per la 
rotonda de la C1415 on hi ha un camí de 
terra (antigament anomenat de carro), en 
direcció a Can Pardal. És un camí vorejat 
d’ametllers i de vells eucaliptus; per una 
banda tenim feixes de secà conreades i per 
l’altra un bosquet de pi blanc, fins a Can 
Pardal, conegut també per les Palmeres. 
Deixem a mà dreta una antiga era, rode-
jada de vàries feixes de regadiu. Passem 
per davant del mas i enfilem un amable 
caminet vorejat a banda i banda per arbres 
de palosanto. El paisatge és complaent 
i endreçat. Passant pel mas de can Boba, 
el camí gira a l’esquerra i s’enfila, per la 
seva dificultat està parcialment emporla-
nat; passem per un torrentet al costat de 
vàries terrasses de vinya de can Boba i del 
bosquet de Sant Jaume.

El camí es bifurca en dos, un porta a 
can Met i l’altre a ca l’Ànima; agafem el 
de l’esquerre i el paisatge canvia. S’obre un 
horitzó més gran, el paisatge és més obert: 
a mà dreta hi ha terrasses dedicades a la 
planta ornamental del mas de ca l’Ànima 
i a l’esquerra hortets rellogats, fins que 
finalment accedim a la finca de can Volart. 

Ens reben l’Oriol i l’Esperança. Ell és 
enginyer agrònom, ara ja feliçment jubilat. 
De fa molt de temps, que ell ha tingut com 
a distracció i hobby, treballar la terra per 
a consum propi. L’Oriol és un home que 
ve de una llarga nissaga de propietaris, és 
de tracte i caràcter afable, planer i senzill, i 
sempre llu una àuria poètica. 

Ell, juntament amb la seva esposa 
l’Esperança Castán també jubilada, formen 
i són una família ben singular pel seu 
tarannà… Ell treballa la terra i la vinya i 
ella fa conserves, on hi té la mà trencada. 

És sabuda la gran hospitalitat amb la que 
reben els seus coneguts.

Però avui volem parlar sobre la vinya.

Oriol, com i quan se t’acut i per 
què, plantar una vinya?

Abans d’instal·lar-nos al mas vàrem 
pensar de conrear vinya en una petita 
porció de terra, perquè antigament can 
Volart, com altres masos de Traià i de La 
Pujada, havien estat cultivades majorità-
riament amb vinya. Fou més endavant, 
al cap d’uns set anys, que darrere el mas 
vàrem ampliar la primera petita vinya, en 
una parcel·la entre el mas i el bosc, que 
havia estat desforestada degut al pas de 
la canonada d’aigua d’ATLL. I ho vam 
fer per dos motius, per la millora paisat-
gística que comporta establir un conreu 
de secà verd des de la primavera fins la 
tardor entre l’horta i el bosc, i en segon 
lloc per tal que la vinya fes un efecte de 
tallafocs en cas d’incendi forestal.

Va ser fàcil obtenir el permís per a 
la plantació de vinya? 

És un tràmit amb una certa comple-
xitat. Has de comprar drets de plantació 
d’una vinya, encara que pertanyi a una 
altra Denominació d’Origen (DO), has 
d’inscriure-la a la teva demarcació, 
has de demanar permís a la DO on vols 
implantar la vinya i has d’inscriure-la en 
el registre del Departament d’Agricultura 
i finalment donar-la d’alta en la DO que 
et correspon per ubicació; en el nostre 
cas a la DO Alella. Les normes vigents a 
la UE no permeten ampliar la superfície 
cultivada de vinya i per això cal comprar 
drets de plantació.

L’orientació de les vinyes és la més 
adequada?

Està orientada com el mas, al sud-oest 
i amb una excel·lent insolació durant els 
mesos de vegetació.

És terra de vinyes?
Sí, antigament ja hi havia vinya en 

aquests vessants assolellats i saulonencs; 
també es solien conrear pèsols entre línies 
de ceps per tal d’obtenir una renda com-
plementària a la de la vinya.

Quin tipus de sòl ? 
Sauló, o sigui un sòl molt prim i poc 

retentiu d’aigua, derivat de la meteorit-
zació del granit, la roca més abundant en 
la configuració geològica de bona part del 
Maresme

Quina varietat de raïm ?
Fonamentalment la varietat Mataró, 

coneguda també com a Monastrell. També 
una petita quantitat de ceps de les varietats 
Cabernet Sauvignon i Merlot. Les tres vari-
etats són admeses per la DO Alella.

Tens una varietat antiga de raïm?
Sí, la varietat Mataró és una varietat 

clàssica molt resistent a la sequera i que 
porta la denominació de Mataró, per-
què havia estat, com a varietat de raïm 
negre, força cultivada en El Maresme. 
Actualment, en la nostra DO, hi ha molt 
poca superfície cultivada amb aquesta 
varietat.

Quina extensió?
Un miler de ceps, tots ells emparrats en 

una formació amb dos braços per cep.

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

Can Volart,  
de la família 
Marfà i Castán
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Quina producció ?
És variable segons l’anyada, però nor-

malment en resulten entre 1.000 i 2.000 
litres de vi. Cal tenir en compte que es 
tracta d’una plantació jove i augmentarà 
la producció mitjana en els propers anys.

També elabores altres productes 
derivats del vi: arrops, vins dolços, 
vinagres?

A banda del vi, fem vinagre i vi de 
nous amb una fórmula que prové de l’Alta 
Ribagorça i que va rescatar l’Esperança de 
la tradició del poble dels seus avantpassats, 
Capella a la vall del riu Isàbena a Osca. 
També preparem patxaran amb els ara-
nyons que cultivem a can Volart.

Quin tipus d’agricultura empreneu? 
Fem per ser el més respectuosos possi-

ble amb el medi ambient. Procurem emprar 
criteris i pràctiques sostenibles.

Ara està de moda la vinya biodinà-
mica. Què en penseu?

Com a tècnic, haig de dir que no dono 
massa crèdit a certes pràctiques que no 
tenen una base científica, tinc les meves 
reserves intel·lectuals envers certs tipus de 
pràctiques i noms.

Quin tipus de reg empres?
Tota la plantació disposa d’un reg 

per degoteig que utilitzo només com a 
reg d’emergència en cas de forta sequera. 
Quan veig que perilla la formació del gra 
per una sequera perllongada, faig alguna 
aportació d’aigua mitjançant el reg per 
degoteig; també per aplicar els fertilitzants 
dissolts en l’aigua de reg. 

Esteu afectats per la sequera?
Sí, el tipus de sòl, derivat del sauló és 

molt poc retentiu d’aigua i per tant pot 
emmagatzemar poca aigua; per això quan 
no plou s’esgota l’aigua disponible per a les 
plantes i aquestes pateixen estrès hídric.

Amb quins adobs o fertilitzants 
abones?

Amb adobs químics a base de potassi i 
de fòsfor; utilitzo molt poc nitrogen.

Quines malures són les principals i 
com les combats?

La cendrosa, amb sofre i el míldiu amb 
productes derivats del coure. Només even-
tualment utilitzo algun producte de síntesi.

És un projecte personal, és un 
negoci o és només per a ús particular?

La producció és per a ús particular, 
però procurem fer partícips a la gent que 
es sent engrescada pel conreu de la vinya 
i l’elaboració del vi del nostre entorn. Ja 
saps que formo part de l’Associació Cultu-
ral dels Amics de la Vinya i del Vi d’Ar-
gentona i aquesta vinya la considero com 
formant part d’aquesta iniciativa cultural 
argentonina 

Reps danys per la fauna cinegètica? 
i per la feram? 

Sí, concretament pels senglars. Par-
ticularment l’any passat van malmetre la 
producció i, per tant, hem hagut de prote-
gir la vinya amb un pastor elèctric. I per 
als ocells (tudons, gajos, garses) hem de 
posar xarxes o bé instal·lar espantaocells 
acústics, tot i que aquests darrers són poc 
efectius.

Quin balanç en fas?
El conreu de la vinya a can Volart ha 

anat formant part de la nostra manera 
de «viure» a pagès, ho fem perquè ens 
agrada, tot i les complicacions i la feina 
que comporta. Som feliços així, poder 
autoabastir-nos dels productes bàsics: 
vi, vinagre, oli, fruita, hortalisses, fruits 
secs... i sobretot gaudir del resultat final, 
veure com del nostre esforç podem 
veure i beure el vi elaborat per nosaltres, 
degustar allò que un amic nostre, en Joan 
Oliveres el Boter, diu sovint: «El vi és 
fruit de la terra i del treball dels homes 
i dones que la conreen». No oblidem que 
també elaborem confitures, codonyat, 
gelees, xútneis, fruites assecades i altres 
delicadeses amb els productes que culti-
vem. 

Què recomanaries als joves que 
vulguin ser viticultors?

Que siguin valents si es senten atrets 
pel cultiu de la vinya, que cerquin un 
terreny ben orientat, que s’assessorin bé, 
que pensin en un projecte durador, que no 
sigui fruit d’una rauxa o un caprici. Cal 
pensar-s’ho amb serenitat. La DO Alella té 
moltes possibilitats i el terme d’Argentona, 
que en forma part, no les aprofita suficient-
ment amb l’horitzó vinícola i l’espai rural 
de que disposa. 

Creus que a la nostra vila s’haurien 
de reconvertir espais del bosc com a 
tallafocs?

Crec que el conreu de la vinya en els 
vessants assolellats d’Argentona seria molt 
efectiu com a tallafocs i com a element de 
millora del paisatge; establir una franja 
de vinyars entre la zona urbana i el bosc i 
entre les hortes i el bosc seria una solució 
intel·ligent, eficaç i rendible. Fa temps que 
ho preconitzo.

Vols afegir alguna cosa?
Malauradament els polítics solen 

omplir-se la boca amb la preservació dels 
espais agrícoles o rurals d’Argentona, però 
no hi ha polítiques per afavorir les perso-
nes i les condicions de vida dels que vivim 
al medi rural argentoní i dels pagesos que 
treballen la terra. No hi ha cap mena de 
política activa i eficaç en aquest àmbit, 
independentment del color polític dels 
nostres governants. Per exemple, quan hi 
haurà una regidoria d’agricultura a Argen-
tona? Jo la reivindico. El fet de no existir 
ens dona una idea ben clara de la poca 
importància que els polítics donen al medi 
rural de la nostra vila. 

Francesc Navarro i Bonamusa
Text i fotos
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La mentida (1)
Últimament la mentida forma part de 

la nostra vida quotidiana, a l’estar 
omnipresent en quasi tots el mitjans de 
comunicació, tant els audiovisuals com 
els escrits i, especialment, en l’àmbit de 
la política.

Però el cert és que la mentida ve acom-
panyant a l’ésser humà des de que tenim 
coneixement de la nostra història. Un del 
primes codis religiosos i morals que sabem, 
els deu manaments, ja prohibien el fals tes-
timoni i la mentida, pel que es desprèn que, 
ja en els primers moments de la civilització 
humana, es tenia constància del problema 
i es va creure necessari prendre alguna 
mesura per contenir la mentida.

Ara la mentida està tan present en la 
nostra cultura que inclús se la vol justificar 
donant-li una certa categoria: ara se la vol 
definir com la postveritat. És a dir, una 
mentida dita per segons qui i segons com 
es pot convertir -depèn de qui i com con-
troli la narrativa- en la postveritat actual, 
trencant amb aquell principi que impera 
en el món jurídic, que diu «les coses són el 
que són i no el que es diu que són».

El que passa en l’actualitat, és que 
el mitjans amb els que les persones ens 
comuniquem han passat del boca a orella 
als més variats instruments. En destaca 
internet amb què, mitjançant les xarxes 
socials, es propaguen manifestacions que 
abans trigaven dies o setmanes en fer-se 
notícia. Molts recordareu aquella ària del 
Barbero de Sevilla, que diu que la mentida 
primer comença com una suau brisa i 
lentament va creixent i acaba en una forta 
tempesta… Ara, en canvi, en pocs minuts 
arriben a tothom.

Tot això ve al cas perquè en la nostra 
Vila últimament estem sotmesos a una 
ofensiva d’aquestes mentides. No sem-
pre es presenten obertament sinó que 
unes vegades apareixen com a mitges 
veritats, d’altres com insinuacions ben 
intencionades però que, degudament 
canalitzades, es transformen en autènti-
ques mentides.

Crec que és absurd pretendre elimi-
nar aquesta febre mentidera, si no ho ha 
aconseguit la doctrina cristiana amb tota 
la gran influència que va arribar a tenir 

(encara que últimament es trobi en hores 
baixes) no ho aconseguirà l’apel·lació a 
comportaments ètics que es puguin fer. És 
molt millor aprendre a descobrir la men-
tida, és a dir, a distingir entre una veritat 
i un rotllo patatero o el que popularment 
es coneix com que no en venguin la moto. 

Però com s’aconsegueix això? Sempre 
recordo l’anècdota que m’explicava un 
investigador social que estava fent un 
estudi a l’Amèrica llatina: preguntant a un 
miner sense cap instrucció, com ho feia per 
saber diferenciar la veritat de la mentida, 
li va respondre que ell utilitzava un meca-
nisme molt senzill, del que li deia el patró 
interpretava tot el contrari.

Crec que hem de ser molt escèptics 
davant de certes informacions... Qui les 
diu? Quins interessos defensen? A qui 
beneficien? Penso que no és gaire difícil 
i, amb una mica de pràctica, aviat sabrem 
qui és qui, i quin grau de credibilitat té 
cadascú. 

Juli Sanmartin 
Argentona, 19 de març de 2017

La cultura ens fa més lliures i solidaris

Aula d’Extensió Universitària d’Argentona

Com molts ja sabeu, l’Aula d’Extensió 
Universitària d’Argentona va obrir les 

seves portes per presentar un projecte el 4 
de juny de 2015.

Ara ha fet dos anys que, de la proposta 
inicial, hem passat a la pràctica de manera 
periòdica.

Els dijous quinzenals ens trobem a les 
6 de la tarda al Saló de Pedra de l’Ajun-
tament per assistir a les conferències 

programades que són dutes a terme per 
experts en les matèries tractades.

La dinàmica i la periodicitat es porta 
a terme dins el curs escolar; d’octubre a 
juny.

També cada final de trimestre, i relaci-
onat amb un dels temes tractats, fem una 
sortida. A final del primer trimestre vam 
anar al Museu de Badalona, a final del 
segon trimestre a can Marfà de Mataró i el 

tercer trimestre hem fet una visita al recinte 
modernista de Sant Pau, a Barcelona.

Amb l’assemblea general ordinària 
celebrada el 29 de juny, l’Aula d’Extensió 
Universitària dona per acabat el curs 2016-
17 que, de manera global, en podem fer 
una valoració força positiva.

Agraïm a totes les persones la seva 
assistència i els seus suggeriments que ens 
ajuden a anar sent més exigents en nos-
altres mateixos. Sense el seu suport seria 
difícil seguir endavant.

Us desitgem un bon estiu i esperem 
retrobar-nos el dia 28 de setembre a l’acte 
inaugural del curs 2017-18.

En nom de la Junta,

Mª Rosa Masó Nogueras
Presidenta de l’Aula

Per a més informació: 

Àgora, carrer Mataró, 5 

Tel. 937974173

www.auladargentona.org

auladargentona@gmail.com

Visita al recinte modernista de Sant Pau
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La biblioteca 
municipal que 
Argentona es mereix

Ja fa uns quants anys que Argentona 
disposa d’un servei de biblioteca, primer 

gestionat per la Caixa Laietana i després 
gestionada a nivell d’Ajuntament. La 
sort que tenim amb les treballadores de 
la Biblio teca ha fet engrescar molts per 
assistir a tota mena d’activitats que s’hi 
organitzen. Però malgrat tot, Argentona es 
mereix molt més.

Només cal voltar una mica per veure 
que molts pobles com el nostre disposen 
d’un servei de Biblioteca Municipal que va 
molt més enllà del que tenim ara. Però no 
ho podem fer per manca d’espai.

La biblioteca nova a can Doro és una 
oportunitat per revolucionar aquesta idea 
que tenim de Biblioteca i ajustar-la als 
cànons del segle XXI. És a dir: una biblio-
teca amb ordinadors connectats a internet, 
amb diferents espais separats per edats, 
amb espais de formació, sales polivalents, 
una sala de revistes i diaris, de música i 
d’imatge… i tot plegat vinculat a l’Arxiu 
Municipal, amb la possibilitat d’accedir al 
fons documental de l’arxiu i consultar-lo a la 
biblioteca, amb els horaris propis d’aquesta.

Tot plegat per quina raó? Es veu que 
Ciceró va deixar escrit que «Si a prop d’un 
biblioteca tens un jardí, ja no et faltarà 
res.» Justament davant can Doro hi anirà 
una plaça també i no en va. Es tracta de 
convertir el centre històric de la nostra Vila 
en un espai de cultura, de tranquil·litat, on 
poder anar a llegir o estudiar el que neces-
sitem, un espai relacional importantíssim 
que estructura l’eix cultural que aquest 
poble porta molts anys vertebrant, però 
que en manca el node central: la Biblioteca.

El revulsiu que suposarà la nova 
Biblio teca per al nostre poble ha de ser el 
catalitzador de la vida cultural i associa-
tiva, el centre cultural que els argentonins 
es mereixem i actualitzada al segle XXI, és 
a dir, a la societat de la informació.

Eudald Calvo

Lina: el natural batec de la vida

No cal explicar qui és. No és filla natu-
ral d’Argentona, però què més dóna? 

És ben bé un regal que la gran poeta Lina 
Casanovas sigui la nostra filla adoptiva. 
El seu amor per la natura, per la llibertat, 
per l’enorme complaença de les coses 
senzilles. Senzilles però profundes, com 
les seves poesies, plenes de vida. Perquè si 
alguna cosa defineix la Lina és la vida que 
destil·len els seus poemes.

I per això, per la vida que ella canta i la 
que ha viscut, el 30 de juliol, en un paratge 
natural com ella, la Font del Mig, els Amics 
de la Poesia li volem retre homenatge tal 
i com es mereix: envoltada d’amics, gent 
que l’estima i admira i amenitzat amb 
música. Un vespre d’estiu ple de poesia, 
melodia i germanor. Una poeta de la talla 
de la Lina Casanovas necessita i es mereix 
aquest petit gest.

L’homenatge serà el 30 de juliol a les 
19 h a la Font del Mig, hi esteu tots con-
vidats!

Amics de la Poesia d’Argentona.

El revulsiu que suposarà 
la nova Biblio teca per al 
nostre poble ha de ser el 
catalitzador de la vida 
cultural i associativa

Accident greu al carrer Gran

El passat 20 de juny hi va haver un 
atropellament greu al carrer Gran, a 

l’alçada de la Biblioteca. Segons comen-
taris de veïns que ho varen presenciar, un 
cotxe gran que estava aparcat a l’alçada 
del carrer Sant Miquel, al costat esquerre 
del carrer Gran, tot d’una va fer marxa 
enrere i amb velocitat inusual i ‒tot apunta 
a un error de la persona que conduïa‒ va 
arrencar dues jardineres del costat dret i 
va envestir a un vilatà que anava a peu. La 
persona accidentada va patir forts trauma-
tismes i va requerir hospitalització urgent. 
En el moment d’escriure aquesta lamenta-

ble crònica, continua hospitalitzada i amb 
pronòstic greu; desitgem fermament la 
seva prompta i total recuperació.

Malauradament fets com aquest ens 
han de fer reflexionar a tots, vianants i 
usuaris de vehicles, però sobretot també 
als que tenen la responsabilitat d’establir 
les normatives adients perquè, d’una 
vegada per totes, al carrer hi puguem viure 
i conviure les persones, petites i grans, 
amb prevalença indiscutible per sobre de 
les màquines.

Redacció
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La Marxa Nòrdica (MN) apareix a 
Finlàndia durant els anys 30 com a 

solució d’entrenament als esquiadors de 
fons durant els mesos d’estiu. Durant anys 
s’ha anat adaptant i millorant fins que, als 
anys 80, s’ha convertit en una modalitat 
esportiva, que al nostre país va arribar a 
principis del segle XXI. La seva pràctica 
s’està estenent arreu degut als seus nom-
brosos beneficis per la salut i a la seva gran 
capacitat d’adaptació a totes les edats. 

La MN és un exercici físic aeròbic que 
incorpora l’ús d’uns bastons a la forma 
natural de caminar, integrant el treball de 
la part superior del cos (braços i esquena) 
al que ja realitzen les cames durant la 
caminada. 

Aquests bastons ens ajuden a propul-
sar-nos cap endavant, de tal manera que 
aconseguim fer els passos més llargs tot 
augmentant la velocitat a l’hora de cami-
nar. Això comportarà que cremem més 
calories, un 46% més, degut a que s’exer-
citen més músculs del cos per a realitzar 
aquest esport. 

L’ús d’aquests bastons eviten sobre-
càrregues a les articulacions de les cames 
i dels peus. Amb una pràctica regular de 
seguida notarem com podem caminar més 

estona i trams més difícils com les pujades, 
les escales i zones de muntanya. 

D’altra banda la MN ens ajuda a millo-
rar la nostra postura ja que respecta la 
biomecànica i alineació articular evitant 
gestos potencialment lesius. Per aquest 
motiu també s’utilitza com a tècnica tera-
pèutica en els processos de rehabilitació i 
control de diverses patologies de l’aparell 
locomotor així com metabòliques i cardi-
ovasculars.

La pràctica regular de la MN comporta 
una sèrie de beneficis fisiològics i psico-
socials avalats per diferents estudis cien-
tífics, aportant una millora de la capacitat 
funcional i de la qualitat de vida. 
 � Incrementa la capacitat cardiopulmo-

nar i augmenta el consum de calories
 � Allibera tensió del coll i les espatlles, 

prevenint i millorant dolors d’esquena
 � Recomanable en malalties òssies com 

l’osteoporosi, del cor i respiratòries
 � Millora els símptomes del Limfedema, 

Parkinson, Diabetis i Fibromiàlgia
 � Contribueix a millorar l’estat psicoso-

cial de persones amb depressió o estrès

Us animem a que proveu l’esport del 
futur!

Marxa nòrdica Marc Terradellas Fernández
Fisioterapeuta Col. 5148

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

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

per Xavier Figueredo Valls

Obrim una secció destinada a mos-
trar alguns dels ocells que podem 
veure a Argentona. Amb una foto, el 
nom de l’ocell, i una petita explicació 
dels llocs per on se’l pot veure, cre-
iem que podem motivar la curiositat 
dels lectors per documentar-se més i 
endinsar-se en l’apassionant món de 
l’ornitologia.

Gaig - Garrulus glandarius

Garsa - Pica pica

El gaig és un dels ocells més vistosos 
dels ambients forestals de la zona. En 
trobar-nos prop d’ell, acostuma a fer 
un crit sorollós i aspre. Se’l pot veure 
a la majoria de fonts que ens envol-
ten: font Picant, font del Ferro, etc.

La garsa és freqüent veure-la en llocs 
humanitzats. Se la pot trobar en di-
versos espais: a les places i els parcs, 
a la riera, etc.
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Què és l’AECAT?
L’AECAT és l’Assemblea 

de Càrrecs Electes de Catalu-
nya. És l’assemblea que reu-
nirà tots els càrrecs electes 
del país en el moment que es 
precisi necessari. Una carta a jugar només en el cas que no hi hagi 
altra alternativa possible. I això, per què?

A ningú se li escapa que des d’ara fins el Referèndum del 1r 
d’octubre, com també en els esdeveniments futurs, la situació 
jurídica de Catalunya, concretament de la Generalitat, pot ser 
posada en dubte fins l’extrem de buidar-la de competències o 
inhabilitar els seus càrrecs més representatius, ja sigui el Presi-
dent de la Generalitat, la Presidenta del Parlament o fins i tot el 
Govern sencer o el Parlament.

Davant totes aquestes possibilitats, que a ningú (independen-
tistes o no) ens agradaria trobar-nos, cal plantejar una possible 
sortida democràtica i legítima per sortir de l’atzucac. Aquest és el 
paper de l’AECAT.

Una assemblea que es convocaria amb l’únic propòsit 
d’exercir de legítim portaveu democràtic d’aquest país davant 
la inhabilitació de totes les altres vies democràtiques que aquest 
país ha anat construint al llarg dels segles, amb alguns parèntesis 
totalitaris que han impedit l’exercici d’aquestes institucions. Per 
tant, una assemblea democràtica per proclamar la independència 
si no hi ha una altra manera de seguir avançant.

Eudald Calvo Català
Vicepresident de l’AMI

L’ANC crida a la 
participació

( I vos què fareu?)

L’1 d’octubre la ciutadania de Catalunya estem cridats a 
respondre, marcant una creu o deixant en blanc les caselles, si 
Voleu que Catalunya sigui un Estat independent en forma 
de República. 

«Demanem a la gent que es prepari. Això va començar amb la 
gent i acabarà amb la gent, hi haurà una devolution cap a la gent. 
Perquè és qui té el botó vermell.» Són paraules expressades pel 
president Puigdemont fa pocs dies en un col·loqui organitzat per 
l’entitat Sobirania i Justícia.

Argentona per la Independència-Assemblea Nacional 
Catalana us emplaça a ser ferms en les vostres conviccions 
democràtiques: us convidem a venir a Barcelona l’11 de setembre 
a cridar ben clar que voleu decidir, expresseu-vos a favor de la 
República Catalana amb el Vot el dia 1-O. Però si l’Estat Espa-
nyol exerceix la violència i ens furta les urnes, us emplacem a 
plantar-vos.

No ens rendirem, no acotarem el cap com vam fer després de 
la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut i contra 
el vot que l’havia aprovat. 

«Catalunya no és la història que ens han contat, sinó la història 
que nosaltres volem escriure; no és el culte als morts, sinó el culte 
als fills que encara han de venir». Paraules de Rafael Campalans, 
impulsor del moviment socialista a començaments del segle XX. 
La cita és d’en David Fernàndez en el seu article «Només criden 
per veure si ens fan callar». En David acaba dient: «I com sempre 
abans, la llibertat comuna depèn de no fer: no callar, no emmudir, 
no desistir, no defallir». 

L’11 de setembre a Barcelona. l’1-O a les portes de tots 
els col·legis electorals (ben d’hora, ben d’hora) i el dilluns 2 
d’octubre, colze a colze amb els representants del poble per 
fer valer el resultat, plantats i ben plantats.

Argentona per la Independència - ANC

marcimarcimarci

Carrer Gran, 32 - Tel. 93 797 09 85 - 08310 Argentona

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

• Productes fitosanitaris
• Servei de tractor
• Adobs, llavors, plantes
• Parada Mercabarna

•  Menjar per a animals, palla 
i farratges

• Servei de carretó hidràulic
• Màquina de trillar llegums

C/ Gran, 44 • Tel. 93 797 00 59 • 08310 Argentona

Bona Festa Major!
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Esperança
Una altra nit en blanc. Una altra nit 

pensant si aquesta seria l’última. 
Així estava la Montserrat des de feia 

temps. Des que el Joan, el seu marit, va 
morir.

Des que el seu estimat fill Albert va 
marxar.

Abans de posar-se a dormir la Mont-
serrat ja no tancava la porta amb baldó 
com feia quan vivia el Joan, tal com ell 
li ordenava. Ara es mirava aquell baldó 
i somreia en imaginar que l’Albert aviat 
entraria per aquella porta.

Com cada nit es va acomodar al seu 
llit. Apilonava coixins al seu clatell i llegia. 
Però abans resava, mentre estrenyia con-
tra el seu pit la foto de l’Albert. Ho feia 
com sempre ho havia fet, però amb moltes 
més ganes i convençuda que les seves 
pregàries eren escoltades i que el seu desig 
més anhelat aviat es faria realitat.

El plaer de llegir li durava ben poc. 
Just quan eren les dotze tocades, hora que 
l’Albert havia tancat la porta de casa per 
darrera vegada, la Montserrat deixava la 
novel·la i s’aixecava del llit. Anava fins a la 
finestra que donava a l’exterior. Des d’on 
es veia tot el carrer. Des d’on ella podia 
observar si algú hi passejava.

Però a aquella hora i en ple hivern, 
en aquell poble de pocs habitants, era rar 
veure-hi algú.

S’hi estava una bona estona. Fins que 
les seves cansades cames li demanaven 
d’asseure’s.

Llavors començava la tortura de 
passar la resta de la nit desperta. Mentre 
repassava una vegada i una altra els fets 
d’aquella nit, i els motius pels quals l’Al-
bert se n’havia anat. 

Recordava amb llàgrimes als ulls el 
mal que ella s’havia fet i que li havia fet a 
ell, al seu únic fill. 

I tot per tenir por a portar-li la contra-
ria al Joan. A què dirien els veïns.

A ella l’havien educat que sempre 
havia de fer costat al marit. Que el que 
deia el marit anava a missa.

I l’Albert, deien, era un pervertit. 
Estava malalt, i no valia la pena fer perillar 
el matrimoni per un fill que mai es curaria.

I la Montserrat s’ho creia. O volia 
creure-s’ho. S’havia enganyat a ella 
mateixa. Ara ho sabia. 

La nit transcorria com les altres. Lenta. 
Angoixosa. I segurament acabaria amb 
la desil·lusió dibuixada en el rostre de la 
Montserrat. Com tantes altres.

Però ella no sabia per què, però avui tot 
li semblava diferent. Tot el dia que havia 
notat nerviosisme. El cor de cop i volta se 
li accelerava sense control. I començava a 
suar fins que es marejava i havia de seure.

L’habitació estava en penombra. La 
Montserrat tenia les parpelles tancades 
però no dormia. El rellotge de la tauleta 
marcava les dues de la matinada.

El soroll d’una clau entrant en el pany 
de la porta de l’entrada a la casa va posar en 
alerta la Montserrat. Algú accedia a la casa.

Les passes de la persona que havia 
entrat i que recorrien la planta de baix 
eren irregulars. Més aviat semblava que 
camines de puntetes, per no fer remor.

La Montserrat va ser incapaç d’aixe-
car-se del llit. El moment tan esperat havia 
arribat i ella no podia reaccionar. 

Notava els batecs del seu cor tan forts 
que semblava se li hagués de sortir del seu 
pit. Notava la rigidesa del seu cos, sobretot 
del clatell. Sabia com d’oberts i expectants 
tenia els ulls. No gosava ni empassar-se la 
saliva.

Va passar una bona estona.
I de sobte, aquelles passes quasi silen-

ciades, van començar a pujar l’escala que 
donava a la planta de dalt.

Ara la Montserrat començava a estar 
aterrida. Pel seu cap circulava la idea que 
potser l’intrús no era l’Albert. Ella recor-
dava que el seu fill l’hagués cridat des 
de baix. Per no espantar-la. Com ho feia 
sempre. 

I es va llevar del llit com un coet. Ara 
ja estava lliure i reaccionava. De puntetes 
es va anar a amagar darrere la porta de 
l’habitació.

Va escoltar com l’intrús recorria totes 
i cada una de les habitacions. Ho feia len-
tament i ara les seves passes eren gairebé 
imperceptibles. 

La Montserrat ja no pensava amb l’Al-
bert. Ara només pensava en com desempa-
llegar-se del suposat intrús que caminava 
per casa seva.

El mànec de la porta de la seva habita-
ció va cedir sota la pressió d’una mà que 
l’empenyia. La porta es va obrir.

Algú enfocava l’estança amb la llum 
del telèfon mòbil.

La Montserrat no gosava ni respirar. 
Des de la seva posició no veia res. No 
distingia ningú, encara que notava la seva 
presència. 

L’intrús va entrar a l’habitació i va 
enfocar amb la llum el llit. Segurament 
havia esperat trobar-hi algú, perquè es va 
girar de cop i amb decisió va encendre el 
llum.

Ara la Montserrat podia contemplar a 
l’intrús sense problema. Havia sortit del seu 
amagatall i estaven un davant de l’altre.

Era una dona. Alta. Molt prima. De 
cabells color castany clar. Portava un ves-
tit molt cenyit i a les mans sostenia unes 
sabates de tacó. 

La Montserrat ja no va tenir por. 
Va reconèixer de seguida la brillantor 
d’aquells ulls. Ja coneixia la dolçor de la 
seva mirada. I per molt de maquillatge que 
portés, reconeixia perfectament la cara del 
seu fill Albert.

No van dubtar, cap dels dos, en abra-
çar-se.

Va ser una abraçada tendra. Una abra-
çada que va esborrar per sempre el dolorós 
passat. Una abraçada que brindava a mirar 
cap el futur. Una abraçada per demanar 
perdó i perdonar-se. 

Núria Calafell i Viayna

Bona 
Festa 

Major!

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

Bona Festa Major!
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EL RACÓ 
DE LA
LINA

CANVI DE CASA

Hem mudat de casa; dins la gran alcova
miro, rere els vidres, un espès plugim
que farà més verda la brotada nova
dels matolls i els arbres, sota el degotim.

Collarets de perles el til·ler s’emprova
tot al llarg del tendre nou brancatge prim.

L’oreneta xerra ran de la finestra,
les puputs saluden, el ventall estès;
quan la pluja pari faré un ram silvestre
per guarnir la taula, nua sense res.

«Els teus rams –em diuen– semblen d’una mestra.»
Però al fet que ho siguin no m’he compromès.

Hem mudat de casa; en mirar el paisatge
que la pluja deixa ben rejovenit,
miro l’oreneta que fa sola el viatge
d’un país a l’altre, un ocell petit,

sense nord ni guia, barca ni mestratge,
ni potser temença quan es fa de nit.

I llavors em sento molt avergonyida
d’haver fet un drama d’aquest nou trasllat
doncs arreu on vagi trobaré la Vida;
és amiga meva, em farà costat!

Ha parat de ploure. Una veu em crida.
Faig el ram que volen amb les flors del prat.

L’escut de l’opressió
En el wàter del Bar Pompeia, he vist les restes d’un turment 

medieval. A mi, m’ha fet posar la pell de gallina i crec que aques-
tes impressions són les que escriuen la vida.

Els del Bar Pompeia, han utilitzat un tap de xampany per fer 
de pom a la cadena que desferma les tempestes hidràuliques en 
el vas higiènic.

Quina impressió fa veure un tap de xampany encadenat! El 
tap de xampany és la cosa que han fet els homes que més s’as-
sembla als ocells. El tap de xampany destapa la porta de l’alegria.

Si hagués de fer un sinònim de l’opressió, de la tirania, de 
voler empresonar l’esperit, dibuixaria un tap de xampany enca-
denat per una cadena de wàter.

Rafel Bigorra i Rius

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

Bona Festa Major!

Agraïment

Des de la redacció del Banc de la Plaça volem agrair les col-
laboracions que, al llarg de tantes edicions, ens ha escrit 

l’Alfonsa Charles.
Alfonsa, hem gaudit molt dels pensaments, de les creences 

i de les vivències personals que has anat desgranant en els teus 
escrits… i hem après molt amb ells, de la vida i de tu.

Moltes gràcies, Alfonsa!

Consell de redacció del Banc de la Plaça
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Problema núm. 54

Vegem el valor de la iniciativa en una posició en que sembla 
que les blanques han perdut el seu avantatge.
Blanques juguen i guanyen

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 53
Si el blanc passa el peó d’a i impedeix que el rei negre pugui arribar a 
b7, les blanques guanyaran. No obstant, si el negre defensa el peó de 
g2 i avança el d’h, guanya doncs fa mat abans de que la dama blanca 
pugui impedir-ho. Per tant el primer moviment blanc ha de ser: 1.f6¡, 
f6 (s’ha bloquejat una diagonal); 2Rg2, Rg4; 3.a4 , a3; 4.a3, Rf5; 5. d6¡¡ 
cal impedir que el rei negre pugui utilitzar la diagonal a8-h1, d6; 6. a4 
Re5; 7. c6¡¡¡, c6; 8.a5 i el peó és imparable...

Solució i comentaris en el proper número.

FAIG MÚSICA, FAS MÚSICA, FEM MÚSICA!!!!!!

Carrer Sant Ferran, 22-24 – Tel. 93 756 14 51 - 669 923 107

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRÍCULA OBERTA CURS 
2017-2018

MUSIqUEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MUSICAL: des dels 3 anys.

RODA D'INSTRUMENTS: saxo, guitara elèctrica 
i espanyola, trombó, clarinet, viola, violí, violoncel, 
bombardí, bateria, flauta travessera, flauta dolça, 
acordió, baix elèctric, trompeta...

•	Classes col·lectives i individuals d'instrument

•	Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

•	Formacions instrumentals de corda i combo

•	Proves d'accés al conservatori i exàmens de la 
Royal Schools of Music

LITTLE BAND • BANDA&BAND • A-COR • BATUKATS

c/ Carreras Candi, 5 baix (Argentona) tel. 930 10 58 66
676 45 20 93

c. Joan XXIII, 2
Argentona

Tel. 93 756 1600

V I A T G E S

www.xalocviatges.com

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Bona 
Festa 
Major!
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Major!
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C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

farmaciaguillen@cofb.net

farmacianuriaguillen.cat

farmàcia
Núria Guillén Vidal

@

www

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 685 68 50   argentona@copimar.es  www.copimar.es

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 685 68 50   argentona@copimar.es  www.copimar.es

Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!

La manera més fàcil de convertir 
els teus records en regals!

Des de qualsevol dispositiu!

roba interior home/dona/nens

moda dona - complements
roba de la llar

www.mimat-argentona.cat
c. Sant Miquel, 13. Tel. 93 756 05 00

08310 Argentona
c. Sant Miquel, 13. Tel. 93 756 05 00

VINE A 
VEURE 

EL NOSTRE 
OUTLET!

www.verdaigua.cat

www.verdaigua.cat

Verdures del Maresme i fruita del país. Tot eco.

Venda a la fi nca: 
divendres de 5 a 8 i dissabtes de 9 a 2

Ctra. Vilassar, km 5,2 (B502) - Argentona

www.mesqsalut.com
93.002.92.74 - 640.15.93.81
C/Carreras Candi, 22 - Argentona

Horari:
9.00 h a 14.00 h
15.00 h a 20.00 h

Centre Mèdic i Estètic
Estilisme – Salut – Bellesa

Tractaments facials - Tractaments corporals - Sessions 
de maquinària estètica - Teràpies manuals - Rituals de 
pedres volcàniques, or, canyes de bambú, xocolata, picota, 

etc. - Radiofreqüència mèdica/estètica - Ungles acríliques/
Gel - Depilació cera - Depilació Làser de Diode - Bellesa 
de mans i peus - Perruqueria - Entrenador personal amb 

Mihabodytec - Sessions personalitzades per aprimar i 
antiedat (home/dona)

Supermercat
compra saludable  )

Marques de qualitat  
al millor preu

Productes de proximitat

Coaliment, la nostra marca 
de confiança 

Servei a domicili gratuït

Fes la teva comanda per WhatsApp 655 906 942

C/ Barcelona, 38-40 – Argentona 
Tel. 937 970 503 – Fax 937 560 649 – distperarnau@terra.com

Fes la comanda La preparem T’avisem Et portem la compra a casa



D 1.7 b e r n at  x i m e n e s
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c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88
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Vine, vota i Guanyarem
L’ANC d’Argentona convida a venir a votar l’1 d’octubre a tots 
els argentonins i argentonines que viuen fora del país. 

AfAnyA’t,  
que els 
bitllets 

encArA són 
bArAts!!!!
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Vine amb l'ANC, Argentona per la Independència 

organtiza autobusos.

A partir del 25 d'agost, tots els caps de setmana, ens 

trobareu a la Parada de la Plaça Nova.

Envia'ns un correu a argentona@assemblea.cat.

Bona 
Festa 
Major!


