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VIatGes a L'estranGer

ConVersatIon GroUPs

CUrsos D'estIU

• Classes d’iniciació musi-
cal a partir de 3 anys.

• Roda d’instruments.
• Llenguatge musical.
• Banda.
• Orquestra de corda. 
• Coral.
• Música de cambra.
• Batukada.

• Instrument: Violí, viola, 
violoncel, clarinet, saxo, 
flauta travessera, flauta 
dolça, guitarra, piano, 
bateria.

• Prova de pas superior de 
modern.

• Accés a grau mitjà al 
conservatori.

NOUS CURSOS!!!!!
MUSIQUEM 
Música per als més petits
Una experiència musical per a nens i nenes de 18 a 
36 mesos acompanyats dels seus pares i/o mares.

MÚSICA MODERNA
Baix elèctric, bateria, piano modern, guitarra 
elèctrica... • Improvisació • Combos

GRALLA
Classes col·lectives. Grups segons nivell.

www.baladia.cat

Passeig Baró de Viver, 56  -  08310 Argentona  
Tel. 93 797 40 08  -  banquets@baladia.cat

Un espai acollidor i diferent, que ofereix menús diaris, de 
grup, d’empresa, personalitzats i servei de carta. 
Per poder gaudir de bona gastronomia dins d’una casa 
de Puig i Cadafalch de principis del s. XX.

Us hi esperem!

Bona Festa Major!
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Quo vadis govern 
municipal?
On vas govern municipal?, què pensa fer per solucionar els problemes dels vilatans d’Ar-
gentona?, i del deteriorament progressiu dels espais i serveis públics? Aquestes són algu-
nes de les preguntes que ens trobem a peu de carrer.

Què pasa amb la piscina municipal?, els argentonins ens mereixem això? Sense que ningú 
aclareixi la veritat, només retrets, el poble passarà un altre estiu sense piscina… i això ho 
pateixen només uns pocs pobles a Catalunya.

Què passa amb el pati de l´escola? Tal com estem, el curs tornarà a començar amb el 
mateix desfi ci d´incompetència.

Què passa amb la Font Picant? Tant que va costar recuperar-la, ara està sotmesa al més 
gran abandó i a la seva sort, és a dir a malmetre’s un altre vegada.

Què passa amb can Doro-cal Guardià? Bé això és un quist crònic dels ajuntaments darrers, 
mani qui mani.

Sentim dibuixar aquest panorama tan pessimista, però cal que algú digui prou a aquesta 
situació de desgovern. I no val dir que aquest o aquell ho varen fer malament. Amb retrets 
els ciutadans no en traurem res. Volem solucions ja, i sinó que governin altres, doncs go-
vernar és una opció triada lliurament, i no pas una obligació. Qui vol fi gurar en el càrrec 
l’ha de desenvolupar.

On és la Defensora del Vilatà/ana que quan se´l busca no se´l troba ni tan sols se sap on 
trobar-lo.

No s’hi val distreure l´atenció de la gent amb pomposes enquestes de participació per 
modifi car “consensuadament” el que funciona raonablement dins d’un entorn de efi càcia, 
ecologia i sostenibilitat. Ens referim a la recollida de la brossa.

Fixeu-vos fi ns on arriba el desgavell que el mateix Corpus Christi, ja no se cel.lebra ni 
tan sols en dijous, faci sol o no, si no que se celebra un diumenge qualsevol aprofi tant la 
diada de la fl or

Bé, en mig d´aquest desgavell programàtic i de govern, volem destacar una bona notícia 
per Argentona, com és la que parla d’un dels seus metges referents, el Dr. Oriol Marti i 
Carrasco, que ha estat guardonat amb el Premi Gol i Gurina a la trajectòria professional 
d’un metge de capçalera.. Enhorabona Dr. Martí.

I Bon estiu a tothom. A veure si al tornar de vacances podem copsar elements que ens 
permetin veure en positiu el fi nal del túnel de desgovern que ara travessem. Sincerament 
ho desitgem pel bé d’Argentona.
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A la passada legislatura es va projectar el Consell de la Vila d’Ar-
gentona, gràcies a reunions i acords entre la majoria dels grups 
municipals d’aleshores es va configurar aquest important òrgan de 
participació de les entitats associatives i els vilatans d’Argentona en 
els afers públics d’Argentona.

El Consell de la Vila d’Argentona és un espai de posada en comú i 
debat entre la ciutadania, associacions i responsables polítics sobre 
assumptes públics de la vila, ja es tractin de temes que afectin al 
global de la vila, o bé a col·lectius o sectors específics. Els temes 
a tractar poden o bé ser proposats pel Govern municipal o bé ser 
proposats pel mateix Consell, i les seves funcions són les següents:
-   Debatre plans d’actuació generals.
-  Promoure estudis i fer propostes estratègiques per a Argentona i 

sobre els grans projectes de la vila.
-  Elaborar propostes, debatre i fer el seguiment del Pla d’Actuació 

Municipal (PAM) o altres projectes de caràcter general.
-  Proposar la realització d’estudis sobre temes d’interès per a 

Argentona i promoure el debat sobre els resultats.
-  Proposar processos participatius, consultes populars i debats 

ciutadans sobre aquells assumptes d’interès general i d’àmbit 
municipal.

El Consell de la Vila té un President, que és l’alcalde de la vila i 
també té un vicepresident, nomenat pel Ple de l’Ajuntament d’en-
tre els representats del Consell que no siguin regidors.

Per altra banda, el Consell de la Vila es reuneix en sessions 
plenàries formades per representants d’entitats i ciutadans a títol 
individual, així com també hi ha un regidor de cada grup municipal 
de l’Ajuntament.

El Consell de la Vila també es reuneix en comissió permanent, amb 
un número més reduït de membres amb la funció de ser un òrgan 
de treball del plenari per a donar-li suport.

Des de la constitució del Consell el dia 15 de febrer de 2012, s’ha 
estat treballant en el seguiment del procés participatius de la reco-
llida de la brossa, i en aquest sentit ja s’ha creat un grup de treball 
per a la qüestió del sistema de la recollida de la brossa.

De moment aquest grup de treball està donant bons resultats i 
actua amb eficiència, ja que es tracta d’un grup petit de persones 
del Consell especialment vinculades o interessades en aquesta 
temàtica ambiental.

El cert és que ara mateix tot just està començant a rodar el Consell 
de la Vila, ja que encara s’ha de dotar d’un reglament intern propi 
i ha d’acabar de definir el seu paper a través del futur Reglament 
de Participació Ciutadana. Així doncs, desitgem tots que ben aviat 
el Consell tingui iniciativa pròpia i faci una bona feina per al poble 
d’Argentona.

El Consell de la Vila, un punt 
de trobada pel debat Bernat 

Calvo

Ca l'Elies
Agricultura Ecològica

L'Arc de la Natura
Avda. Molí de les Mateves, 2
(al costat de la Baronia de Viver)
Argentona
Dimecres: 16.00 h a 19.30 h
Dissabtes: 9.00 h a 14.00 h
Telèfon: 615 500 282
Mail: larcdelanatura@gmail.com

Venda directa a la finca Des de la rotonda d'entrada a 
Argentona, agafeu direcció al 
Cros, seguiu recte la carretera 
fins que veieu una entrada 
ampla de terra a la dreta, gireu 
i agafeu el camí que entra fins 
a la casa.

c-1415 a
Granollers

c-1415 a
Mataró

C-32

A Ca l'Elies

Direcció
El Cros
Avda. Molí de 
les Mateves

A Argentona

Nota d´actualitat de l´Associació de Veïns
El passat dissabte dia 9 de Juny tingué lloc l´assemblea general ordinària de l’AAVV d´Argentona de 2012.

Després de l´aprobació de l´acta anterior i dels informes preceptius del coordinador (JA. Capdevila), del secretari (F. Navarro) i del tresorer 
(J. Culubret), s´endegà un debat obert entre la vintena d´assistents. Es repassà l´actualitat de l´Associació i de la vila, mostrant els assistents 
una especial sensibilitat per temes com la piscina o el deterior de la Font Picant i els seus voltants.

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Bona Festa Major!
Bona Festa 

Major!
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Fa ja molts anys, i no sense polèmica, que l’espai a l’entorn de 
la Font Picant esdevingué d’utilitat pública. Malgrat aquesta fita 
històrica, l’absència d’aigua picant al brollador i la manca d’ar-
ranjament de l’espai no varen facilitar la veritable recuperació de 
l’indret en la memòria emotiva de la gent i col·lectiva del poble.

Fa uns dos-tres anys que a partir de la iniciativa popular, amb 
seny, rauxa i nostàlgia, que podem personalitzar amb les persones 
d´en Francesc, en Pere i la Maite, i sense menysprear el suport 
imaginatiu del govern en forma de tallers ocupacionals, l’aigua 
picant tornà a brollar, i l´espai es netejà i condicionà. Tots podem 
recordar l’esclat de goig de la vila al recuperar efectivament 
l’esperit de la Font i el seu entorn. Recordeu la massiva afluència 
de vilatans i no vilatans a l’acte inaugural, on es repartiren anissos 
i tothom paladejà l´aigua, es parodià el transport amb tramvia, 
a més de les projeccions filmogràfiques que ens varen recordar 
com era la font en temps de pretèrit perfet. Mai, en temps present, 
hem pogut copsar una unanimitat tant manifesta en la gent i tanta 
satisfacció pel retrobament d´una de les identitats més proclama-
des d´Argentona.

Malgrat l´entusiasme inicial, tal com passa sovint, l’esdevenir de 
l´espai i la font ha anat a menys. Inicialment la deu rajava, desprès 
irregularment quan es suposava que havia de funcionar. A qui 
reclamar?, si trucaves a l’Ajuntament t’enviaven amablement a la 
companya d´aigües, on et deien que no sabien on era aquell lloc. 
La falta de civisme d’alguns feia que sovint l’espai conegut com la 
fàbrica del manantial i/o els xalets, esdevingué un parking per una 
festa privada; o la falta de vigilància permetia als gossos “pixar” en 
l´espai restringit de la Font; a més del natural desgast mediambien-
tal de les estructures enjardinades si no es cuiden.

Al nostre entendre, per manca de planificació, manca d’un regla-
ment d’usos i d’una proposta de manteniment sostenible, l´espai 
s´ha anat degradant, tornant acceleradament cap a situacions 
pretèrites imperfectes, lamentables, que no voldríem reviure. 
Actualment, l’aigua no brolla, els talussos cauen i amenacen la 
desaparició de arbres i plantes, i l´espai és un gran “pipican”.

Des de l’Associació de Veïns volem denunciar aquest fets defugin 
de baralles partidistes. Amb retrets entre partits i governs no en 
traurem res. Els ciutadans volem solucions i aquestes han de venir 
en positiu del govern actual, que per això ha volgut ostentar el 
poder.

Des del’Associació volem un espai per ús ciutadà amb civisme. 
Que la font brolli i brolli regularment. Que no sigui un camp de 
“mines” orgàniques i que els cotxes no puguin entrar-hi incloent-hi 
la prohibició d’aparcar a la llera del torrent. Creiem que aquestes 
propostes són desitjos majoritaris en la ciutadania.

Això té un cost, cert. Proposem una solució o que al menys 
s’estudiï: Fer una barraca forestal on un guarda justifiqui el seu 
sou venent alguns refrescos, llaminadures (anissos inclosos)..., 
controlant i arranjant l´espai i sent, alhora, font d’informació per 
excursionistes a peu o bikers. Cal considerar que la Font Picant es 
una porta d’entrada a la serralada del litoral, bé d’interès paisat-
gístic, amb flora i fauna a preservar, observar i gaudir. En resum, 
un patrimoni al que cada vegada hem de donar menys l’esquena i 
ordenar el turisme que volem potenciar.

Pot l´ADF o altres organitzacions (Diputació, Consell comarcal...) 
contribuir al manteniment i sostenibilitat de la Font Picant i el seu 
entorn?

En temps de crisi no val dir “NO” per falta de diners. Invertir en 
la Font Picant és invertir en l’economia d’Argentona (foment del 
turisme, comerç, hostaleria, educació, lleure... tant malmesos). 
Senyors del govern, posint-se les piles, treballin en positiu i no 
amb retrets. Si mantenim en forma la Font Picant mantindrem la 
memòria emotiva però també millorarem la memòria econòmica 
d’Argentona.

Què passa amb la Font Picant? 
Estem assistint a un retorn accelerat a 
un passat innominat? Josep Anton 

Capdevila

Talussos del marge dret desmontats

Un dia raja, dos no. Fins quan?
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Prop de les set de la tarda del diumenge 3 de juny, desprès d’un 
intens ruixat inoportú, va fer retrasar la sortida de la cercavila amb 
els gegants, grallers i tabalers i el grup de musica que tenien que 
iniciar la trepitjada de les catifes de flors.

Al cap d’una estona... de cop la vila es va sobresaltar, al toc 
estrident de cornetes cornetins i timbals d’una banda musical, 
provinent de la plaça de l’església... 

Uns escolanets amb lluernaris i encens obrien pas a la processó, 
els seguien unes nenes avituallades amb els vestits de la primera 
comunió d’un blanc nuclear , i tot un seguici de devots , el seguia 
de prop i sota pali el mossèn abraçat al Sant Custodi. 

Darrera del talem una banda de musica de la “ Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Esperanza de 
Mataró” amenitzava sorollosament la llarga processo de creients i 
encuriosits. Fins aquí res a dir... si no fos que parléssim d’una típica 
processó dels finals dels anys cinquanta... però no axó passava 
increïblement al 2012 !!!

“Anem com els crancs” se sentia a dir per alguns vilatans... Però 
independement de les creences dogmàtiques de cadascú s’havia 
produït un “Cisma” en la cercavila i en la festa de les catifes, per 
una banda els que fan proselitisme a cop de creu i una altre, que 
ells anomenen despectivament els “pagans”... 

Sort de la mediació de la regidora de joventut, esports, festes i ac-
tes culturals i de la policia municipal que varen reaccionar a temps 
per evitar la el possible encontre de la cercavila “Pagana” amb la 
processó dels “Devots”. 

Es recorda que el “Corpus Christi” es celebra concretament el 
dia deu de juny, però que hàbilment el mossèn, va aprofitar les 
sinergies de la festa de la Diada de les Flors, que antigament 
era confessional i que els que fan proselitisme, varen anular la 
festa popular de les catifes. Fou en el 1990 que “Els Amics de les 
Tradicions” varen recuperar la Diada de la Flor... i ara el safareig i 
la controvèrsia esta servida. 

La diada de la flor a Argentona Francesc 
Navarro

Carrer Angel GuimeràDetall del Carrer Indústria

ARTESANIES DO-VER

C/Sant Julià 21 - 08310 Argentona 
Tel. 93 756 07 79 - Mòbil 677 15 20 78

PER A TOT EL QUE VULGUIS EMMARCAR!

Taller-botiga de marcs a mida 
per a olis, fotos, textures, etc.

Restauració de marcs, 
mobles, petites obres d'art i 
neteja d'olis

cafeteria

Plaça Nova Argentona

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa 
Major!
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Nora Planas

Ara ja fa exactament un any que ens miràvem una pila de roba, 
fotos , llibres i altres béns materials mentre ens plantejàvem com 
podríem fer encabir-ho tot dins la maleta sense sobrepassar els 23 
Kg permesos d’equipatge. Ens en anàvem a viure a Minnesota on 
havíem trobat feina a la universitat. Marxar és dur, vas a l’aventu-
ra del desconegut. “Trenques” amb la xarxa familiar i d’amistats 
elaborada durant els anys, que et donava un referent de seguretat, 
per començar a construir-ne una altra en un lloc nou i desconegut 
on les “normes” de socialització i els costums són diferents.

En terres catalanes, Minnesota, no és una regió dels Estats Units 
que surti sovint a les converses, ni a la televisió, ni ben bé enlloc. 
Curiosament recentment sí que ha sortit a les notícies arrel del fet 
que el jugador de bàsquet Ricky Rubio el van fitxar per la NBA a 
jugar amb els “Minnesota timberwolves”. Minnesota està al bell 
mig d’Estats Units fent frontera amb Canadà, és un estat molt 
rural i la població és, en origen, descendent de Finesos, Noruecs i 
Alemanys, penso jo que devien ser els únics que es varen rebatre 
a quedar-s’hi malgrat el clima. Vivim a Minneapolis, la gran ciutat 
habitada més freda del món, on les temperatures a l’hivern arriben 
als -40ªC, en canvi els estius són molt agradables semblants als 
d’Argentona ( calorosos i humits). És la terra dels grans llacs, 
només a l ‘estat de Minnesota hi ha més de 10.000 llacs i un d’ells, 
el “lake Superior”, és el llac d’aigua dolça més extens del planeta, 
és com un petit mar dolç amb la seva marea i ones.

La gent d’aquest indret on hem anat a parar és molt oberta i molt 
acollidora, a vegades ens fa sentir incòmodes l’agradables i con-
siderats que arriben a ser. Després d’un dia passejant-te pel país, 
pots entendre fàcilment perquè tenen el molt merescut sobrenom 
de “Minnesota Nice” (els agradables de Minnesota). Només et 
cal estar una mica abstret mirant al buit perquè es pensin que 
t’has perdut i et vinguin a oferir ajuda o fins i tot et preguntin si et 
poden donar un cop de cotxe. Si demanes saber com funciona el 
parquímetre, a la que et descuides ja te l’han pagat i et diuen que 

en tens per dues hores. No parem mai de meravellar-nos de l’ama-
bilitat d’aquestes persones.

Tot i que ja ens hem habituat a l’estil americà de fer barbacoes 
els dies que fa bo, a anar donar un tomb pel llac quan vols estirar 
les cames i a passejar per el centre comercial quan fa fred, en les 
dates assenyalades anem al Casal Català de Minnesota on ens 
trobem amb una quinzena de catalans, les seves famílies i amics 
per celebrar les festivitats catalanes. 

Ara ja fa un any que som aquí i sabem del cert que ens quedarem 
com a mínim un any més. Últimament tornem a mirar-nos una pila 
de roba i diferents utensilis però aquest cop enlloc de plantejar-
nos com ho farem per entaforar-ho a la maleta ens preguntem 
com continuarà aquesta experiència. La robeta és per la nostra filla 
que ha de néixer d’aquí uns mesos. Ara sí que comença una nova 
aventura!

argentoninsFORA VILA

Nora Planas en un llac de Minnesota

Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONA

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

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa 
Major!
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Ara que és estiu, la vida esclata i nosaltres ens estabornim de 
calor, m’he recordat que teníem un assumpte pendent: la marieta 
que es menja el pugó.

Les plagues dels cultius havien arribat a causar grans estralls en 
la població. Durant la meitat del segle XIX, la malaltia provocada 
per Phytophthora infestans (míldiu de la patata), va provocar que 
es perdés gran part de la collita de patata del nord d’Europa quan 
aquesta era l’aliment bàsic de la població, provocant més d’un 
milió i mig de morts de fam (aviat és dit...) i l’emigració massiva 
de població europea cap a la costa est de Nord-Amèrica. Per això 
històricament les malalties de les plantes han estat vistes amb 
ressentiment per part de la societat. Tant és així que per la seva 
eradicació s’havien arribat a emprar mètodes tan poc empírics 
com ex-combregar els pugons. 

Les coses han canviat força i avui dia es tendeix a pràctiques més 
terrenals per a conviure amb les plagues. D’entrada, ja no es 
parla d’eradicar plagues, la tendència actual és la de gestionar les 
plagues i mantenir-les a nivells tolerables pels cultius. En aquest 
sentit, el control biològic de plagues hi juga un paper fonamental i 
juntament amb els productes fitosanitaris (no tots de síntesi quími-
ca) i altres pràctiques, ens permet gaudir d’unes plantes sanes.

Em vull esplaiar més en el control biològic de plagues per donar a 
conèixer una eina que és tan apassionant com complexe. Primer 
de tot però, deixeu-me aclarir unes premisses importants. El con-
trol biològic de plagues no implica necessàriament una producció 

ecològica o biològica, sovint hi va acompanyat, però no hi és 
implícit. Encara que la gran majoria ho fan, no tots els pagesos que 
fan agricultura ecològica fan control biològic de plagues. I a l’in-
versa, alguns pagesos del Maresme que no certifiquen agricultura 
ecològica fan control biològic de plagues. Que consti...

Regla d’or pel control biològic de plagues: els lleons es mengen les 
zebres. Aquesta obvietat és un bon exemple per explicar el control 
biològic. El que passa a la sabana africana de forma natural, també 
passa als jardins i als camps dels pagesos: uns es mengen als 
altres, és llei de vida. I aquest fenomen natural és el que aprofitem 
en agricultura per portar a terme el control de plagues.

A la natura, com tot en la vida, la qüestió és arribar i mantenir 
l’equilibri. Les poblacions d’insectes es mantenen en un equilibri 
natural i és només quan hi ha una pertorbació d’aquest equilibri 
que es desestabilitza tot el sistema tròfic i s’esdevenen les plagues. 
Resumint-ho molt, tot és una qüestió de nivell de poblacions. 
Exemple: un pugó en un cirerer de quatre metres d’alçada és una 
plaga? I deu? I dos-cents? I mil pugons? 

Quan un insecte esdevé plaga? Quan n’hi ha molts? O quan ens 
destorba? Un pugó no neix plaga, un pugó és un pugó i s’alimen-
ta xuclant la saba de les plantes, com nosaltres ens alimentem 
d’enciams. El que intentem determinar els fito-patòlegs és en quin 
moment un insecte en un cultiu esdevé plaga i comporta perjudici: 
estètic, sanitari o econòmic. Aquí afegim una component nova: la 
vessant antròpica (referida a l’home) del concepte plaga. No es 
pot generalitzar, perquè cada plaga, cada planta i cada entorn és 
diferent; aquí rau la dificultat i també la passió d’aquesta feina.

Doncs bé, quan hi ha molts pugons en un enciam, una altra 
espècie d’insecte útil o auxiliar (per exemple la marieta) va allà a 
menjar-se’ls. Tornarem ara als detalls. Aquest insecte útil, quants 
pugons menja? Durant quant de temps? A quina època? Viurà a 
la planta on hi ha el pugó? Quants insectes auxiliars necessito per 
controlar la meva plaga?

La marieta potser és l’exemple més conegut, però no és més que 

Teníem un assumpte pendent:  
les marietes i el pugó

Montserrat Matas i 
Oliveras

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

Dr. Samsó, 21 • Tel. 93 797 10 72 • ARGENTONA

Interessants descomptes i promocions en pintures

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!
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el fruit d’una exitosa campanya de màrqueting. És la guapa de la 
pel·lícula, però és capritxosa, si fa massa calor no treballa i hi ha 
altres espècies més sòbries que treballen més que ella. Per tant, si 
hi ha marietes en una planta, busqueu bé i probablement acaba-
reu trobant pugó, si no se l’ha menjat...

Els insectes són molt sibarites i tenen les seves preferències. Al 
laboratori n’anomenen assajos de cafeteria: els donen diverses 
preses i observen quina es menja abans. Així sabem per quina pla-
ga va millor cada insecte. Com nosaltres vaja, primer ens mengem 
el Gruyère suís i després els Caseríos... Amb les plantes hostes 
passa el mateix, no tots els insectes (ni plagues ni útils) s’instal·len 
en totes les plantes. Per tant aquí tenim un trencaclosques que cal 
fer encaixar. 

No es tracta de deixar fer la natura, sinó de conèixer la complexitat 
del sistema i intentar gestionar-lo per tal de minimitzar els seus 
efectes. Això és complexa: el coneixement cal treballar-lo. Conèixer 
el insecte, en quina planta hoste viu, quina presa prefereix, a quina 
època el trobem, si pot provocar efectes secundaris, quins produc-
tes compatibles podem aplicar... Una feinada..

Això és el que fem els biòlegs i els enginyers agrícoles que treba-
llem en entomologia aplicada. Aquesta tasca es fa mitjançant les 
Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), creades pels pagesos i la 
Generalitat fa trenta anys per tal donar assessorament tècnic al 
pagès i promoure un control de plagues més net i raonable. 

És a dir que fa més de vint-i-cinc anys que alguns pagesos del 
Maresme estan fent control biològic de plagues a les seves explo-

tacions comercials. Vint-i-cinc anys! Qui parlava de medi ambient 
i sostenibilitat del planeta aleshores? I qui sap que els pagesos del 
Maresme fa vint-i-cinc anys que estan treballant d’una manera 
neta, responsable i intel·ligent? Quan hi penso m’indigno. M’indig-
no perquè han estat valents i pioners en un tipus d’agricultura que 
ha vençut molts estereotips i no ho sap ningú. 

Ja se sap que això del màrqueting no ha estat mai el nostre punt fort...

El control biològic de plagues implica riscos i feina que no tothom 
és capaç d’assumir; cal ser d’una mena molt determinada per fer-
ho. Cal creure-s’ho molt per confi ar que uns insectes que gairebé 
no veus et salvin el cultiu, les “garrofes” al capdavall. I com és que 
els pagesos ho fan?, us preguntareu. La resposta és tan simple que 
ofèn: perquè funciona. I al capdavall el sentit comú i la raó sempre 
s’acaba imposant: el control biològic de plagues funciona perquè 
ho mana la natura, per molt verds i ecologistes que ens vulguin 
titllar. 

Continuarà...

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

• 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

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.  

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

la xurreria

Tel. 667 70 70 19

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa Major!
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El premi Jordi Gol i Gurina 2012 ha estat 
concedit al Dr. Oriol Martí i Carrasco 
metge d´Argentona
Aquest premi que concedeix anualment la prestigiosa Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, ha estat atorgat 
enguany al nostre convilatà i metge Oriol Martí.

El guardó vol reconèixer la trajectòria professional i humana d´un 
metge de capçalera (o de família com ara s´anomena).

El Dr. Martí, membre d´una nissaga de polítics (net d´en Carrasco i 
Formiguera) i de metges prestigiosos (nebot d´en Rosend Carrasco 
i Formiguera, introductor de la insulina al nostre país), porta més 
de 40 anys exercint de metge de capçalera, inicialment a Avinyó 
(Bages), després a Lliça d´Amunt i des de 1980 a Argentona. Sempre 
allà on ha estat, la seva tasca s´ha caracteritzat per cercar el treball 
en equip, ja sigui fent reunions de discussió de casos clínics amb els 
col·legues propers o cercant llaços per intercanviar opi nions i forma-
ció amb els professionals dels hospitals de referència de la seva àrea 
de treball, ja foren a Manresa, Granollers o Mataró.

Metge amb inquietuds humanistes i professionals, ha contribuït 
amb dedicació constant i diversos encàrrecs al desenvolupament 
del model d´història clínica per a l’Atenció Primària impulsada pel 

Dr. Gol, fins a l´actual història informatitzada; així com en l’elabora-
ció del primer “índex farmacològic” (amb el grup de treball liderat 
pel Dr. Joan-Ramon Laporte) i el llibre col·lectiu sobre el “Metge de 
capçalera en un nou sistema sanitari”.

Enhorabona pel guardó, Oriol Martí. Segueix treballant sense fer 
soroll que és una bona manera d´afrontar els canvis professionals, 
organitzatius i tecnològics que contínuament la nostra societat 
demana.

A la pàgina següent transcribim el discurs d´agraïment que en 
nom dels diferents guardonats va fer el Dr. Martí com a cloenda de 
l´acte d´entrega de Premis (Barcelona, maig de 2012).

El Dr. Martí recollint el Premi amb el Conseller Boi Ruiz i el President de l´Acadèmia 
Alvar Net.

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Bona 

Festa 

Major! Bona Festa Major!

pinsos • llavors
�tosanitaris
adobs i planters

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

premi A l'esTABlimenT 
ComerCiAl CenTenAri

Bona 
Festa 

Major!
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Sr. President de l’ Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i de Balears, Honorable Sr. Conseller de Salut, autoritats 
que representeu el Govern de la Generalitat, el Parlament i la Ciutat, 
senyors membres de la Junta de Govern, senyors membres dels jurats, 
companys, companyes, estimats amigues i amics,

En primer lloc, dono les gràcies en nom de tots els guardonats per 
aquests premis que ens heu volgut atorgar. Una felicitació especial al Sr. 
Gaietà Pareja i Gabarró per aquest Premi a la seva trajectòria professi-
onal i humana en infermeria, per la seva llarga vida dedicada a la seva 
professió, al servei de la Salut de les persones, des dels molt llocs on ha 
treballat i treballa encara. 

Felicito a tots els altres guardonats i a totes les persones que dia a dia 
feu l’ Acadèmia, a través de totes les Societats Científiques, de totes les 
Filials escampades per tot el territori, dia rere dia, any rere any, des de 
fa més de 140 anys, per mantenir el caliu i la flama d’aquests valors 
científics, de recerca, de docència, de rigor, de ètica. De feina ben feta 
al servei de la Salut de les persones. Al servei d’aquesta nostra Societat, 
d’aquesta nostra Llengua, d’ aquesta nostra Pàtria. A tots els que doneu 
vida a l’ Acadèmia, moltes gràcies.

Pel que fa al Premi Jordi Gol i Gurina d’aquest any, l’accepto amb tota 
la modèstia i amb tot l’orgull. Modèstia perquè crec que no és un reco-
neixement a la meva persona sinò a tot un sector de la professió digueu 
metges de capçalera, metges de família, metges rurals, de medicina 
general, d’atenció primària. Digueu metges de persones com li agradava 
dir al Dr Jordi Gol. A mi el nom que més m’agrada i més em fa feliç és el 
de “metge de poble”. També penso que en aquesta ocasió s´ ha volgut 
valorar- suposo- una trajectòria a una generació de metges desconeguts, 
d’una certa edat, que hem treballat molts anys a primera fila. Que ens 
vem adaptar, als començaments de la professió, a unes condicions que 
avui es veurien molt precàries. Vivíem a un poble, sense els hospitals co-
marcals actuals, lluny de la capital, sense les comunicacions d’avui. No 
hi havia cursos ni revistes de la nostra especialitat. És que no existia la 
nostra especialitat! Ho suplíem amb bona fe, dedicació, temps, il.lusió i 
gust per la feina. La nostra casa era “la casa del metge” i era el consulto-
ri. Els nostres fills eren “els fills del metge” i la nostra dona era la “dona 
del metge” i ajudava, feia receptes, atenia trucades de dia i de nit i si 
calia, fins donava consells per telèfon. Això i molt més era fer de metge 
de poble. Després, va venir la Transició, la Democràcia, el Congrés de 
Perpinyà, l’eufòria de la Reforma de l’ Atenció Primària. El Dr. Gol amb 
la Història Clínica per a l’ Atenció Primària, generalitzada i uniformitza-

da. Van venir els Equips d’ Atenció Primària, les Àrees Bàsiques de Salut., 
Va aparèixer una generació de Metges de Família que ens van passar al 
davant -i a vegades per sobre- més preparats, més joves, més eficients, 
amb més empenta, més segurs d’ ells mateixos. Els vem acceptar 
com acceptem amb naturalitat que els nostres fills son més alts que 
nosaltres, més llestos i –no cal dir-ho- més ràpids en l’ús de l’ordinador. 
Ens vem adaptar a les direccions per objectius, als protocols, a les guies 
de pràctica clínica, a les guies terapèutiques, a l’ús dels genèrics, als 
registres, a la informatització de les consultes. Després ens hem adaptat 
a les retallades i als temps que corren. I estem disposats encara a seguir 
treballant i a mirar el futur amb optimisme. I sempre, sense perdre el 
més important: el respecte al malalt, la nostra presència al seu costat, 
el nostre acompanyament. A ell i a la seva família. Al servei de la seva 
Salut, en el sentit més extens i profund de la paraula.

Puc dir amb la meva experiència que ho hem fet amb gust i amb orgull. 
Amb vocació. Amb entusiasme. Amb alegria de viure i satisfacció de fer 
de la nostra professió la nostra vida. De fer un ofici que ens agrada, que 
ens fa sentir feliços, útils, propers a les persones i estimats pels nostres 
pacients.

Vull acabar parlant d’ alegria de viure i d’ entusiasme perquè estic 
parlant del Premi Jordi Gol i Gurina i si aquest premi serveix per home-
natjar unes persones, serveix encara més per homenatjar i fer memòria 
del Dr. Jordi Gol i per fer permanent el seu record i el seu mestratge. 
Mestratge de moltes coses més, però jo vull aquí destacar els seu mes-
tratge d’optimisme i d’ entusiasme. Es per això que acabaré aquestes 
paraules llegint unes ratlles que ell va escriure, no gaire temps abans de 
morir, sobre com voldria ser ell recordat el dia que no hi fos, en una car-
ta al seu amic Oriol Casassas: “...podries dir per exemple, que en Gol ha 
estat un tímid i un mandrós, però feliç d’amor. Sensualment enamorat 
del seu país i per extensió, de tota la bola de l’ Univers de la Creació, 
feliç de tot això com un nano amb sabates noves. I enamorat de la vida, 
sobretot de la vida d’unes contradictòries criatures anomenades homes 
i dones, criatures per les que ha sentit, incloent-s’hi ell mateix, una gran 
estima, una irresistible tendresa i potser una excessiva tolerància. Que 
en aquesta alegria de viure, hi ha l’ arrel del seu patriotisme, de la seva 
opció religiosa, del seu treball i del seu ofici de metge.”

Identificat amb aquest esperit i amb aquesta alegria de viure, us torno a 
dir en nom meu i de tots els guardonats: 

MOLTES GRÀCIES.

Discurs del Dr. Oriol Martí

Comunicat de premsa

La Marxa per la Independència organitzada 
per l'Assemblea Nacional Catalana serà pre-
sent a Argentona el divendres 3 d'agost com 
a prolegomen dels actes de Festa Major 
que començaran el mateix vespre. A 2/4 de 
8 hi haurà una concentració d'argentonins, 
argentonines, veïns de les viles properes 
i convidats d'arreu de la nació a l'entrada 
d'Argentona venint de Vilassar de Mar, a la 
confluència dels carrer Bellavista i la carrete-
ra de Vilassar .

 Seguidament ens dirigirem cap a la Plaça 
Nova duent una senyera estelada de 50 
metres de llargada amb acompanyament de 
músics i percussionistes de la vila. A la Plaça 
Nova, damunt de l'escenari preparat per als 
actes de Festa Major es llegirà el manifest de 
la Marxa per la Independència i es lliurarà al 
sr Ferran Armengol, alcalde de la vila d'Ar-
gentona, que ens adreçarà unes paraules de 
benvinguda.
 Argentona per la Independència, la secció 
local de l'Assemblea Nacional Catalana, fa 
una crida la participació en l'acte i convida 

a tots els assistents a gaudir dels actes de la 
Festa Major que començarà aquell mateix 
vespre i encoratja a tothom a participar 
en els centenars d'actes que se succeiran 
durant tot l'estiu per fer arribar la Marxa per 
tot arreu i a l'acte de cloenda l'11 de setem-
bre a Barcelona, participant en la manifes-
tació organitzada per l'ANC a la que podeu 
assistir amb els autobusos que posarem a la 
vostra disposició des d'Argentona.

Xavier Peguera ( Coordinador d'Argentona 
per la Independència- ANC)
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Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona

Campanya de “Som lo que sembrem”
“Som lo que sembrem” (plataforma de pagesos i ciutadans) ha 
promogut una campanya contra l’ús d’herbicides amb glifosat, 
amb un argumentari que és un recull de gairebé tots els articles 
científics sobre la seva toxicitat en la salut humana i els efectes 
negatius, que té el glifosat, en els ecosistemes. 

www.somloquesembrem.org

El passat mes de desembre de 2011, es van fer unes xerrades i 
taules rodones de debat i informació a l’entorn de l’ús generalitzat 
i indiscriminat dels herbicides amb glifosat, i les alternatives al seu 
ús en agricultura i jardineria, amb diferents ponents especialistes 
en el tema. Un dels participants, Gilles-Eric Séralini, és doctor en 
bioquímica, professor de biologia molecular a la Universitat de 
Caen (França) i codirector del panell científic del Comitè d’Investi-
gació Científica Independent i Informació en Enginyeria Genètica 
(CRII-GEN). 

En la seva xerrada va exposar els efectes contaminants mediambi-
entals i alimentaris en la salut de les persones. Ha treballat en mo-
lècules per a la prevenció i tractament del càncer de pit i estudiat 
els efectes dels disruptors endocrins i les conseqüències sobre la 
salut, de les diferents contaminacions ambientals i alimentàries.

A Catalunya cada any es venen 7.435 tones de plaguicides, her-
bicides i altres substàncies. Aquestes quantitats tenen un impacte 

potencial considerable en la salut i el medi natural. Per aquest 
motiu l’AA.VV. d’Argentona, i a nivell particular, ens hem adhe-
rit a aquesta campanya que consisteix en demanar, mitjançant 
instància a l’Ajuntament, quins productes fitosanitaris s’utilitzen en 
el mantenint dels jardins i parcs públics. 

Els passats 8 i 11 de maig, vam entrar a l’Ajuntament les esmen-
tades instàncies i a data d’avui, 2 de juliol, no hem tingut cap 
resposta.

En elles es demana que es remeti la informació sol·licitada en el 
termini d’un mes, d’acord amb l’article nº 10 de la Llei 27/2006 de 
18 de juliol, a les adreces electròniques corresponents (Som lo que 
sembrem, AA.VV d’Argentona i particular).

Havent preguntat, personalment, al regidor de Serveis, em va 
adreçar a altres regidories que al final no eren les responsables del 
tema. A fi i efecte de poder saber el curs que han fet les instàncies 
m’he adreçat a la Defensora del Vilatà,- tasca gens fàcil, vista la 
dificultat per poder localitzar-la-, per tal que esbrini què és el que 
ha passat. Tinc hora donada d’aquesta institució per al proper 12 
de juliol. Ja que aquesta edició del Banc de la Plaça estarà a la im-
premta en aquelles dates, espero i desitjo 
que en el proper número podré donar 
informació del resultats. Caterina Alsina 

Parnau

FRUITA DE TEMPORADA   

OUS DE GRANJA                 

OLIVES

VERDURA DEL MARESME

ASSORTIT DE DOLÇOS

VARIETAT EN LLEGUMS
Horari: Dilluns matí tancat / Tarda obert

De dill a div de 8.30 a 13.30 i 16.30 a 20.30
dissabtes 8.30 a 14h

C/ les Parres, 19 baixos - Argentona

FRUITA DE TEMPORADA   

OUS DE GRANJA                 

VERDURA DEL MARESME

Fruites el Càntir

De dill a div de 8.30 a 13.30 i 16.30 a 20.30JA TENIM 
CALÇOTS DEL 

MARESME

FUSTERIA POU
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des de 1960

C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapou@terra.es
Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

Bona Festa Major!
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Bona Festa Major!

Bona Festa Major!
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Coses que passen

26/01/2012 Reunió de poble

23/04/2012 Sant Jordi. La Plataforma i altres entitats van posar una 
parada de roses

26/03/2012 Capolada al alzinar protegit

04/05/2012 Presentació a Argentona Assemblea per Catalunya.

10/06/2012 XIII Trobada d’amics a Burriac
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Presentació del llibre 
“Ta Kritikà“ de Jordi 
Alsina Iglesias
L’antropòleg argentoní resident a 
l’illa de Creta, ens presentarà el seu 
llibre dedicat a la música d’aquesta 
bonica illa grega, i que va publicar 
gràcies al suport de 105 microme-
cenes i de l’editorial Setzevents. 
Ta Kritikà és un recorregut per la 
música de Creta i els elements que 
la configuren des d’una mirada 
antropològica. Un viatge on l’autor 
s’acosta a una de les tradicions mu-
sicals més vives de la Mediterrània, 
i a una societat que s’expressa mit-
jançant uns sons i unes músiques 
lligades a un territori. 

Dimecres, 1 d’agost de 2012, a les 8 de la tarda al Saló de Pedra, 
dintre dels actes de la Festa Major de Sant Domènec.

Organitza: Associació de Veïns d’Argentona
Col·labora: Ajuntament d’Argentona

Ens plau fer-vos arribar en successius números del Banc 
de la Plaça en contingut del fulletó publicat per la Comis-

sió de Convivència de la Federació 
d'Associacions Veïnals de Mataró 
que treballa des de fa anys per 
millorar la convivència i la cohesió 
social dels barris de la capital, en 
“benefici de totes les persones que 
hi (viuen), per aconseguir el respecte 
per la igualtat de drets que com a 
ciutadanes i ciutadans tothom hauria 
de tenir garantit”.

És “en benefici de tots i totes”, no 
a favor de la població immigrada 
que està al punt de mira dels dards 
enverinats en forma de mentides fan 
servir certs grups ideològics i polítics 

per fer-se un espai: electoral i mediàtic. Només la veritat 
ens fa lliures.

Hem convidat als amics d'aquesta Comissió de Convivèn-
cia a presentar el seu treball, com ha estat rebut i quines 
estratègies proposen per fer canviar les mentalitats de les 
persones que s'han cregut els missatges xenòfobs sense 
contrastar si és o no veritat “tot el que diuen”.

Us convidem al Saló de Pedra el proper dijous 27 de 
setembre, a les 8 del vespre. No hi falteu.

Aliments integrals i biològics

Complements dietètics

Fruita i verdura ecològica

C/. Joan XXIII, 9  -  ARGENTONA
Tel. 93 756 01 42

Bona Festa Major!

Bona Festa 
Major!
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Fa anys que per la tele vaig veure un reportatge que em va esgar-
rifar. Tinc una germana als Estats Units, a Califòrnia, i sempre em 
parlava dels “Mojaditos”, que eren els mexicans que travessaven el 
riu per entrar als Estats Units.

Al reportatge que varen donar aquell dia es veien tres o quatre 
nois que intentaven arribar a la terra de les promeses però allí hi 
havia unes llanxes que els impedien el pas. Aquells nois estaven 
esgotats, ja no tenien forces, jo cridava davant de la tele, em 
semblava que m´havien de sentir, però aquelles llanxes eren la llei 
i varen deixar que s’ofeguessin, vaig sentir tanta angoixa i tanta 
ràbia que vaig decidir que la terra era de tots, que jo era catalana, 
espanyola, europea i ciutadana del món. Que la terra és meva i és 
de tots. Ja sé que hem de tenir lleis, però les lleis les fan els homes 
i de vegades són equivocades i inhumanes.

Estic en contra de les salvatjades, dels abusos, dels lladres, del 
descontrol, d’aquells que pensen que el poble no hi té res a dir.

Sóc filla d’Alcarràs i hauria donat la vida per aquell poble, per 
a mi no hi havia ni més terra ni més pàtria que aquella, però la 
vida fa 63 anys que em va portar a Argentona i Argentona és el 
bressol dels meus fills i l’estimo i ara m’adono que Catalunya està 
envoltada de llanxes que ens volen ofegar, aquestes llanxes es 
diuen Espanya i ens demana uns tributs que desestructuren els 
fonaments de Catalunya.

No penseu que no tinc por, les lluites sempre porten conseqüèn-
cies i lladres n’hi ha tants a Espanya com a Catalunya, tots els 
governs tenen les mans brutes.

Però, ho hem de consentir? 

Si a més de la firma hem de donar la cara jo la donaré.

No serà tot una ironia…

La independència Alfonsa 
Charles

Denúncia ciutadana

Sóc una vilatana d'Argentona que camina sovint per la Riera. 
Últimament la trobo en molt mal estat. És per això que vull de-
nunciar públicament el meu malestar, tant per la degradació de la 
Riera, com per la conducta dels qui ho fan, com la desídia dels qui 
haurien de vigilar que això no passes. 

Us mostro dues fotografies, una de sota el pont de l'autopista C-60 
i l'altra prop del bosc de Can Cumulada. Quina vergonya!
 

Amparo Serra

F l e c a  i  d e g u s t a c i ó

C/ Doctor Samsó, 41 - 08310 Argentona
Tel. 607 797 291

Selecció Jabugo

C/ Sant Miquel, núm. 8 - 08310 ARGENTONA
Tel. 93 756 16 68 - Fax 93 756 00 97

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES
• PORC IbèRICBona Festa Major!

Bona Festa Major!

Nota: aquesta carta ens va arribar abans de la neteja popular de la riera del passat diumenge 10 de juny.
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Debat... enquesta... compromís electoral?

En aquest número volia parlar un xic de l’incineració de residus urbans 
però els darrers esdeveniments m’han fet canviar de tema .

La regidoria de Participació junt amb la de Medi ambient , han engegat 
un “procés participatiu” per a recollir l’opinió del vilatans referent al 
sistema de recollida selectiva porta a porta dels residus urbans.

Cal aclarir que hi ha unes premisses pre-establertes , que no entren a 
debat :

• El model de recollida és el porta a 
porta

• El sistema ha de ser sostenible 
econòmicament

• S’han de complir les normes 
pautades per les administracions 
públiques.

El procés consta d’un qüestionari , d’uns “grups 
de treball o de debat ” i també està prevista una 
exposició dels resultats cap a finals de juliol o al 
setembre segons vagi tot plegat.

El qüestionari consta d’uns 15 punts amb vàries 
respostes a escollir , zones per fer-hi comentaris 
i està previst repartir-ne 8.600 per tota la zona 
de la vila on es fa el porta a porta.

Els grups de debat està previst que siguin 6 i 
agrupant a les persones de diferent maner a , a) d’entitats de la vila , 
b) a nivel particular c) persones que hagin participat en altres procesos 
semblants.

 Tot aquest procés està portat per una empresa especialista en proces-
sos participatius i el cost per a les arques municipals serà de 12.000 
euros.

Bé , arribats a aquest punt , comencen a sorgir qüestions :
• Per què aquesta moguda , si quan ens van imposar les 

quantitats de bosses taxades segons les persones del 
padró , no van preguntar a ningú?

• Es que això respon a uns compromisos presos a la cam-
panya electoral d’ara fa ja més d’un any ?

• On és en tot aquest procés l’estímul cap a la reducció de 
residus ?

Que es demani l’opinió als vilatans em sembla molt bé , és sa i és de 
bona pràctica política fer-ho , però hi ha temes que s’han de tenir 
clars ja d’entrada desde precisament els llocs on s’han de prendre les 
decisions que afectin a tot el municipi. Per això, al procés participatiu 
s’hi han posat unes premises prèvies , es a dir , uns punts als quals 
no hi ha res a opinar , i com que ja els hem anomenat , no voldria 
repetir-ho. 

Aniré al punt que crec que és capdal. Segur que estem tots d’acord 
que el nivell de Kgs/persona/any de residus que generem és del tot 

insostenible . Aleshores, per què no dediquem els nostres esforços a 
promoure la REDUCCIÓ?

Si fem menys residus caldrà esmerçar menys recursos (taxes ) per la 
seva recollida i posterior gestió. Per exemple :

- Si reduïm el rebuig de forma important , no caldrà pasar cada setma-
na a recollir-lo , potser cada quinze dies serà suficient = estalvi de tota 
mena (econòmic i mediambiental).

- Si reduïm els envasos de forma important , 
també la seva recollida i gestió es veuran dismi-
nuïts i els seus costos també . 

També trobo a faltar campanyes decidides de 
cara a l’usuari i als comerços locals ( els macros 
ja van per un altre cantó) per promoure l’ús 
d’envasos reutilitzables (carmanyoles) i la subs-
titució de les paperines de plàstic per bosses de 
roba o paper . Promoció dels envasats en vidre i 
si pot ser retornables millor.

 Al començament del porta a porta hi va haver 
una campanya on es donaven bosses de roba i 
carmanyoles que potser caldria repescar, si més 
no, la seva filosofía.

En definitiva , si no apostem fermament desde 
el govern municipal i fem entendre a tots els 
vilatans que la reducció és el camí si ens en 

volem sortir , no crec que avancem gaire i tot plegat quedarà en un 
aiguabarreig que a base de pagar una taxa més o menys important 
quedarà resolt el problema de la brossa.

Així doncs:
• Hem quadrat els comptes. 
• Reciclem el que ens marca les normatives establertes , o 

potser un xic més i tot.
• Ja podem dormir tranquils, que vivim en un poble molt 

maco.

Pensem només per un moment en el consum d’aigua per il.lustrar el 
tema de la reducció.

És evident que hi haurà sempre residus que caldrà recollir i tractar , 
però com ja deia en el BP nº 33 , si no anem cap al residu zero, i si no 
tendim cap a residus que la seva gestió permeti fer la volta i tencar el 
cercle ( que el propi medi sigui capaç d’absorbir-ne el seu impacte ) , 
molt poc avançarem i algú potser ens ho recriminarà.

Endavant doncs amb el procés participatiu , tant de bo que ens surtin 
millores , i tant de bo que hi hagi una decisió valenta per aplicar-les, 
però per més que pugui semblar utòpic , crec que : SI FEM MENYS 
BROSSA . . . LA RESTA VINDRÀ DE MÉS A MÉS.

Bon estiu , bones vacances i Bona Festa Major , i a la tardor ja en 
tornarem a parlar.

La nostra brossa de cada dia Joan 
Culubret

Banc 34.indd   16 12/07/12   08:07



el banc de la plaça 17Núm. 34  |  Juliol 2012 Col·laboració

Records feliços i records tendres
Un record feliç. El dia 5 de maig es va casar la meva néta Eva, 
va ser un d´aquells dies que un creu que ja ho ha fet tot en la 
vida. És tanta la felicitat que tens, que has de respirar fondo per 
viure aquells moments. Va ser una boda íntima i senzilla i plena 
d’amor, jo volia dir-los com els estimava i el senyor jutge em va 
donar la paraula:

—Eva i Toni,

—La vida és un camí que tots hem de passar; ja de petits i sense 
adonar-nos hi caminem. Tu, quan vares començar el teu camí, 
eres tan petita i tan bonica –encara que ara ets guapa–, jo et 
portava a passejar a la plaça de Montserrat i la gent al veure’m 
em parava i et miraven i em deien: “De qui es aquesta cosa tant 
maca?” Jo… Déu meu… m’inflava com un globus.

—I el teu camí va seguir; fèiem cagar el tió, te’n recordes? Te’n 
recordes d´aquelles tres cadiretes petites que us va cagar el tió 
perquè tant tu com la Laura i el Jordi no em tiréssiu els coixins 
del sofà per terra, que el pobre ja no podia patir mes? Aaaah, 
però el teu camí ja era molt tossut, vas agafar la cadireta sota 
el braç i te la vares emportar a casa teva i a la setmana següent 
quan vares tornar com que no tenies la cadira volies la dels 
altres, però no te’n vares sortir. I al diumenge següent, al baixar 
del cotxe, tornaves amb la cadireta sota el braç.

—El Jordi i la Laura eren col·legues, tots dos anaven per lliure, 
per lo que a mi em va tocar ser la teva parella. Quantes vegades 
ens amagàvem sota el llit, quantes vegades jugant al pica paret, 
jo fent trampa, deia que no t’havies mogut i els altres els feia 
tornar enrere, que tramposes que érem! 

—Després al camí de la vida li surten moltes ramificacions, 
domicilis nous, nous col·legis, noves amistats i al mig d´un camí 
un Toni… visites més de tard en tard a la iaia… no, no us ho 
retrec, el camí de la vida és així i sé que per més temps que 
passi jo estaré al vostre cor.

—No sé si parlar de Déu en un Jutjat de Pau, no té gaire sentit 
però crec verdaderament que en aquests moments Déu està 
aquí en el cor de tots nosaltres i que aquest camí que ell us ha 
preparat a tots dos és ple d’il·lusions, d’esperances i d’amor.

La iaia

Amb llàgrimes als ulls i rient em petonejaven. Quina felicitat!!!

RECORDS TENDRES

El dia 25 de març al Centre ens varen fer una funció amb retalls 
de sarsuela, va ser com un regal. Quan vaig sentir les espigado-
res, pel meu cap varen passar molts records i vaig plorar i no 
vaig ser l’única, unes files més avall un altre tenia llàgrimes als 
seus ulls recordant el seu pare.

Records, tendres records, era molt petita, no devia de tenir més 
de 6 anys, em veig al carrer amb unes calcetes i una camiseta 
arrambada a la paret del corral del mas, tot just apuntava el dia, 
al mas no hi havia ningú, havien anat a espigolar a les finques 
dels voltants que no s’entretenien a recollir les espigues de 
terra, marxaven a les 4 del matí (encara no s’havien inventat els 
adelantos i els retrassos de les hores) i tornaven 
carregats amb feixos d’espigues.

Records… tendres records.

EL RACÓ 
DE LA
LINA
XÀFEC D’ESTIU

Creix un núvol dalt dels cims
i amb ell creix una esperança.
Nuvolets rosats i prims
l’han guarnit amb capa i llança.

–“Nuvolet , sembles un sant,
amb la capa i la corona.
Portes aigua? I abundant ?
Fas la cara molt rodona.”–

Potser ho pensen els matolls,
i un roser que treu florida,
i una lloca amb dotze polls. . . 
Dóna’ns aigua que és la vida :

Gotes d’aigua transparents
que revifin les roselles
i guareixin mansament
de la terra les clivelles . . . 

S’infla el núvol , tot bufat,
la comarca ja l’espera:
–“Si ens portessis un ruixat
que ens tragués la polsaquera !”–

Els pollancres , enflaquits,
són enmig de l’espectacle
cada cop més esllanguits. . .
I, de sobte, es fa el miracle:

Vetaquí que el sol ixent
que brillava al seu darrera,
tanca els ulls, i en un moment,
li destrossa la carrera.

Bufa un vent desmanegat
i ai !, adéu corona i llança.
Plora el núvol , destronat,
però riuen tots, mullant-se!Alfonsa 

Charles
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VILA?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Es tractava d’un esgrafi at de la fl or de cotó, del edifi ci residencial trans-
formada en restaurant anomenat de Can Baladia. Situada al passeig del 
Baró de Viver n 56. Va ser propietat Francesc Minguell, industrial tèxtil 
mataroní. És un gran casal de planta quadrada, amb una torre mirador 
en un dels angles. L’ornamentació s’inscriu dins el repertori modernista, 
amb esgrafi ats fl orals, obertures goticistes, combinació de maó vist i 
ceràmica, entre d’altres.

Problema núm. 34

Les blanques han de jugar amb molta precisió 
per guanyar, si tenim en consideració que la co-
ronació simultània en h8 i b1 condueix a taules.

Blanques juguen i... Final aparentment molt in-
cert, que qualsevol color poc guanyar si es juga 
malament, pero que si es juga bé son taules.

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 33
1.b5¡¡¡, això fa que si Rb5, el peò blanc de h coroni abans i impideix alhora que ho fasi el negre de a, 1. R8b¡¡¡, 
magnífica resposta que impideix la maniobra anterior, dons si al coronar els dos peons oposats, el blanc captura 
la dama negra, es produirien taules per ofegament. Veiem com les blanques poden superar aquest darrer escull, 
2. h4 a5, 3 h5 a4; 4. h6 a3, 5. h7 a2; 6. h8 =D a1=D; 7 Dg8¡¡¡ (impideix que el negre dongui escac, dons la retirada 
del rei blanc seria escac mat) Da2, les negres s´agafan a un fvgerro roent dons especulen am l´ofegament; 8. De8 
Da4; 9. De5+¡¡¡ Ra8 i ara les negres estan ikndefenses contra10. Dh8¡¡¡, dons ja no hi haurà ofegat.

VILA?VILA?VILA

Pernils, formatges 
i embotits amb 
Denominació d'Origen

C/ Gran, 50  |  08310 Argentona  
www.padilla-moldero.com  |  e-mail: info@padilla-moldero.com

SERVEI A DOMICILI GRATUÏT
TEL. 93 114 06 94

Carrer Dr. Samsó, 36
Tel. 93 797 18 10

ARGENTONA

Carrer Gran, 12
Tel. 93 797 18 11

ARGENTONA

Tenim gelats 
i terrassa!

Tenim gelats Tenim gelats 
i terrassa!

Pista: és una part de la casa d’estil modernista situada en el 
nucli urbà de la nostra vila, molt a prop del veïnat de Lladó. 
Que encara no sabeu d’on estem parlant?

La solució al proper número.

Sabríeu a 
quina casa 
correspon 
aquesta 
balconada?

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Solució i comentaris en el proper número.

Bona Festa 
Major!

Bona Festa 
Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!

Banc 34.indd   18 12/07/12   08:07



Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es
C/ Carreras Candi, 5 local

(costat plaça Nova)

Tel. 678 246 236
08310 Argentona

L’ensenyament 
de qualitat

Classes de reforç escolar:
primària, secundària, 
batxillerat, universitaris...

C/ Gran, 88 - Argentona - Tel. 93 756 12 96

Preparem exàmens 
de setembre!

C/ Gran, 56 - Argentona

Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 93 797 20 28

Ptge. de les Escoles, 4

Argentona

Tel. 937074988

Botiga i taller especialitzat

visita la nostra 
nova pàgina

Bona Festa 
Major!

Bona Festa 
Major!

Bona Festa Major!

Bona Fe sta Major !

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Banc 34.indd   19 12/07/12   08:07



Tel. 93 797 05 97
elrourebio@hotmail.com
C/ Abat Escarré, 3 ·  08310 Argentona

productes ecològics i naturals
cursos de massatge infantil
dietista titulada
naturòpata
osteòpata
espai de degustació

El sistema d’il·luminació natural 

SOLATUBE permet captar la 

llum de l’exterior i transportar-

la fi ns al lloc desitjat fent 

curvatures si és necessari. Ho 

aconsegueix gràcies a l’última 

tecnologia en captació de 

llum i a la incorporació dels 

tubs més refl ectants del mercat.

info@mateu-serveis.com — www.mateu-serveis.com
Ronda Llevant, 22 — Argentona — Tel.: 93 756 06 26

El sistema soluciona la mancança de llum a casa, a la 

feina, en indústries, hospitals, etc.

El nostre personal està especialitzat en el tractament 

de tot tipus de cobertes i podem instal·lar el sistema 

SOLATUBE garantint tant el producte com la instal·lació.

Plaça Nova, 6 - 08310 Argentona

BONA 
FESTA 

MAJOR!

BONA 
FESTA 

MAJOR!

BONA FESTA MAJOR!
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