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•	Classes	d’iniciació	
musical	a	partir	de	3	
anys.

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

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

•	Batukada.
•	Preparació	per	a	la	

prova	de	pas	de	grau	
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.

c. de la Pilota 20
(d’en Àngel Guimerà)
tel./fax. 93 797 19 70

08310 Argentona

Pg. Carles Padrós, 79 - 08304 Mataró
Tel. 93 758 91 04 - richmond.mataro@gmail.com

C/ Les Parres, 22 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 41 73 - richmond.argentona@gmail.com

AngLès Per A nens i AduLTs  
(A PArTir de 4 Anys dissAbTes MATí)

MATríCuLA grATuïTA

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa Major!

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!
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Editorial

Revenja o pacte de govern?
Si, les coses s’han de dir pel seu nom, i el nom de les coses el podrà posar el lector a l’acabar de 
llegir aquestes ratlles. No és d’estranyar que la llei electoral que legalitza aquests fets amb les 
arbitrarietats afegides de la llei d´Hondt, i els polítics que se n’aprofi ten, siguin un dels principals 
motius d’indignació dels indignats.

TxA guanyà amb escreix les passades eleccions municipals. Més d´una quarta part dels vo-
tants d´Argentona (27%) dipositaren la seva confi ança en aquesta formació local, allunyada de 
consignes partidistes nacionals. CIU va ésser la força votada en segon terme, amb només dos 
terceres parts dels vots de TxA (18%). Darrera, un reguitzell de partits i formacions polítiques, 
totes les que es presentaven  varen aconseguir com a mínim un regidor. La cosa es presenta-
va molt fragmentada, amb dos formacions destacades. Com que els temps no es presenten 
fàcils i per tal de fer pinya en temps difícil, a tothom no se li escapa que cal un govern fort que 
concentri el màxim d’empenta, experiència, talent, idees i saber fer, per dirigir el municipi en 
temps de crisi i retallades. Amb aquest raonament s’endegaren les consultes per fer aliances, 
i vet aquí, sorgiren els egoismes personals de qui volia ser Batlle tant si com no. La pregunta 
es: Aquí li corresponia en principi posseir la vara d´alcalde? Qui havia aconseguit més vots?., o 
qui es delia per ser-ho de fa anys?. Tot i que els grans mandataris de CiU han proclamat a tort 
i dret per els mitjans de comunicació que CiU respectaria en tot el territori la llista més votada, 
el sr Ferran Armengol va fer orelles sordes i es va interposar en l’esdevenir normal dels fets. I, a 
noces varen ser convidats la resta de caps de llista que per decisió popular tenien menys a dir.

Abans de les eleccions, en una presentació pública de candidatures en el saló de Pedra, va 
quedar clar que TXA, Argencat, L´Entesa i la CU P inclosa tenien molts punts comuns en el 
seu programa. El PSC quedà clarament desmarcat a nivell local per la seva defensa pública i 
aferrissada de la ronda de Mataró i el seu projecte de país. PP i AA tenien uns programes molt 
diferenciats. Així doncs, a priori, semblava possible un govern ampli amb base popular.

Però l’ocasió d’anar a contracorrent la brinda CiU . Tot i la proposta de passar pàgina i recon-
ciliació que proclama diverses vegades el Cap de llista de l´Entesa, el cos d’aquesta formació 
va preferir no oblidar les seves frustracions passades i anteposaren els sentiments a altres 
consideracions polítiques. Com s’explica sinó que militants d’Iniciativa-Els verds, que en las 
bases de l´Entesa s´han refugiat, votin un partit clarament de dretes o si volen de centre.dreta?.

Bé, l´ elecció d’alcalde ja està feta i amb ell un govern en minoria tot i ser quatripartit. Desitgen 
sort a aquest govern, sort que necessitarà per mantenir l’estabilitat interna i fortalesa en temps 
que s’auguren difícils. Creiem que el paper de l’oposició ha de ser clau per la sostenibilitat del 
mateix. Una oposició constructiva en majoria pot ser clau en l’esdevenir del consistori. Potser a 
Argentona haguem descobert la fórmula del bon govern. Ho desitgem pel bé de tots.

Sumari
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Esmorzars  i  tapes

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

Per què els parallamps no criden les 
tempestes?
(No) Tots (som prou bons) per (fer) 
Argentona (2a part) 
Permeteu-me que m’adreci públicament al sr Ferran Armengol per 
fer-li uns quants retrets, amb ànim constructiu, faltaria més.

Potser fa pocs anys que està interessat per la política munici-
pal, però li he de dir que en aquesta vila n’anomenem Pacte de 
Govern a un acord signat per unes forces polítiques que tenen 
representació al consistori i que tots plegats recullen la majoria 
absoluta ( la meitat més un dels regidors) o més... ( CDA+CUPA;CA 
d’en Suari+PSC+IC+ERC; CiU+ERC; Entesa+PSC; Tots per 
Argentona+CiU).

El que vostè ha pactat és un acord d’investidura amb tres forces 
polítiques i un regal inesperat d’una quarta. Després de les amena-
ces de portar-lo al jutjat per part del sr Rosa, estarà d’acord que el 
puguem qualificar d’inesperat, el regal? Inesperat o enverinat?

Permeti’m la suspicàcia: amb un govern estable el sr Rosa només 
té un paper: el de fer de llop en el conte de la caputxeta. D’acord? I 
ara s’ha treballat la possibilitat de ser decisiu, una altra vegada.

Resumint: és alcalde d’un govern inestable que presenta un pla 
de treball que no sap ni qui ni com li donarà suport per dur-lo a 
terme. Aquest és el preu que ha de pagar la vila perquè vostè 
sigui alcalde els 4 anys? 

El govern que diu encapçalar, és comparable a un parallamps, no 
crida la tempesta. La tempesta vindrà sola. No he pogut aconseguir 
llegir ni sentir cap declaració seva que entoni un “mea culpa”, o 
una lleu autocrítica, per explicar el trist final del darrer govern de 
coalició de CiU amb TxA.

M’agradaria sentir-lo, no només perquè valoro en gran manera 
la humilitat de tota persona i molt més la d’un polític, sinó que 

m’agradaria poder estar tranquil i creure que “sap el que ha de 
fer per no acabar de la mateixa manera o pitjor al final d’aquest 
mandat”.

Però si realment ho sap, apliqui-ho dotant a la vila d’un govern 
estable, si aquest no pot sumar 9, ja sap on els pot sumar. Refaci 
la relació amb Tots per Argentona, pacti l’alternança en l’Alcaldia, 
sàpiguin resoldre les seves diferències asseguts en una taula i 
no muntant-nos un vodevil: amb els ingredients clàssics de les 
punyalades per l’esquena, repartir talls de pastís indigestos i els 
cops de colze per veure qui s’enfira primer la lligacama de la cuixa 
del poder.

 Patètic i alhora indignant, molt indignant 
per als indignats de l’acampada i pels 
que resen tres parenostres abans de 
posar-se al llit. Amen. 

Xavier Peguera i 
Marvà

servei a domicili gratuït

C/. Gran, 12 - Tel. 93 756 12 83 - Argentona

Participa!

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 as-
sociació 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

Bona Festa Major!

Us desitgem 
una bona 
Festa Major!
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Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona

Els misteris de la política
Sembla obligat, en aquest número de la revista, parlar de les 
últimes eleccions del 22-M, ja que ha estat el fet més transcendent 
a nivell polític en el nostre país. 

Al marge de les reflexions internes que cada formació suposo que 
haurà fet -i sinó, ho hauria d’haver fet, començant en primer lloc 
per la força guanyadora que ha estat Tots per Argentona, l’objectiu 
d’aquest comentari seria interpretar els moviments que s’han pro-
duït amb posterioritat a aquestes eleccions. En primer lloc, per desig-
nar l’Alcalde, i en segon lloc per configurar el nou govern municipal, 
i quins han estat els factors que han incidit en aquests moviments. 

Crec no equivocar-me si dic que l’aparició fa quatre anys de la 
força de Tots per Argentona, sorgida dels moviment socials i de 
la moguda ciutadana que es va produir durant l’anterior mandat 
de L’Entesa-Socialistes, va suposar un rebés per les elits polítiques 
locals. Que un grup de ciutadans, sense consignes partidistes, 
pretenguessin participar en la vida política trancant els esquemes 
establerts i que a més a més es convertissin en la força guanyado-
ra, va generar un greu ressentiment i unes ànsies de revenja que 
han estat latents durant aquest últim mandat.

Doncs bé, el resultat d’aquestes últimes eleccions ha propiciat que 
aquestes ànsies es poguessin satisfer, afavorides pel desig de pro-
tagonisme del cap de llista de la segona formació política. Aquests 
dos factors han permès desplaçar del govern a la primera força 
política conformada per ciutadans.

Es verdaderament sorprenent que forces antagòniques des de fa 
molt de temps hagin oblidat aquests antagonismes i renunciat als 
seus principis ideològics i programàtics per tal d’impedir que la 
principal força política d’Argentona pugui governar. Quan els nous 
temps polítics estan posant de manifest el desprestigi de la classe 
política, la cada cop més evident falta de representativitat dels 
partits politics, aquests, les formacions perdedores a Argentona, en 
un intent desesperat de supervivència, s’han aliat per barrar el pas 
a l’única agrupació política que ha volgut, conscientment, només 
acudir a les eleccions si els ciutadans d’Argentona així ho conside-
raven convenient.

Per descomptat, ningú sap el que ens depara el futur, però tenim la 
impressió de que els temps, com deia el nostre estimat Bob Dylan, 
estan canviant, i no sembla que aquest moviments agònics i deses-
perats de la classe política local tinguin massa futur. Encara que algú 
pugui pensar que els pobles i els ciutadans tenen poca memòria, no 
en tenen tant poca com per oblidar el que aquests dies s’ha produït 
a la nostre vil·la, i si així és, alguns hauran de donar comptes davant 
dels ciutadans pels seus comportaments i actituds. 

Alguns pensen que els temes com l’honestedat, sinceritat, coherèn-
cia, són conceptes ja superats, i que el que importa és el pragma-
tisme, però en una vil·la com Argentona, on tots ens 
coneixem, els que no respecten aquests principis 
ho acaben pagant, i ja en tenim molts exemples a 
nivell local. 

artesanies do-ver

C/Sant Julià 21 - Argentona - Tel. 93 756 07 79

Taller-botiga de marcs

Per a ToT el 
que vulguis 
emmarcar!

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

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Juli 
Sanmartin

Bona 
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Major!
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Perquè creiem en allò que és 
impossible...
Fruit dels moviments sorgits arreu pel 15-M i moguts per la 
sensació d’indignació i desafecció política…, el passat 25 de maig, 
a Argentona, un grup de vilatans es van reunir a fi d’organitzar 
aquest moviment en el poble. 

D’aleshores ençà, s’han anat definint les línies d’actuació i 
organització, que si bé han causat algunes crítiques: que serà foc 
d’encenalls, que és difús, que es demana allò impossible…; també 
ha rebut el suport de gent molt diversa que ha ofert la seva apor-
tació de diferents maneres: contribuint amb els seus coneixements, 
assistint a les xerrades i assemblees, entregant llibres per la biblio-
teca pública, participant amb la seva signatura, donant menjar...

Conscients precisament de les crítiques, s’està treballant en dues 
línies:

En primer lloc, marcar-se finalitats concretes a nivell local; facti-
bles, mesurables i abastables, a fi que en un futur, es puguin veure 
alguns canvis. 

En segon lloc, i conscients que és difícil canviar a curt termini 
segons quines polítiques macroeconòmiques, sí que creiem que 
és possible fer un treball de conscienciació per a contribuir a una 
millora global. Per aquest motiu, s’han començat a fer xerrades per 
treballar alguns dels àmbits que ens preocupen més: en l’àmbit de 
les retallades socials, s’ha parlat de sanitat i educació, en l’àmbit 
econòmic, de banca ètica, en l’àmbit de medi ambient d’agricultu-
ra ecològica i cooperatives de consum...

Pel que fa a les línies d’actuació local i recollint un sentiment de 
desafecció política, ens proposem arribar a un model de poble 
més participatiu i cohesionat socialment, així com cercar també 
unes fórmules de control i seguiment de l’acció política municipal.

Volem un poble que doni prioritat a les persones i al seu col-
lectiu oferint solucions a temes tan importants com l’habitatge, la 
cultura, el medi ambient, l’educació, la sanitat, els serveis socials… 
Per poder treballar aquests aspectes que ens preocupen a tots, 
ens estem començant a organitzar en diverses comissions, que 

Assemblea dels 
indignats d’Argentona
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BAR FORMIGA II

Dr. Farrero, 16 - Tel. 93 797 00 71
Av. Puig i Cadafalch, 3 - Tel. 93 797 20 50

08310 ARGENTONA

GRAnGesCa 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

cal enfortir i convertir en un instrument efectiu de transformació i 
cohesió social.

L’acampada, és un símbol de durada limitada, que ens ha servit 
com a punt de partida per començar a organitzar-nos i a partir 
d’aquí continuar treballant, amb la col·laboració de totes les perso-
nes que s’hi vulguin afegir.

En base al respecte i a la igualtat entre totes les persones, mitjan-
çant assemblees obertes a tothom i establint un espai de reflexió i 
participació, volem fer la nostra aportació local a aquest moviment 
global.

Potser pensareu que això no va amb vosaltres, però el que sí és 
cert és que el canvi comença per un mateix, per vosaltres, per no-
saltres, des del moment en que se’n pren consciència. I és ajuntant 
consciències, idees i accions que allò impossible esdevé possible.

Per a més informació referent a 
l’Acampada d’Argentona només cal 
que consulteu el link de la nostra 
pàgina web:  
http://acampadaargent.wordpress.com

Bona Festa 
Major!

Bona 
Festa 

Major!

Fr
an

ce
sc

 N
av

ar
ro

Dissabte dia 2 de juliol de 2011 el moviment 15-M d’Argentona va 
convocar una manifestació contra el tancament del servei d’urgèn-
cies del C.A.P. de la vila. 

La intenció era fer un cercavila des de la Plaça Nova passant pel 
carrer Gran, el C.A.P. i  finalitzant a la Plaça Nova. En arribar al 
C.A.P. es va fer un minut de silenci simbolitzant la mort d’aquest 
servei que afectarà als vilatans i vilatanes no només d’Argentona 
sinó també dels municipis de Dosrius, Òrrius i Canyamars, obli-
gant-los a acudir, en cas de necessitat, al ja saturat servei d’urgèn-
cies de l’hospital de Mataró. 

Al principi de la manifestació hi havia unes 120 persones a les 
quals s’hi va anar sumant més gent a mesura que transcorria 
pels carrers de la vila. Al finalitzar a la Plaça Nova més de 170 
persones feien visible l’èxit de la convocatòria. Durant la marxa es 
van fer dos parlaments en els quals es va destacar la importància 
de l’assistència i diversitat de gent, així com la necessitat que la 
mobilització popular no s’aturi. 

El poble ha despertat i és en mans de totes i tots els vilatans seguir 
lluitant pels nostres drets.

Manifestació contra 
el tancament de les 
urgències del CAP 
d’Argentona



el banc de la plaçaNúm. 30  |  Juliol 20118 Col·laboració

Per sortir de la llarga nit del franquisme, ens vam dotar de 
l’Assemblea de Catalunya, un organisme unitari on s’hi van 
aplegar tots els partits democràtics d’aleshores, entitats socials 
i culturals de tota mena i gent de totes les tendències amb 
l’encert d’haver trobat tres idees base que tothom feia seves. 
Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia. Cal no oblidar que 
incloïen la defensa del dret a l’autodeterminació, reconegut per 
les Nacions Unides, del poble català.

El setembre de 2009 s’inicià a Arenys de Munt una consulta 
que esdevingué un nou moviment cívic que té com a eina 
l’organització de les Consultes Populars pel Dret a Decidir. Com 
passà en l’Assemblea de Catalunya, s’apleguen en aquest nou 
moviment gent de diverses procedències i de gairebé de totes 
les tendències ideològiques. La societat civil es posa de nou en 
marxa, però ara ja no per la democràcia estricta, sinó pel Dret a 
Decidir. El nostre dret a decidir en llibertat el futur de Catalu-
nya, més enllà d’aquesta presó de nacions (com deia Mossèn 
Armengou) que és l’estat espanyol.

Cada vegada un nombre creixent de catalans s’adona que 
Catalunya no té futur dins de l’estat espanyol, perquè cada any 
se’ns emporta una xifra al voltant dels 22.000 milions d’euros. 
Dit en altres paraules, aproximadament un 9,8 % del Producte 
Interior brut (PIB) català, que ja no tornen mai més, ni com a 
transferències dineràries, traspassos, serveis o inversions en 
infraestructures, formant el que es coneix amb el nom d’Espoli 
Fiscal. Això ens condiciona el nostre benestar i en un món 
global competitiu, el futur immediat dels nostres fills i nets fins 
a un límit desconegut, els quals per primera vegada en molts 
anys, gaudiran d’un menor benestar que la generació anterior. 

Si aquest espoli fiscal no hi fos, Catalunya independent, seria, 
en paraules d’un alt exdirector executiu del Fons Monetari In-
ternacional, el tercer país europeu amb la renda per càpita més 
alta d’Europa. Aleshores el deute que la Generalitat ha anat 
arrossegant i incrementant no existiria, no caldrien les actuals 
retallades a l’estat del benestar. Catalunya superaria fàcilment 
la triple crisis que ara pateix: La financera d’ordre mundial, la 
provocada pel mal fer dels successius governs espanyols i la 
provocada per l’espoli fiscal a què ens sotmet Espanya.

Després de la sentència del Tribunal Constitucional que va fer 
miques el poc que quedava de l’Estatut de Catalunya, votat 
per una majoria de catalans, gairebé tot allò que hem assolit a 
base d’un esforç titànic perilla. Fins i tot la immersió lingüísti-
ca, recomanada per la Unió Europea com exemple a seguir o 
la incipient normalització (reglaments dels ajuntaments ). Tot 
plegat, en un context en què perilla el benestar econòmic dels 
catalans, la renda per càpita davalla per sota de la de Melilla, 

la televisió catalana és suprimida en el País Valencià etc. La 
indignació catalana no és d’ara, ja fa anys que patim agressions 
constants, dirigides pels mitjans de comunicació espanyolistes, 
contra la nostra identitat.

Argentona va ser una de les primeres poblacions que ho va 
veure clar i organitzà una consulta pel Dret a Decidir, i on –com 
en centenars d’altres poblacions– va ser un èxit doncs sense 
cap suport institucional, aconseguí que quasi el 28% del cens 
argentoní participés en la consulta amb un resultat quasi total 
a favor de la recuperació de la independència, que un mal 
dia d’ara farà 300 anys se’ns va arrabassar per la força de les 
armes.

El moviment civil que organitzà les consultes, les ha donat per 
acabades, amb un resultat de més de 900.000 vots a favor de la 
independència. Ara, la societat civil catalana, a través del Movi-
ment per la Independència(MxI) i en col·laboració amb diverses 
entitats, va convocar una Conferència Nacional per l’Estat 
Propi el passat 30 d’abril, amb l’objectiu d’estendre-la per tot 
el país, aglutinant de manera individual persones de diverses 
associacions civils culturals, esportives, moviments en favor de 
la independència, etc. amb la finalitat d’unificar els esforços i 
assolir una majoria social a favor de la Independència. 

És per aquesta raó que el passat 11 de juny es va celebrar a 
Argentona, una reunió amb representants del Maresme, per or-
ganitzar una assemblea comarcal, en la qual s’integraran volun-
tàriament els veïns argentonins amb el nom d’Argentona per 
la Independència i a la qual tothom 
està convidat a formar-hi part.

Cap a l’Assemblea Nacional 
Catalana i Argentona per la 
Independència

Selecció Jabugo

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

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES
• PORC IbèRIC

Ferran Merino,  
Jordi Solé i Camardons,  

Juli Carbonell

Bona Festa Major!
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Sóc de pagès jo. He crescut entre les cols, la pols seca dels camins 
i les flors de primavera. I tot i que quan era petita això m'aver-
gonyia, perquè hi ha una tendència inexplicable a escarnir els 
pagesos (recordeu sinó aquella dita que fa “mira que és pagès!”, 
amb clares connotacions despectives), ara me n'enorgulleixo, i 
molt. La vida sempre posa les coses a lloc... Dic això perquè quedi 
constància que no parlo per parlar, sinó que ho faig amb coneixe-
ment de causa.

Fa uns dies que hem sentit a parlar del que la premsa ha anome-
nat “crisi dels cogombres”. Bé, a hores d'ara ja hauríem d'estar 
acostumats a aquests escàndols alimentaris periòdics: recordeu 
sinó les conegudes vaques boges, la crisi dels pollastres, les 
misterioses dioxines... Només una reflexió que deixo a l'aire: 
l'alimentació mundial, repeteixo: mundial, està controlada per sis 
grans corporacions, i no em puc ni imaginar els diners que mou 
cadascuna d'elles. Conclusió: cap, i ara! Només és una proposta 
reflexiva que faig en veu alta, i jo no puc reflexionar per vosaltres...

El que sí crec fermament, és que cadascú de nosaltres ha de 
ser responsable dels seus actes i treballar per tal que aquesta 
responsabilitat sigui efectiva. En el cas de l'alimentació per la que 
optem, puc entendre molts dels arguments que se'm diuen per tal 
de gastar-nos els diners que tant ens costa guanyar en consumir 
plàstics d'embalatge amb una mica de menjar a dins. I prometo 
que faig un esforç en intentar comprendre, però només arribo 
a entendre-ho. Entenc que el que ens passa és que tots plegats 
ens hem deixat arrossegar pel ritme de vida i ens hem tornat uns 
ganduls, i preferim comprar en mitja hora en comptes d'una, i 
no netejar un enciam per mandra. I disculpeu-me la vehemència, 
però es que és així. 

Quan em van encomanar que fes aquest article, el que em 
varen dir exactament fou que parlés dels pagesos. Dels pagesos? 
Ostres, i què els explico: el control biològic de plagues en el que 
fa vint-i-cinc anys que treballen; les varietats tradicionals com el 
tomàquet Pometa o el pèsol Floreta (que ja ningú vol pelar), que 
són patrimoni genètic mundial de tots gràcies a la tasca de la 
conservació que han fet; la tasca essencial que fan en la gestió del 
paisatge que tots gaudim i que ningú no els reconeix; el seu paper 
en la reducció del CO2 atmosfèric que els ambientòlegs comencen 
ja a quantificar; l'assetjament constant al que estan sotmesos quan 
els trepitja una infraestructura, sigui un tren, una autopista, una 
canonada o una línia elèctrica. Bé, hi ha tantes coses de les que 
es podria parlar, és un sector tan desconegut... Finalment vaig 
decidir-me per la reivindicació del Km. 0, és a dir, consumir els 
productes de vora casa. Per què? Home, és obvi, és un producte de 
molta qualitat, acabat de collir, això ja és el 50% de l'organolèptica 
del producte, és a dir, boníssim; hi ha més seguretat alimentària: 
quant menys temps fa que volta pel món, menys risc que algun 
bacteri inoportú visqui sobre les verdures; més barat, no gastem 
en combustible, què més...? A sí, fem país, siguem responsables: 
podríem contribuir a fer país i a ser responsables amb el nostre 
entorn consumint els productes dels nostres pagesos.

Al nostre poble hi ha pagesos que cada dia estan produint unes 
viandes d'excel·lent qualitat, collides i portades a vendre l'endemà, 
i això és un privilegi impagable. No vull ser catastrofista, però com 
deia al principi vinc de pagès i estic molt vinculada al sector, també 
professionalment, i us puc assegurar que comprar un enciam de 
Km.0 d'aquí a poc temps serà un autèntic privilegi que potser no 
podrem pagar ni amb diners. Reconec que no sóc objectiva, és 
clar que no! Però em sembla tan evident conservar i valorar el 
llegat que ens han deixat els nostres antecessors: 10.000 anys de 
domesticació de la natura, 10.000 anys d'agricultura...

Els tenim tan a prop que a vegades passen desapercebuts, però 
és clar que no hi ha més cec que qui no hi vol veure. Tenim uns 
mercats municipals a l'abast, en millor o pitjor estat, però munici-
pals al cap i a la fi, és a dir, a l'abast de tots els ciutadans, i és aquí, 
en aquests espais on s'ha de saber trobar el producte de casa, tots 
sabem qui els ven. Avui dia també estan sorgint altres tècniques de 
venda directa per part dels pagesos, però personalment considero 
que els mercats municipals donen vida als pobles i també a nosal-
tres els ciutadans. I paradoxalment, aquests també estan en crisi, i 
arribem a aquell punt tan rocambolesc que primer ens els carre-
guem per desinterès i després ens inventem la fira del tomàquet...

No pretenia que això fos un assaig ploramiques de l'estat d'agonia 
del sector pagès, només volia fer un elogi a la seva feina i reivin-
dicar-la. A més ja ho sabem que els pagesos sempre ploren, però 
és que jo no sóc pagesa, ni objectiva. Sóc una ciutadana que vol 
menjar enciams, tomàquets i cogombres del seu poble a un preu 
raonable. 

Un altre dia si voleu, us explicaré la historia de la 
marieta que es menja el pugó i altres bestioles, i com 
aprofitem aquesta lluita natural per controlar les 
plagues.

Pagesos, cogombres i altres afers

Montse 
Matas
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Pernils, formatges 
i embotits amb 

Denominació 
d'Origen

Des de 1969 a Padilla Moldero treballem per oferir-los el millor 
de les nostres seleccions: pernils, formatges, embotits, caves, vins, 
canapès, voulabans, menjars casolans, càterings per a comunions, 
aniversaris, revetlles... Safates ben preparades, llestes per posar a taula.

C/ Gran, 19  |  08310 Argentona  |  Tel. 93 797 03 07
www.padilla-moldero.com  |  e-mail: info@padilla-moldero.com

Obrim els 

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

ARGENTONA

Carrer Gran, 12
Tel. 93 797 18 11

ARGENTONA

Els passats dies 4 i 5 de juny varem poder gaudir un any mes de 
les catifes que els grups veïnals moltes entitats de la vila varen 
organitzar conjuntament amb la col·laboració de l’ajuntament, la 
comissió de la diada de la diada de la flor i la colla dels geganters i 
grallers d´Argentona. 

Per la confecció de les catifes de flors l’ajuntament va posar a 
disposició dels veïns i entitats participants 20.000 clavells de varis 
colors, terres vegetals, sorra i marmolina blanca.

Els veïns dels carrer Ferran i Colom un any mes varem fer les 
catifes amb la col·laboració de molts veïns d’altres carrers als quals 
agraïm la seva participació, no obstant no varem poder reprimir-
nos de posar la següent nota a la “paret del mural” que creiem que 
te de ser d’interès de tothom per que la festa no decaigui.

2011 Diada de la Flor L’exposició de catifes de flors és sense cap 
mena de dubte una de les millors atraccions d´Argentona, fruit 
d’una herència veïnal transmesa de generació en generació. En-
guany i a resultes de l’envelliment veïnal un cert desencís i la maca 
del relleu generacional sols tres carrers realitzaran les tradicionals 
catifes.

Cal remarcar que gràcies a un gran nombre d’entitats argentonines 
realitzaran varies catifes per evitar l’estroncament del circuit. Evi-
dentment sense el suport que rebem per part de l’ajuntament de la 
vila, en l’aportació de sorra, flors i demes materials seria pràctica-
ment inviable gaudir avui d’aquesta diada, a la qual agraïm. 

Per acabar i per tot el exposat encoratjar-vos un cop mes per evitar 
el decreixement de la participació dels carres, si no volem perdre 
aquesta tradició. Val a dir que tenim noticies que encara es conser-
ven molts motlles antics i que fora bo incorporar-los 
al pla especial del catàleg del Patrimoni Argentoní, 
com a béns culturals d’interès local i com no per 
posar-los a disposició dels carres.

El carrer dels pebrots a la Diada 
de les flors

Breu historia de la “Festa de les Catifes a Argentona” La diada 
de Corpus havia estat una de les festes més importants en 
el calendari argentoní. En el passat es feia una processó de 
Corpus que passava pels carrers i places de la vila. Aquesta 
processó va meravellar ni més ni menys que Mossèn Jacint 
Verdaguer que va escriure l’article Lo Corpus d´Argentona, pu-
blicat a La Creu del Montseny el 4 de juny de 1899, en el qual 
descrivia l’ambient festiu i el fervor religiós que es respirava 
a la vila per aquesta festivitat. A partir del 1947 es comença a 
encatifar alguns carrers i places del poble amb flors silvestres i 
serradures tenyides de colors. Als anys 70 la festa entra en crisi 
i no es reprèn la tradició fins l’any 1990 amb un caire menys 
religiós i més popular gràcies als Amics de les Tradicions. 

CRIDA D’ALERTA 
Argentonins / Argentonines 

La festa de les catifes estan en franc perill de desaparèixer. En-
guany sols tres carrers faran les tradicionals catifes: Industria, 
Colon - Ferran i Dolors Montserda. No podem deixar perdre 
aquesta tradició tan nostre i que ens dona identitat. Per tan us 
animem a que torneu a fer les catifes al vostre carrer per que 
aquesta tradició no es perdi

Francesc 
Navarro i 

Bonamusa

Bona Festa 
Major!

Bona Festa Major!
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La nostra brossa de cada dia (11)
Les pipes, les caques, les bosses negres i altres menudències

Sembla mentida la quantitat de deixalles que som capaços de fer 
i a la vegada la molèstia que ens suposa reconeixer-ho, i ja no 
parlem d’intentar no fer-ne tantes.

A part de la brossa diària que fem a casa 
(envasos, plàstics, vidre, matèria orgànica, 
papers, i altres endròmines) sembla talment 
que no en tinguem prou i, a voltes, aquesta 
“expressió” l’hem d’exterioritzar i portar-la 
al carrer.

Uns exemples ens il-lustraran el tema:

- Tres persones assegudes en un banc de la 
Plaça Nova menjant pipes. On van a parar 
les pallofes? Doncs exceptuant honrades 
escepcions, al terra.

Ja passaran després els escombriaires, que 
per aixó hi són, només faltaria.

 - Quan el nen o la nena menja una pasta 
d’aquestes que van embolicades amb una paperina de plàstic 
multicolor i si al desembolicar-la el paper cau al terra, segu-
rament allà es quedarà, i algun pardal o colom gaudirà de les 
engrunes que en restin dins la paperina. 

 - I fa uns dies, que teníem la plaça Nova amb aquest entarimat 
tan “guai”, vareu passar mai el dilluns a les set del matí, tot just 
quan comença la brigada de la neteja?

Doncs talment semblava que hi hagués hagut una pluja de tota 
mena d’objectes i restes que no són al lloc on haurien d’estar; és 
a dir, dins una paperera o al cubell de la brossa corresponent de 
cada casa.

Tot i així, i aquí voldria centrar aquestes ratlles, darrerament 
hi ha un tipus de residu que per la novetat em té preocupat, a 
la vegada que amb la mosca a l’orella. Són les “caques de gos 
embolicades”.

Sí, sí. No dic res estrany ni rar. Hi ha persones –perquè això els 
gossos no ho saben fer per si sols– que es dediquen a recollir 
les caques del seu gos en unes paperinetes de plàstic negre. Un 
cop ben embolicades hi fan un nus i les dipositen al terra, en 
un cantonet del carrer prop de la vorera o en llocs semblants. 
Llavors vénen els cotxes, que tenen costum d’aparcar prop de 
la vorera i “xaf”, fan com una mena de truita embolicada i molt 
sovint “empastifada” que queda enganxada al terra.

És evident que els amos que tenen gossos i els deixen cagar al 
carrer sense recollir els excrements són uns porcs i incívics, però 
els que deixen el “regalet” ben embolicadet arraconat a la vorera 
no deixen de ser el que abans he dit, però potser amb més 
refi nament, i ja no sé pas què és pitjor.

Hem vist campanyes referent a la cura que han de tenir els amos 
d’animals respecte als excrements que aquests fan i on ha de 
dipositar-se aquest tipus de deixalla. Però a les persones ens 
costa molt creure i sobretot pensar que no vivim sols i que cal 
respectar als convilatants.

Encara no he enxampat ningú deixant la 
“paperineta” negre al terra, però tingueu 
per segur que li diria, amb tota l’educació 
del mon: “Ei, vostè. Em sembla que s’ha 
deixat un paquetet aquí al terra, i com que 
vostè és l’amo de la bèstia que ha fet el 
contingut el qual tan curosament vostè ha 
embolicat, doncs faci el favor d’empor-
tarse’l a casa seva igual que s’emporta al 
gos”.

Un capítol a part són les pixarades 
d’aquests “amics de l’home” que, pobrets, 
després d’estar tancats de vegades en un 
pis hores i hores, surten al carrer i el pri-
mer que fan és buidar la bufeta, la qual ja 
tenien plena a vessar. I com que tenen un 
nas tan fi  i els agrada fer-ho on un altre ja 

ha deixat la seva marca, doncs, pobre de tu que tinguis un portal 
“marcat” perquè ja has begut oli.

I com que de moment encara no han inventat “orinalets” de 
plàstic d’un sol ús, el pipí queda al terra, al portal, a la vorera, 
i ara que ve l’estiu, plou menys i fa calor, tenim així el perfum 
assegurat.

Però no cal desanimar-se: poster d’aquí poc temps veurem 
unes ampolletes a les voreres, plenes del regal líquid d’aquestes 
pobres bestioles, i llavors en comptes de quedar al terra encasta-
des, quan aparquin els cotxes, haurem de vigilar que no ens facin 
una esquitxada “perfumada”.

• 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

Joan 
Culubret

Bona Festa Major!
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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

· llaminadures · bombons · gelats 
· regals · festes d’aniversari · detalls 
(casaments, comunions, batejos) 

C/ Les Parres, 9 - Argentona
Tel. 680 910 220

botiga de llaminadures

Benvolguts companys i amics de Preservem el Maresme,

A 4 dies del primer aniversari de la creació en el centre Cívic de 
Premià de Mar de la “La coordinadora Preservem el Maresme”, 
en el que 22 entitats des de Montgat fins a Pineda, ens varem 
reunir per engegar un projecta amb un objectiu comú “que no 
ens trinxin la comarca” on va sorgir un primer equip de treball 
pel desenvolupament de una plataforma unificada i transversal 
de totes les persones i entitats preocupades pel futur del territori 
i especialment per aturar les obres dels laterals de la Ronda de 
Mataró, primer tram de la nova carretera C-31, via de desdobla-
ment de la l’autopista C-32, que volia travessar tot el Maresme, 
per treballar per arribar a una nova proposta i model de mobili-
tat al Maresme.

Doncs bé en el nostre primer aniversari tenim la satisfacció de 
comunicar-vos la confirmació oficial per part del secretari de mo-
bilitat Damià Calvet de la Generalitat que ens arriba mitjançant 
el punt de que “no es faran les Rondes”, que “espera consen-
suar un nou pla amb els agents polítics i socials del territori” i 
“establir les bases de les solucions definitives per a la mobilitat 
a la comarca, que s’han de finançar amb el fons de 400 milions 
d’euros que l’Estat es va comprometre a transferir a la Generali-
tat juntament amb les competències de la carretera N-II”.

Fa un any, uns pocs vam creure que era possible aturar aquesta 
infraestructura i ens vam organitzar i començar a treballar. Ha 
estat la ferma convicció en la defensa i el respecta del territori, 
l’esforç, el treball i recolzament de milers de persones el que ha 
fet posible, que avui, un any desprès, ha fet que aquest imagi-
nari col·lectiu maresmenc, haguem aconseguit fer-ne d’aquesta 
il·lusió una realitat.

Moltes Gràcies a Tots.
Coordinadora Preservem el Maresme

“que no ens trinxin la comarca”
 

Maresme 16 de Juny de 2011

CRISTALLERIES ARGENTONA
VENDES I INSTAL·LACIÓ DE VIDRES I MIRALLS PLANS

Av. Puig i Cadafalch, 5 General Llauder, 44 baix

Tel. 93 797 19 53  Tel. 93 756 09 26

08310 ARGENTONA

Nota de la coordinadora ‘Preservem el 
Maresme’

Participa!
Us animem a participar en les juntes de l’As-
sociació 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

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!

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa 
Major!
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Avui he volgut anar tota sola al poble. He hagut de seure cinc 
vegades per arribar a l’Ajuntament. Espero que aviat m’operin i 
pugui anar-hi amb més tranquil·litat. Quan he donat la volta a Cap 
de Creus he vist que s’aturava un cotxe i dos nois em saludaven. 
Un d’ells, al veure que no els coneixia, m’ha dit: “Que no és l’àvia 
d’en Jordi?” Ja sabia qui eren. Varen estar amb el meu nét fent una 
calçotada sota la fi guera que hi ha a dalt de la feixa de casa meva. 
Molt bons nanos, segurament amb feina o mitges feines, nois que 
busquen el millor d’allò que la vida no els dóna. Per cert, jo aquell 
dia vaig anar a dalt a saludar-los, i parlant, un d’ells em va parlar 
de l’església, i jo li vaig preguntar: “Ah, però tu vas a missa?” I em 
va contestar: “No, però quan passo per davant d’una església, si 
està oberta, hi entro, prenc aigua beneïda, em faig la senyal de 
la creu i li demano a Déu que m’ajudi”. Jo li vaig dir: “Només li 
demanes que t’ajudi?”. El noi em va contestar que no, que també 
donava gràcies, però com si per ell donar gràcies fos una cosa 
secundària. Jo li vaig dir: “Vols que t’expliqui una història?”.

El meu pare era molt pobre, tots erem pobres i el meu pare 
sempre ens deia que quan a una cosa no li trobavem la solució 
havíem de cridar a la necessitat i ella ens ajudaria. Jo n’estava 
convençuda. Aleshores deuria tenir 10 o 12 anys. Vivíem al mas, 
aquell mas dels meus somnis. El pare va carregar la somera amb 
3 o 4 sacs no sé de què, podria ser ben bé patates. Em va posar 
dalt la sàrria de la somera i em va dir: “Vés al poble, arriba’t fi ns 
a tal casa i allà et descarregaran els sacs. Tornaràs a pujar dalt 
la somera i cap al mas”. Així mateix ho vaig fer i mentre tornava 

al mas, tota contenta, anava tocant la panxa de la bèstia amb els 
peus per què corregués. Havia vist els cavalls que anaven al trot i 
volia que la pobra somera també ho fés. Va relliscar i va caure amb 
el conseqüent ensurt meu.

La pobre bèstia no es podia aixecar, jo no feia més que cridar i em 
va venir a la memòria cridar a la necessitat:

“Necessitat vine siusplau, que et necessito. Necessitat, vine, que la 
somera m’ha caigut i no es pot aixecar , per favor Necessitat vine 
que em fas molta falta “.

La Necessitat no va venir. Vaig haver de trencar una branca d’un 
gatell, agafar la somera pel morrió i amb l’altrà mà pegar-la amb 
aquella branca. Així vaig aconseguir que s’aixequés. No vaig tornar 
a pujar dalt la somera, i quan vaig arribar al mas, tota enfadada 
amb el pare, li vaig explicar la història.

“I la Necessitat no ha vingut”, li deia a ell. I ell amb la saviesa que 
dóna la pobresa em va contestar: “I com es que tu ets aquí?”. Li 
vaig acabar de contar la història i ell em va dir: “La Necessitat es 
precisament això: buscar solucions”.

Aquells nois, com molts d’altres, amb trenta i pico d’anys, estant 
cridant a la Necessitat. Però per més branques de gatell que 
agafen buscant solucions, la somera no s’aixeca. I és que la pobra 
s’està morint.

Carrer Gran, 108
Tel. 93 797 16 50

ARGENTONA

LENTS
DE 

CONTACTE

CENTRE ÒPTIC
ARGENTONA

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

La necessitat Alfonsa Charles
17 d’abril del 2011

Bona 
Festa Major!

Bona Festa Major!

BONA FESTA MAJOR!

Bona 
Festa 

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Respuesta a la Sra. 
J.M Gaset 
En respuesta a su carta publicada referente 
a un restaurante en el que el partido entre 
Barcelona y Madrid, cuando y por lo visto 
no pusieron el partido en catalán se sintió 
ofendida.

Considero que siendo un partido en el que 
intervienen dos idiomas y en un supuesto 
estado democrático tenemos la posibilidad 
de elegir, ¿Quien es aquí el dictador? ¿el 
que no permite que se vea el partido en 
otro idioma? ¿es que los quieren escuchar 
un partido en castellano no tienen cabida 
en Cataluña? Reitero la pregunta. ¿Quien es 
aquí el dictador?

¿Quien en éste caso está discriminando?

Respeto su opinión, pero por favor no hable 
de dictadura cuando ud. misma la está 
ejerciendo, en su caso reclame a los cuatro 
vientos soy dictadora ¡!!! 

Salutacions 

Atte. Susana veina de Argentona 

Aquest poble no es 
mereix això!
O sí?

Diuen que cada poble té el que es mereix. 
Jo sento pena …, sento pena per alguns, 
que amb les ànsies de poder són capaços 
de comprar voluntats. Sento pena pels 
envejosos, pels ressentits, pels que juren i 
perjuren que faran tot el que ja saben que 
no faran.

No ens enganyem, no hi ha diners. Sento 
vergonya de la gran ambició de l’ésser 
humà ; vergonya per qui no ha sabut espe-
rar a ser major d’edat.

Quan jo vaig anar a votar, al sortir tu esta-
ves a la porta i et vaig dir:
-No t’he votat a tu però d’aquí uns anys et 
votaré. Per a mi tu representes l’esperança 
dels anys vinents. Però has volgut córrer, 
has de rebre moltes bufetades, i el vot que 
ara t’han comprat t’en costarà moltes més.

Sento vergonya pel Sr. Rosa. Tot el públic en 
general l’agredeix tractant-lo de tot. Quina 
vergonya!

Vergonya per tots el partits que van 
acceptar aquest “xanxullo”. Un poble no es 
defensa pensant: “jo seré l’alcalde encara 
que hagi de pactar amb qui sigui”.

Quin trist favor l’hi ha fet al poble, però el 
poble no és tonto i li passarà factura. Vosté 
no l’entén, ni crec que pugui entendre’l 
mai. No parlem el mateix llenguatge. No 
coneix les paraules amb sentit comú. A 
aquestes paraules no s’els pot donar un 
altre sentit sinó interpretar-les amb el seu 
signifi cat i, quina pena... El signifi cat de 
vostè no té cap sentit !

Alfonsa Charles

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!

Bona Festa 
Major!

Bona Festa Bona Festa Bona Festa 
Major!

Fes sentir la teva veu!
Participa amb nosaltres. Envia’ns 
cartes, notícies, articles, fotos... 

La teva opinió és important.

En paper
Carrer Gran 28 Argentona

Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com
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EL RACÓ 
DE LA
LINA
LA GENT QUE ÉS ESPECIAL

La gent que és especial, igual com els amics
la trobes pels camins normals de l’existència
i un vincle s’estableix d’idees, de fatics,
de somnis, d’ideals, d’amable convivència.

Això els apropa més, només cal començar ;
si plores, ploraran, riuran sempre que riguis;
t’entenen i els comprens. És fàcil dialogar;
acceptes els teus mots com el que tu diguis.

La gent que és especial fa coses importants:
malgrat l’oposició d’algú que no ho voldría,
s’enfronten als arcaics molins de vent gegants,
i ho fan com a Quixots armats de bonhomia.

La gent que és especial, fervents innovadors,
la fan sense remor la tasca que s’imposen,
i usant els deu sentits dels genis creadors
s’inventen d’altres mons si un dia s’ho proposen.

Perquè l’Amor fratern, que entenen com ningú,
el viuen de debò, els és també una fita,
i enllà d’enllà dels mars, on sobreviure és dur,
s’aboquen a la gent que sempre els necessita.

Ningú no pot fer més al llarg del seu destí
La gent que és especial són gent de molta alçada,
tothora afavorint qui troben pel camí,
pujant-lo cims amunt a frec de l’estelada.

La gent que és especial es creuen molt petits,
i el cor el tenen gran, tant gran com una casa ;
d’aquesta mena sou, amics meus beneïts,
germans meus d’esperit i d’ignorada raça.

RECOMANEM...
Faules d’un bec groc
Rafel Bigorra i Rius (autor argentoní). La 
Patumaire edicions
39 histories plenes amb gran dosis d’humor 
i ironia i d’originalitat, que expliquen i ens 
fan partícips de situacions quotidianes però 
que sovint viren cap a l’absurd, el surrealis-
me, la confusió i el ridícul. Aborden aspec-
tes frívols i sagrats que ens sorprendrà.

Matí i altres contes
Laia Alsina Ferrer i altres autors. Cossetà-
nia Edicions.
Recull d´històries seleccionades en el 14è 
Premi de Narrativa curta per Internet Tinet, 
del que la Laia en va ser la guanyadora 
(autora argentonina).
Aquest conte és una penyora d’amor 
visceral, de desig explosiu... I té sentit 
perquè parla de tu. Un “tu” desbocat, 

xuclador, irracional, hipnòtic... real i fictici, alliberador i opressor, 
dolç i amarg, tendre i esquerp, pèrdua i drecera... Un “tu” que es 
dibuixa entre esbarzers i lilàs. Que em fa néixer i morir cada Matí.

Canvi de ubicació de les tertúlies

Per motius aliens els organitzadors ens hem vist amb la 
necessitat de canviar el lloc de trobada. Ara ens trobarem cada 
divendres a partir de dos quarts de sis de la tarda, al Cafè - 
Galeria ART I GENT, situat al carrer Pau Claris 11 d´Argentona, 
tel. 937974049.

Per tant ens plau comunicar-vos que ampliem els dies de 
trobada i que seguirem amb les tertúlies que estaran conduïdes 
i moderades per els oradors Joan Pannon i Rafel Bigorra sobre 
els temes més candents i d’actualitat. 

Val a dir que qualsevol dels tertulians pot proposar el tema que 
consideri adient sempre que siguin en part o no vinculants a la 
historia, tradicions, de la nostra vila. 

L’objectiu d’aquestes tertúlies en el fons és cercar un punt de 
trobada de vilatans on conversar, intercanviar opinions i expe-
riències d’una manera tranquil·la tot prenent un cafè al patí del 
llimoner del Cafè -Galeria ART I GENT. 

Les tertúlies
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Tel. 93 797 12 54
Carrer Gran, 28 - 08310 Argentona

Miscel·lània fotogràfica 

14.04.2011. Presentació de noves propostes per evitar les 
rondes, a Can Palauet de Mataró.

26.05.2011. Rodatge del capítol núm. 315 de La Riera de TV3 
als voltants de l’església de Sant Julià de Argentona.

El passat 5 d’abril, a un quart de nou del vespre, al Saló 
de Pedra, Joaquim Ballabrera, Doctor en Geofìsica, 
científic titular del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), ens va parlar de la crisi energètica. 
The oil crash era  el títol, referit a la davallada de la 
producció del petroli. 

Cada vegada hem de gastar més energía per obtenir del 
medi l’energía que volem consumir, i això és una balan-
ça cada cop més desequilibrada. Ens va quedar clar que 
el camí es troba en l’estalvi energètic.

Va haver-hi una important assistència i la xerrada-col·lo-
qui es va perllongar fins ben entrada la nit, donat que 
el tema era molt interessant i participat per part dels 
assistents.

El passat 14 de juny el mateix Joaquim Ballabrera va fer 
també la xerrada-col·loqui dins dels debats organitzats 
pels “indignats” a l’acampada de la Plaça Nova.

Bona Festa Major!
Bona Festa Major!



el banc de la plaça 17Núm. 30  |  Juliol 2011 Des de l’Associació

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

29.05.2011. Assemblea anual de l´AAVV

12.06.2011. XII Trobada al castell de Burriac, organitzada 
per la Fundació Burriac, el Centre Excursionista de Cabrera 
de Mar i l’entitat Natura d´Argentona. Amb l’actuació de les 
bruixes Burriac.

11.06.2011. Elecció del nou consistori, resultant Ferran Armen-
gol i Tauran com alcalde amb els vots del pacte dels partits 
PSC, Entesa, Argentcat i Agrupació Argentona. 

Regidors
-  Ferran Armengol (CiU):  Alcaldia, governació i comunicació
-  Montse Cervantes (CiU): Juventut, esports i festes
-  Manel Cruz (CiU): Promoció Econòmica, Serveis i  

Manteniment
-  Marc Zaragoza (CiU): Recursos Econòmics i Recursos 

Humans
-  Vador Casas (PSC): Xarxes i Participació
-  Susana López (PSC): Serveis Socials i Sanitat
-  Pere Móra (Argentcat): Urbanisme, Medi Ambient i Obres
-  Àngel Puig (L’Entesa): Educació i Cultura 

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com
Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Participa!
Us animem a participar en les juntes de l’As-
sociació 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

Bona Festa Major!
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Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 30
En aquesta posició, les negres varen jugar h5 i van perdre. 
Busqueu una jugada guanyadora.

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 29. 

1. Ch3 ¡¡¡, i les blanques tenen tantes amenaces que no es 
poden defensar correctament per evitar a la vegada el mat en 
g2 i g3, la captura de la torre o de la dama Vegem, si 2. De2 
Dd2, i les blanques estan perdudes.; o be 2.Td1 Dxd2 i perden, 
per mat a f1.

ARGENTONA és casa teva, és la teva vila. La coneixes de debò? Les coses que 
poden passar inadvertides durant el nostre trànsit atrafegat amb cotxe ó bé a peu!

A cada edició de el Banc de la Plaça publiquem una imatge i, al següent número, 
la identifi quem. Et convidem a participar en aquesta prova i a posar a prova la teva 
memòria. No hi ha cap premi, el premi serà saber si de debò coneixes la teva vila.

Para atenció perquè a la nostra vila hi ha coses o elements arquitectònics 
de les nostres façanes, d’edifi cis singulars, etc. que ens donen identitat.

Així doncs, au, vinga, a passejar tranquil·lament i a redescobrir la teva 
vila, Argentona.

coneixes la teva

VILA?
Sabríeu a que correspon aquest 
element constructiu?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Es la cúpula de la torre elevadora d’aigües per el subministrament d’aigua a la fi nca de Can Garí 1898. 
Obra modernista erigida per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Que es troba en el polígon industrial de Can Negoci, del veïnat El Cros. 

Pista: Fàcil si sou observadors... esta situada entre el veïnat 
del Cros i el Polígon Industrial de Can Negoci, fora del nucli 
urbá de la nostre vila. 

La solució al proper número.
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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!

Bona Festa Major!



C/ Carreras Candi, 5 local
(costat plaça Nova)

Tel. 678 246 236
08310 Argentona

Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

L’ensenyament 
de qualitat

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

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

Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 93 756 10 11

Carrer Gran, 1 - 08310 arGentona - tel. 93 797 23 72
enric@fi nqueseduard.com - www.fi nqueseduard.com

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!Bona 

Festa 

Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

 

C/GRAN, Nº 23
08310-ARGENTONA
J-65318198

Telèfon: 93.756.16.31
Mòbil: 629.748.900
e-mail: calfred@calfred.jazztel.es

 
 

 
 
 

 

Dilluns a Divendres: 
Matins:      9:00 h a 14:00 h  
Tardes:    17:00 h a 20:30 h  
Dissabtes: 
Matins:      8:30 h a 14:00 h  
Tardes:    17:30 h a 20:30 h  

Bona Festa 
Major!



C/ Barcelona, 40
Argentona

Tel. 93 797 05 03
Fax 93 756 06 49

E-mail: distperarnau@terra.es

SERVEI A DOMICILI

Més de 400 establiments al 
seu servei repartits per tot 

Catalunya i Aragó

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

  Obra nova, reformes i rehabilitacions
  Manteniment d’edifi cis i comunitats de 
propietaris

  Diferents sistemes per solucionar 
problemes amb humitats

  Aïllaments tèrmics en façanes i interiors
  Terrats
  Banys
  Cuines
  Façanes
  Teulades

Distribuïdors ofi cials del sistema 
d’il·luminació natural SOLATUBE

Construccions Jaume Mateu SL
Ronda Llevant, 22 - Argentona

Tel.: 93 756 06 26 – Fax: 93 797 40 17
info@mateu-serveis.com – www.mateu-serveis.com

Bona
Festa 

Major!

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 

Major!

Bona 

Festa 

Major!


