
el banc de la plaça
R e v i s t a  d e  l ’ A s s o c i a c i ó  d e  Ve ï n s  d ’ A r g e n t o n a

Núm. 22 | Juny 2009

a l’interior...

ASSOCIACIÓ
de V E Ï N S
d’ARGENTONA

...i molt més

personatges
Josep Lladó i Pascual

societat
La nostra brossa de 
cada dia

debat
El comerç a 
Argentona

L’explotació de 
les pedreres.
Tema recurrent de debat



Joan Martinez Olivera
ADVOCAT

Immobiliari, Matrimonial, Herències,
Mercantil, Administratiu

C/ Dr. Samsó, 25 baixos
Telf./Fax 93 756 02 86

Mòbil: 687 28 05 32
 E-mail: jmartinez.advocat@gmail.com

Oferim assegurances per fer front a robatoris.
Garantim protecció a vivendes, comunitats,
comerços, oficines, pimes, garatges, locals, ...

La tranquilitat
de tenir protegida
la vostra propietat

Av. Puig i Cadafalch, 9 · 08310 Argentona
Tels. 93 756 08 25 · 93 756 14 62 · Fax 93 797 09 80
www.catalacorredoria.com · info@catalacorredoria.com

G E S T O R I A

La corredoria d'assegurances està inscrita en la Direcció General d'Assegurances i Fons de
Pensions amb clau d'autorització DGPF J91GC. Disposa d'una assegurança de Responsabilitat
Civil i Capacitat Financera i té un servei d'Atenció al Client i de Defensor del Client (llei 26/2006).

|molt a prop vostre|

Assegurances  COMUNITAT I IMMOBLES
AUTORENTAT
ARGENTONA
Especialitat en neteja de tapisseries

Pol. Sant Sebastià
Av. de l'Aixernador, 21

08310 Argentona
Tel. 617 58 15 15

HORARI
DE DILLUNS A DISSABTE

DE 8.00 H A  20.00 H

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

08310 Argentona

Bona 
Festa 
Major

Bona 
Festa 
Major

Bona 
Festa 

Major!



el banc de la plaça 3Núm. 22  |  Juny 2009 Editorial

Editorial

L’EXPLOTACIÓ DE LES PEDRERES.  
Tema recurrent de debat
L’explotació de qualsevol pedrera ha estat sempre un motiu de protesta per part d’algun grup 
d’opinió sensibilitzat per l´ecologia, tant per l’atemptat paisatgístic que representen com per el 
menys preu que comporten cap l’ecosistema. A Argentona en sabem molt d’això. Només cal 
recordar la nostra fisonomia alterada i mutilada per les pedreres del Rocà o de la Feu. I d’això 
en tenen tan la culpa els propietaris explotadors sense límit de guany, com els consumidors 
adelerats de pedra per construir murs de contenció en terrenys altrament no edificables o ports 
esportius artificials de luxe per l´esplai privat, entre d’altres abusos i atemptats a la natura.

Ara en plena crisi econòmica, immobiliari i urbanística, les perderes malauradament segueixen 
sent d’actualitat; perquè quan la pedra es devalua, si busquen alternatives per fer-les rentables. 
La llei marca uns límits a l’explotació, i l’obligació de restaurar el mal fet, reintegrant el forat 
en el paisatge local, tal com mes o menys s´ha fet amb la pedrera de Cabrera. Ah¡, però si la 
pedra es menys rentable, es podem buscar altres opcions perquè el negoci continuí? La res-
posta es que sí, i això no fora dolent a no ser que ens pugui perjudicar col·lectivament d’alguna 
manera. 

La pedrera d’en Busqué, pertany al terme municipal de Dosrius, però limita amb el d´Argentona, 
com aquell que diu està situada a trenta passes del inici del trencant de Dosrius de la carretera 
de Granollers. La empresa RUSC que n’és la propietària, es la mateixa empresa encarregada 
de emportar-se i tractar les escòries que genera la planta incineradora de Mataró (Consorci 
de tractament de residus de Mataró). Aquesta empresa ha sol·licitat permís a l’ajuntament del 
poble veí per instal·lar a la pedrera una planta de tractament d’aquestes escòries (producte final 
sòlid de la combustió) i el seu emmagatzemament.

No tenint clar la manca de toxicitat d’aquests residus per la salut de les persones i animals, en 
un terreny porós al ser el sol granític; i la possibilitat afegida de poder contaminar l’aqüífer de la 
riera per els lixiviats que les escòries originen, afavorits per l’acció de la pluja; el moviment veï-
nal de Dosrius ha fet esclatar la veu d’alarma, tot i que els potencialment més afectats, perquè 
l’aigua corre costa avall, som els argentonins. 

Potser es hora de que ens posem les piles i ens conscienciem del riscos potencials que aquesta 
nova activitat a la pedrera de can Busqué pot tenir per tots nosaltres. Des aquí comencem a 
demanar i exigir que l’ajuntament d´Argentona s’interessi per aquest procés, en prengui part, 
n’estigui assabentat i en tot moment preservi la salut de tots nosaltres i del nostra entorn. En 
aquesta línia sap que pot comptar amb tots nosaltres per el que calgui. 
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Abans d’aquest Nadal, l’Ajuntament de Dosrius i l’empresa Pedreres 
Rusc van signar un Conveni per tal d’ubicar dins la Pedrera de 
Can Busqué una planta de tractament d’escòries d’incinera-
dora. Ens referim a la pedrera que trobem damunt mateix de la carre-
tera de Dosrius, un espai que es troba entre els municipis de Dosrius i 
Argentona, a vint metres del Parc Natural del Corredor i a pocs metres 
de la riera. Informacions oficials afirmaven que també s’hi faria una 
abocador d’escòries, però recentment l’Ajuntament sembla que s’ha 
fet enrera pressionat per les evidències tècniques que la pressió veïnal 
ha fet públiques. 

Incertesa davant l’activitat i el model de poble.

Des de Dosrius i Argentona ha sorgit incertesa davant el Projecte 
–que encara no se’ns ha facilitat, tot i que n’hem anat esbrinant els 
detalls– i hem creat una Plataforma amb un bon nombre d’entitats. 
Considerem que el paisatge dels dos municipis ja ha estat prou afectat 
històricament per tota mena d’extraccions de granit lligades al vell 
model de creixement constructiu insostenible que hem patit i que la 
ubicació de la Planta hipotecaria la restauració integral de la 
pedrera, que ja havia començat. Alhora, suposaria una activitat 
d’alt risc ambiental pel perill d’afectació tant de les aigües subter-
rànies -en un sòl de sauló molt permeable- com de l’atmosfera, per les 
polsegueres tòxiques. 

Entenem, a més, que la continuïtat de la pedrera i la ubicació de la 
Planta contribuiria a la degradació del valuós potencial agrícola, pai-
satgístic i arquitectònic de l’entorn de Can Geimí ja amenaçat per un 
possible gran polígon industrial. Optem perquè a la Conca de la Riera 
d’Argentona es plantegi un model on es prioritzin la recuperació del 
patrimoni natural, l’ampliació del PEIN, el desenvolupament agrícola 
i forestal, i la potenciació del turisme de proximitat i de la indústria 
d’elaboració de productes locals. 

Incertesa davant l’administració, l’empresa i la Llei.

Amb la recerca d’informació hem pogut assabentar-nos que Pedreres 
Rusc no destaca precisament per una trajectòria ambiental 
exemplar. Cal saber que durant gairebé 10 anys la Planta d’escòries 
va estar instal·lada a Mataró a pocs metres de l’Hospital i va haver de 
suspendre les seves activitats, pressionada pel moviment veïnal que 

va denunciar problemes respiratoris dels veïns i greus irregularitats 
ambientals i administratives. Durant aquest temps, les escòries 
s’apilonaven a cel obert damunt un sòl sense impermeabi-
litzar incomplint la llei davant la passivitat de l’antiga Junta 
de Residus i l’Ajuntament. Actualment la Planta es troba en un 
polígon de Les Franqueses del Vallés, on sembla que compleix la nor-
mativa tot i que el preu dels lloguers ha encès la idea de traslladar-la a 
la Pedrera, propietat de Pedreres Rusc que comptaria amb la gratuïtat 
de l’ús dels terrenys i la possibilitat d’emmagatzemar-hi “estocs” –tal 
i com se’ns ha comunicat-, fet que per altra banda podria enfringir el 
límit d’un any d’emmagatzematge legal.

Paral·lelament hem esbrinat que la pròpia Ordre de Valorització 
d’escòries és poc exigent i obvia l’anàlisi de certs elements tòxics de les 
escòries, alhora que no s’ha aplicat amb rigor com demostren diversos 
episodis de muntanyes d’escòries a cel i sòl obert (Mataró, Girona, 
Viladecans). Tot plegat és una mostra més dels resultats d’una política 
de residus finalista que no ha prioritzat amb fermesa la minimització 
de residus en origen i externalitza i oculta les greus problemàtiques 
ambientals derivades de la incineració. 

Noves irregularitats de l’Empresa. La temptació del delicte.

Diverses han continuat sent les irregularitats de la benefactora “Pe-
dreres Risc”. El passat 5 de maig, l’Ajuntament d’Argentona va haver 
d’intervenir per tal d’aturar l’activitat de la Pedrera per mancances en 

Escòries d’incineradora a la pedrera 
de Can Busqué, parlem-ne...

Què són les escòries? 
Són part de les cendres de la cremació de la brossa que llencem. 
També s’anomenen cendres de fons.
Quines substàncies contenen? 
Arsènic, cadmi, coure, crom, mercuri, níquel, plom, zenc... i altres 
substàncies tòxiques com dioxines i furans, que s’acumulen al llarg 
dels anys en els éssers vius propiciant tota mena de malalties per 
bioacumulació.
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les documentacions aportades. La Plataforma ha descobert, per altra 
banda, que als vials i els marges interiors de la Pedrera s’hi acumu-
len restes de materials formats de peces de metall i subproductes 
de combustió de procedència sospitosa. Tampoc no sembla que 
s’estiguin recollint i analitzant els lixiviats ja que no hem observat 
l’existència de la bassa de recollida de l’abocador de runes. Pel que 
fa als horaris d’activitat, són nombroses les nits que una corrua de 
camions realitza abocaments infringint el propi horari oficial d’ober-
tura. Tot plegat, incrementa la desconfiança respecte a l’empresa. 
Qui ens assegura que, malgrat s’hagi aturat el projecte d’abocador 
d’escòries, no es puguin realitzar abocaments d’estocs en un lloc de 
tan difícil control?

La Pedrera, un lloc inadequat per a l’activitat industrial. 

Al nostre entendre, és improcedent ubicar una activitat industrial en un 
sòl catalogat de “no urbanitzable” i de “Vegetació lliure” on s’ha iniciat 
una activitat de restauració. La irregularitat i fragilitat del terreny, el pas 
de camions de destinacions i càrregues diverses o els estrets marges 
envoltats de pendents on volen ubicar les piles d’escòries a cel obert 
són factors de risc.

La ubicació més idònia potser seria dins la pròpia Incineradora o en 
un polígon industrial que reunís les condicions i les altes exigències 
tècniques i ambientals requerides. És evident que els polígons in-
dustrials requereixen espais plans i amplis, controlables, que facilitin 
la seguretat i control de la circulació i de la manipulació de substàn-
cies... i que només l’abaratiment de costos ha portat a aquesta idea 
extravagant. Tot plegat augmenta la nostra desconfiança perquè la 
instal·lació requeriria un difícil control tècnic independent per part de 
les institucions i ciutadania difícil de mantenir a causa del creixement 
dels volums de brossa, la naturalesa del terreny i la seva inversem-
blant ubicació. 

Dosrius signa un Conveni al marge del poble més afectat: 
Argentona.

Però l’estretor de mires o la insolidaritat arriben a l’extrem que 
l’Ajuntament de Dosrius acorda amb l’empresa l’aportació 
anual de 100.000 € –pels perjudicis al municipi que especifica com 
a relacionats amb el tràfic- quan el terme municipal més afectat pels 
camions seria, de llarg, el d’Argentona ja que el tram afectat de Dosrius 
no arriba al quilòmetre. I, sobretot, ignorant que els possibles 
efectes a les aigües subterrànies serien aigües avall, cap a 
Argentona. 

Adoptem el Principi Precautori. Demanem participació en 
la gestió del Risc. 

Malauradament, la transparència i l’obertura a la participació ciutadana 
no han estat la tònica de l’actual Ajuntament de Dosrius. Només amb 
la pressió veïnal hem aconseguit que s’obrís un simulacre de procés 
participatiu, tot i que moltes decisions ja estan preses. Creiem que cal 
optar per la precaució davant la incertesa científica. El principi 
preventiu, que sosté que es millor prevenir el mal abans que posar-hi 
remei. 

És per tot plegat que, davant la desinformació amb què l’Ajuntament 
de Dosrius intentava tirar 
endavant, la Plataforma 
ha iniciat nombroses 
accions i ha elaborat 
un Manifest i un 
Dossier amb impor-
tants informacions que 
podeu consultar al 
blog: elrouredosrius.
wordpress.com. Con-
videm els ciutadanes i 
ciutadanes de la conca 
de la Riera d’Argento-
na a col·laborar amb 
nosaltres. Movent-nos 
canviem les coses. 

Plataforma d’Acció Ambiental EL ROURE 
A V de Can Massuet 

A V de Can Canyamars 
A de propietaris de Can Canyamars 

AMPA del CEIP del Pi 
Centre Excursionista de Dosrius 

BikeTotal 
Progrés Municipal (Dosrius) 

CIU (Dosrius) 
ERC (Dosrius) 

EdC. Federació d’Ecologistes de Catalunya 
CEPA. Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius 

GEPEC. Grup d’Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes Catalans 
Plataforma Aire Net 

A V d’Argentona 
Grup Natura d’Argentona 

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Us desitgem 
una bona 
Festa Major!

Bona Festa Major!
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Fa unes setmanes la plataforma “El Roure”, conformada per diverses 
entitats de la veïna localitat de Dosrius, es van posar en contacte amb 
l’Associació de Veïns d’Argentona per informar-nos sobre la prevista 
instal·lació sobre la pedrera de Can Busqué d’una instal·lació de 
tractaments de residus. El motiu de posar-se en contacte amb la nostra 
associació era que si bé aquesta prevista instal·lació es feia en el muni-
cipi de Dosrius, es troba a la pràctica al costat del nostre municipi, i en 
conseqüència, tècnicament els previstos perjudicis d’aquesta instal·la-
ció es generaran directament als aqüífers d’Argentona.

Se’ns presenta un nou repte als vilatans d’Argentona, que ja han 
demostrat en altres ocasions la nostra capacitat de mobilització per 
afrontar altres tipus d’agressions a la nostra vila, i ens referim com no 
pot ser d’una altra manera, a l’atemptat que es volia perpetrar contra 
el centre històric d’Argentona. Ara bé, en aquesta ocasió, per fer front 
a aquest nou repte hem de superar un sentiment que en el nostre 
inconscient molts cops ens fa pensar que la nostra vila acaba a la riera 
d’Argentona, que molts cops s’expressa en alguns plens quan es plan-
tegen debats sobre alguns temes d’àmbit nacional i inclòs internacio-
nal i que hi ha veus que diuen que aquí només ens hem d’ocupar dels 
temes del municipi d’Argentona.

La realitat ens diu que no vivim ni podem viure en una bombolla. 
Estem immersos en un conjunt de circumstàncies que escapen 
de l’àmbit del nostre municipi, com és el cas que ens ocupa, i en 
moments com aquest en que els interessos econòmics, perquè no 
oblidem que normalment darrera d’aquestes agressions hi ha els 

interessos econòmics del poderosos en contra dels interessos de la 
majoria dels ciutadans, és més necessari que mai teixir aliances per fer 
front a aquests reptes.

Indubtablement en primer lloc hem d’exigir que el nostre ajunta-
ment jugui el paper que li toca, però hem de ser conscients que els 
ajuntaments molts cops estan sotmesos a rigideses administratives que 
precisament dificulten les seves capacitats. Els ciutadans no les tenim i 
hem d’utilitzar totes les nostres capacitats de fer ser-
vir les nostres entitats civils per fer un front comú 
que avorti aquest projecte que atempta contra un 
element vital del nostre medi ambient.

Un nou repte per a Argentona

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

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

10

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

Juli 
Sanmartin

Bona Festa Major!
Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!
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Plaça Nova, 4 - Tel. 93 756 11 37

08310 ARGENTONA

Participa en la 
vida ciutadana

Carrer Gran, 108
Tel. 93 797 16 50

ARGENTONA

LENTS
DE 

CONTACTE

CENTRE ÒPTIC
ARGENTONA

EL RACÓ 
DE LA 
LINA

DOS CORS
Tu què saps del meu cor
si no el tanques amb balda,
si no brilla com l'or
i no et dorm a la falda?
Tu com saps el que fa
si no diu el que pensa?
Si no pot mai parar
i està sempre on comença?
Tu què saps del que diu
si no piula ni a taula;
els pollets fan: piu, piu,
i ell no diu ni paraula.
Tu com saps que no és teu
si no saps el que costa;
jo sí sé que no és meu
quan el teu se m'acosta!

L'AMOR, QUE ÉS MÀGIC...
L'Amor, que és màgic, si disposa un dia
obrir la porta del seu món sagrat,
et vol perfecte, tal com ell voldria
que fos el somni que s'ha imaginat.
Et vol refugi, si el futur l'espanta,
et vol empenta quan està indecís;
no pot entendre't però això l'encanta,
perquè els misteris el fan molt feliç.
Et vol tristesa de la seva pena,
et vol rialla quan està content,
i mare i àvia però amb cos de nena;
et vol espluga per fugir del vent.
Et vol carícia que tendresa escampa,
et vol gasela del seu bosc privat:
que sempre caiguis a la seva trampa
però fent veure que te n'has lliurat.
L'Amor, que és màgic, i que té molts caires,
l'Amor que és joia com també dolor,
t'enlaira als núvols quan amb ell t'enlaires,
i fa que volis amb un sol petó!

Fa uns dos anys el Banc de la Plaça publicava una entrevista on s’exposaven els trets biogràfics i l’energia vital que 
sempre ha tingut la Lina, així com la seva trajectòria en el mon de la poesia, llarga i molt fecunda.
Des d’aquest espai volem que els poemes de la Lina ens acompanyin a cada exemplar d’ara en endavant. Per això li en 
direm “el racó de la Lina”.
Que ho puguem gaudir i per molts anys !

BAR FORMIGA II

Av. Puig i Cadafalch, 3
08310 ARGENTONA

Tel. 93 797 20 50

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

Bona 
Festa Major!

Bona
 Festa Major!

Bona
 Festa Major! Bona 

Festa 
Major!
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En Josep M. Carballas i Formiga 
ens va deixar el passat 6 de maig d’enguany. Val a dir 
que fou el pioner de la televisió argentonina i que en 
pocs recursos va tirar endavant el seu projecte amb 
empenta i amb la decisió de tenir-nos informats de les 
coses que passaven a la vila a traves de TVA.

Gracies a la seva constància i dedicació, 
amb el seu equip vàrem poder gaudir, 
tots el argentonins, de tot el que passava 

a la vila. A ell li devem un agraïment per la 
seva, repetim, constància i dedicació altruista 
per mantenir informat a tothom. 

En Carballas no savia dir que no, ja que 
sempre tenia un moment per gravar qualsevol 

petició, ja fos feta per entitats, associacions, plata-
formes, partits etc. Des de la redacció de la nostra 

revista volem agrair la seva dedicació.

Carme Coll, per al 
record
Res no és mesquí,
Perquè els dies no passen;
I no arriba la mort ni si l’heu demanada.
I si l’heu demanada us dissimula un clot
Perquè per tornar a néixer necessiteu morir.
I no som mai un plor
Sinó un somriure fi
que es dispersa com grills de taronja.
Joan Salvat-Papasset 
(fragment del poema RES NO ÉS MESQUÍ)

La matinada de l’11 de juny la Carme Coll 
moria a casa seva, després d’una curta 
malaltia, als 52 anys.
La Carme era una persona entranyable pels 
companys i companyes mestres que la vam 
conèixer, així com també per a molts pares i 
mares del CEIP Francesc Burniol ja que va ser 
la directora el curs 1988-89, el segon any de 
l’escola, i més tard va ser-ne secretària tres 
cursos. 

A banda de la seva tasca directiva, com 
destacava en Joan Manel Prat en el parlament 
d’homenatge durant la festa d’escola que 
s’esdevenia el dissabte de la mateixa setmana 
del seu traspàs, cal destacar el seu esperit i el 
seu entusiasme encomanadís, mantenia viu 
el voluntariat escolta de la seva joventut, i la 
capacitat de convicció i lideratge: revitalitzant 
les fetes, les sortides i va ajudar a instaurar les 
colònies quan no n’hi havia tradició, fonent els 
recels de molts. 
És per tot això que vaig triar aquest fragment 
de la poesia d’en Salvat-Papasseit, poeta 
vitalista i, també, malauradament mort massa 
jove.
La jovialitat, l’alegria i el somriure net de la 
Carme perseverarà en la nostra memòria “com 
els grills de taronja”, ens nodrirà i ens deixarà 
bon gust en la nostra vida, per sempre.
Des del Banc de la Plaça volem obrir un llibre 
de condol, en aquest cas, digital. Hem creat 
un bloc a internet on podreu deixar els vostres 
records en forma de paraules, fotos, dibuixos....
Podeu entrar els vostres comentaris al bloc:
http://carme-coll-en-el-record.blogspot.com/

A la Carme Coll, en 
record i homenatge 
La Carme ens ha deixat. Això ens ha colpit 
a molts argentonins i argentonines, també 
a aquelles persones que l’hem tinguda com 
a professora a l’escola i a l’institut. Per això 
volem expressar la nostra tristesa per aquesta 
sentida pèrdua, i compartir unes paraules de 
record i homenatge a una persona que ha 
estat referent i guia per a diverses generacions 
d’argentonins i argentonines.
La Carme fou mestra vocacional i apassio-

nada, d’aquelles persones que estimen la 
seva professió i contagien aquest entusi-
asme a tothom qui els envolta. Nosaltres 
fórem testimonis privilegiats del seu 
compromís educatiu, de la seva capacitat 
per transmetre valors i per desvetllar un 
interès crític pel coneixement. Amb una 
actitud atenta, humil i dolça, la Carme ens 
va acompanyar en aprenentatges que sovint 
desborden l’ àmbit acadèmic per endinsar-
se en l’esfera de les relacions personals, del 
compromís social i de les responsabilitats 
adultes. Exigent, alegre i valenta, fou una 
d’aquelles mestres que sedimenten en el 

record i les experiències dels seus alumnes.
En uns temps en què els educadors i les 
educadores són qüestionats de forma massa 
recorrent i gratuïta, la trajectòria exemplar de 
la Carme ens recorda la necessitat d’aquesta 
feina i la importància de fer-la ben feta, alhora 
que dignifica la professió de mestre. Per això 
ens recordem d’ella i ens reclamem hereus i 
hereves del seu llegat, tot donant-li les gràcies 
per la seva tasca com a educadora i com a 
amiga.
Expressem també el 
nostre condol als seus 
familiars i amistats.

Xavier 
Peguera

Antics alumnes de 
la Carme Coll 
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Descobrim Mata i les Cinc Sènies
Natura 

El racó del llibre
L’entitat de Medi Ambient NATURA edita un nou llibre. La guia Descobrim Mata i les 
Cinc Sènies s’ha convertit en el segon llibre més venut d’autors locals al Sant Jordi 
2009 a Mataró (desprès del llibre de Joan Majo, exministre de l’Estat Espanyol). Grà-
cies a totes i a tots que heu triat la nostra guia, i ara us demanem que col·laboreu 
amb les entitats, associacions i persones que volen continuar amb la preservació 
d’aquest espai de valor ambiental i agrícola incalculable.

Enric Serras, company
Enric Serras, bon amic. Tu sempre tan 
discret,fins en partir en el darrer viatge, i sense 
jo saber-ho,ni fer-te sentir... No serà gens fàcil 
en endavant fer-me la idea de no trobar-te pel 
Carrer Gran, de pas o fent la compra, o en el 
Museu del Càntir amb la Margarida, gaudint de 
l'art, i de la convivència, tant donats en vosaltres 
dos, amb tants amics d'Argentona i d’arreu... 
Et recordo Enric... "Des d'Orrius estant" (que 
dóna nom al teu llibre) fent camí de llegenda i 
de caminants, per acabar a la taula... Recordes 
Enric! Bé! tant se val, amic... El temps corre 
veloç, ocasió i haurà, per retrobar-nos allà on 
siguis, qui sap si per seguir la conversa més 
endavant.. Cuida’t! I una forta abraçada d’un 
amic que t’estima! 

Urbanització "Les Ginesteres"
Tel. 93 797 02 55

ARGENTONA (Barcelona)

C/. Les Parres, 15

08310 ARGENTONA

Tel. 93 756 06 55

Fax 93 797 40 31

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ

Joan 
Pannon

L’Enric Serras, la Margarida Colomer, en Ton Collet i la Marta en un sopar dels Amics de la Vinya i el Vi.

Pa
rt

ic
ip

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

Bona Festa Major!
Bona Festa Major!



el banc de la plaçaNúm. 22  |  Juny 200910 Col·laboració

Les entitats Turó dels Dos Pins, Fundació Burriac i Yuuuusssa de Ca-
brera de Mar i l'entitat Natura de la nostra vila han celebrat la Desena 
Trobada al Castell de Burriac aconseguint que els seus amics i amigues 
omplissin el castell, amb gairebé 150 persones, de les quals gairebé 
45 varen pujar de Cabrera de Mar, 50 d´Argentona i la resta d'altres 
municipis, com Mataró, Cabrils, Sant Andreu de Llavaneres... 

S'ha fet un recordatori al Senyor Josep 
Bartrés, una de les persones més grans 
que ha pujat a peu, amb gairebé 89 
anys, i també a Bernat Bassa i Prats, 
el més petit, de només 6 mesos, que 
l'han pujat al castell de la mà dels 
seus pares. L'acte ha comptat amb la 
presència dels alcaldes de Cabrera de 
Mar i Argentona. 

Finalment, en els parlaments dels 
representants de les entitats s'ha re-
cordat la importància d'ampliar l'espai 
inclòs dins el Parc Serralada Litoral 
a Argentona i els 20 anys de Natura. 
Finalment, tots els assistents s'han em-
portat la fotografia commemorativa de 
l'acte, dedicat als associats de Natura, 
que es va fer l'any passat. 

Enguany, s'ha fet una fotografia de grup que s'entregarà a tots els 
assistents l'any vinent. L'acte s'ha tancat amb el cant de l'Estaca i els 
Segadors i amb una sessió guiada d'interpretació del paisatge a càrrec 
d'Oriol Bassa.

Natura, entitat de medi ambient 

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 i divendres: 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

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

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 p a s t i s s e r s

Av. Puig i Cadafalch, 218 baixos - 08303 Mataró
Tel. 93 798 11 64

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa 
Major!

Bona Festa Major! Bona Festa Major!
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GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

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

ARGENTONA
Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona

Tel. 93 756 13 05

El pressupost 
de la Festa 
Major de 
l’Ajuntament
Aquest es el projecte de pressupost per a la Festa 
Major de Sant Domingo d’enguany.
Pot haver-hi variacions i/o ajustos, però en con-
junt aquestes són les quantitats que el municipi 
(és a dir, diners que surten de totes les nostres 
butxaques) pensa destinar a que puguem gaudir 
d’una bona Festa Major. Creiem que el total, i les 
diferents partides en particular, mereixen la nostra 
atenció i tal vegada reflexió. Ah!, i aquest any la 
retallada respecte a l’any passat ha sigut més que 
important! 

La redacció del Banc de la Plaça.

Bona Festa Major!Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!

Bona 
Festa Major!
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Benvolguts/des,

Donat que la brossa és quelcom quotidià i molt 
proper, val la pena parlar-ne i, sobretot, veure 
què representa per a cada un de nosaltres el fet 
de generar brossa, la qual, després, requerirà 
una atenció especial. Ja d'entrada som partíceps 
del procés de separar les diferents fraccions i 
treure cada dia el que toca al portal. A partir 
d’aquí ja ens la vénen a recollir i ens en despreo-
cupem.

Doncs bé, cal tenir en compte que el cicle co-
mença molt abans i acaba bastant després. L’inici 
de la brossa, és a dir, la generació de residus, el 
trobem principalment en els mateixos productes, 
i, amb independència de la seva constitució 
(orgànic, fusta, paper, vidre, plàstic, metall, etc.) 
també el trobem en “l’embolcall”, és a dir, en l’envàs.

D’això, avui –si m’ho permeteu– us en volia parlar un xic. 

Els envasos representen el 15% aproximadament dels residus urbans 
que són recollits i que en diem familiarment escombraries. Els envasos 
han estat l’element que ha disparat d’una manera exponencial el 
volum i el pes dels materials que hem de foragitar de casa i que, per 
tant, ens fan una nosa impressionant quan se’ns acumulen.

L’exemple més prosaic que sempre em ve al cap és el del tub de “pega-
mento”. Per un tub que fa 7 o 8 cm de llarg com a molt ens posen:  
a) una cartulina de 20 x 15 cm; b) un reforç-embolcall de plàstic per a tot el 
vol; i c) el que ens ho ven ens ho embolica amb un full de paper i ens ho 
posa en una bossa de plàstic per tal que ho portem còmodament.

Un altre exemple seria quan anem a comprar un producte comesti-
ble fresc, com és el formatge o el pernil. Ens hi posen una safata de 
“porexpan” embolcallada d'un altre plàstic més fi i que, tot plegat, de 
seguida que arribarem a casa anirà a la brossa.

Em pregunto per què no podem demanar que ens ho emboliquin 
només amb un paper o millor encara, portar nosaltres un recipient 
(“taper”) perquè ens ho posin a dins i així directament ja ho guardem 
a la nevera.

Els envasos són un element que requereix molta energia i cost eco-
nòmic, tant per al seu destriament com per al seu reciclatge. Pensem 
només en l’exemple del tub de cola d’enganxar.

La constitució pròpia dels envasos els fa sovint difícilment reciclables. 
El “tetrabrik” és un dels que ho és més. Aquests estan compostos de 
diferents capes laminades –cartó, plàstic i film metàl·lic– encolades 
entre si per fer un sol substracte totalment impermeable i a la vegada 
de fàcil moldejament. N’hi ha de totes mides i formes i se’n fan servir 
milions i milions. Doncs hem de saber que per aquest tipus d'envàs 
no s’ha trobat encara un sistema prou adient per al seu reciclatge, per 
bé que n’hi ha algun, però a l’hora de la veritat, en un alt percentatge, 
aquests envasos abans o després van a la planta incineradora.

Els altres envasos de tipus plàstic són relati-
vament de fàcil recuperació, sobretot si estan 
mínimament nets. Sovint es fonen de nou per a 
fer-ne d’altres o per fer bosses de plàstic per a 
la brossa. D'aquesta manera es torna a tancar el 
cercle.

Hem d’acostumar-nos a fer servir, sempre que 
sigui possible, envasos de fàcil reciclatge o 
recuperació, que són: els de paper o cartró, els 
de vidre, i els de plàstic, si no hi ha més remei, 
que siguin de mida gran, a fi de generar-ne 
menys.

Us posaré un altre exemple que de ben segur 
tots haureu vist alguna vegada. Em refereixo 
a l’escampada d'ampolles de plàstic buides 
als voltants d’un control d’habituallament en 

una cursa, marató o similar. Doncs bé, si l’aigua que han begut els 
esportistes hagués estat envasada en ampolles d'un litre, hauriem fet 
servir només una quarta o cinquena part d’ampolles.

En el cas dels envasos per a líquids, prenent el fil de l'exemple ante-
rior, és potser on més ens hi podem mirar a l’hora d’escollir el tipus 
més adient. Ja hem dit que si pot ser de vidre més que millor, però si 
no, que almenys sigui d’una mida raonablement gran, a fi de produir 
el mínim residu.

Una ampolla de plàstic per a 50 cl, un cop buida, pesa aproximada-
ment 18 gr, i una de 150 cl pesa uns 25 gr, menys del doble de pes 
de plàstic, i en canvi té una cabuda per a tres vegades més de líquid. 
Si aquest senzill càlcul l’extrapolem a envasos de 4, 5 o 10 litres, la 
diferència encara creix més, i per tant podem adonar-nos fàcilment de 
la quantitat de material plàstic que estem malbaratant o, al contrari, 
estalviant.

Sens dubte, és nostra la responsabilitat de fer un ús raonable i raonat 
del envasos. D’això en dependrà, entre altres coses, el 
futur quant a estalvi energètic, reducció de la con-
taminació general i deixar, o no, un món menys 
malparat a aquells que ens vénen al darrere.

La nostra brossa de cada dia (3)

Joan Culubret 
Missé

C/Barcelona 46-48 • Tel./fax 93 797 02 70
08310 Argentona • joan.serra@vodafone.es

Bona Festa Major!
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El passat mes de febrer vaig col·laborar –a petició de l’Associació de 
Veïns– en una taula rodona en la qual havíem de respondre a alguns 
dels interrogants que avui ens fem sobre la salut de nostra educació. 
Vaig sentir dir –i no era l’únic– que la nostra escola està malalta, que 
no sap respondre a la seva missió i que –a sobre– sembla que es con-
verteix en una amenaça a la “natural” felicitat d’infants i joves. Pensava, 
aquell dia, com penso també ara, que l’opinió manifestada en públic 
és força injusta amb la institució escolar i que ho és –sobretot– perquè 
a algú li surt a compte carregar contra una de les tradicionals eines 
de socialització que –sí, és veritat– ha canviat poc en algunes de les 
seves formes però, en canvi, es manté fidel a uns ideals de model de 
persona i de convivència que –massa sovint– només es troben a dins 
del marc escolar. És això crisi? Segurament sí. Però no té per què ser 
necessàriament dolent.

La família, el món laboral i l’escola han estat tradicionalment les eines 
de socialització. Parlar del model familiar imperant fa quatre dècades 
–per posar un exemple– ens porta a parlar d’una cosa gairebé irreco-
neixible avui. Pensar en un món laboral que acull els aprenents joves 
per anar-los corregint els errors del novell i anar-los oferint oportuni-
tats adaptades a les seves limitacions i l’horitzó d’una feina estable, 
en la que créixer laboralment i personalment... és, senzillament, una 
utopia d’un altre món. I pensar que l’escola és la institució que orienta 
i és escoltada com a referent educatiu i moral de famílies, de patrons 
socials, de creadors d’opinió... és una fantasia. 

Ha canviat l’escola, però no en el sentit que algunes institucions 
haguessin volgut. Està canviant però no a la velocitat que alguns 
voldrien i –sens dubte– podríem tenir una escola millor; però això no 
justifica que la culpa del desencaix social s’hagi d’atribuir al que es fa 
o es deixa de fer a les nostres aules. La desorientació de molts pares 
i mares respecte de les seves funcions i obligacions envers els seus 
fills, la precarització i rudització de les relacions laborals que ha oblidat 
l’encant de la proximitat i l’aprenentatge progressiu no han de tacar 
algunes de les tasques més ben fetes des de l’escola. 

La nostra escola és la que ha fet possible tres dècades de normalitza-
ció lingüística i cultural en una tasca que – malauradament – encara 
no té equivalent fora del marc escolar: ja són moltes les promocions 
de nens, nenes i joves que saben llegir, escriure i parlar en català; 
altra cosa és l’ús social que se’n fa, però això ja depèn de molts altres 

agents. El marc escolar és el que quotidianament resol els conflictes 
entre persones (en la immensa majoria dels casos) d’una manera 
justa, reparadora i educativa; i això ocupa bona part del temps i els 
maldecaps de mestres i professors, però formar persones també és fer 
notar allò que no es pot tolerar, i la llei de la selva o la del més fort no 
té lloc ni futur a l’escola. I l’escola ha encaixat d’una manera molt digna 
l’acollida i la integració de l’alumnat (i les seves famílies) immigrant; 
ho ha fet i no s’ha desestructurat tot i que s’ha multiplicat per deu el 
percentatge d’aquest tipus d’alumnat en cosa de vuit o nou anys. Jun-
tament amb el sistema sanitari, la institució escolar pot mostrar-se com 
la més eficient en aquest repte social perquè ensenya a la pràctica que 
la diversitat és natural i pot ser enriquidora. Ho fa això el món laboral, 
el dels mitjans de comunicació o està clar a totes les cases?

Estem vivint un canvi en el marc legal que afecta l’escola i segur que 
aquesta ha d’anar canviant. Però amb lleis favorables (que sempre és 
millor) o sense, la gran esperança és el que es fa dia a dia a l’aula, al 
pati, a l’escola i –si és possible– a la porta i més enllà d’aquesta. Una 
comunitat educativa que sap on vol anar i que comparteix l’ideal de 
persona que vol ajudar a formar –a casa i a l’escola– encomana iŀlusió 
i optimisme. La institució escolar, especialment per a qui hi porta els 
seus fills, és la institució social més valorada; no és casualitat. 

Per això educar per a una ciutadania sàvia, crítica, responsable, 
solidària... només es pot fer des de l’optimisme. El millot antídot contra 
els qui no veuen futur, ho troben tot malament o carreguen incansa-
blement tots els mals de la nostra societat a una 
institució que s’empenya en perseverar en uns 
valors irrenunciables que alguns troben anticu-
ats. Siguem justos, si us plau. I optimistes.

El necessari optimisme de l’escola

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

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona

Ricard Aymerich
Mestre i psicòleg

Bona 

Festa Major!

Bona 
Festa Major!



el banc de la plaçaNúm. 22  |  Juny 200914 Personatges

 

Tots els pobles han tingut algún personatge del que n`estant orgu-
llosos, si més no, recorden el seu tarannà, la seva saviesa, la seva 
experiència o el seu heroisme.

Argrentona està cofoia d`haver tingut persones d`aquet índole, i de te-
nir-ne en l’actualitat, entre aquestes tenim en Josep Lladó i Pascual de 
quí volem exposar-vos, un xic a corre-cuita,el seu curriculum vitae,que 
sortosament molts ja conèixen.

Podem considerar en Josep com un noi d`aquells de la pos-guerra a 
quí li negaren l’escriptura del seu idioma,potser per això,ell el va esti-
mar profundament i com bon autodidacte el va comensar a escriure 
i afer-ne un ús constant..Entre tan va arribar a la nostra Parròquia un 
vicari,en Josep Matavera,un bon poeta que va ensenyar-nos,amb una 
petita i sencillíssima quarteta seva,el fàcil de rimar:

A mí doneu-me una paret ben blanca
i un campanar que m’assenya-li el cel
un cant d’ocell en la florida branca
un tros de pa i un rajolí de mel

Escriure així era posible i fàcil i allò va remoure la fibra poètica que 
en Josep portava a dins i de la seva ploma varen comensar a emergir 
aquells sentiments,aquelles frases,aquelles paraules encadenades,que 
tant s`endinsen en el nostre ser quan les llegím 

El primer guardó l`obtindria l`any 1954,en els Jocs Florals de 
Mataró,l`últim en els Jocs de Lliçà de Vall.Entre l`un i l`altre,una trentena 
llarga de premis,entre els quals la Flor Natural,,l`Englatina i la Viola que 
li valgueren el mestratge en Gai Saber.Poeta ja consagrat,l`any 1964,i en 
els ÜNICS,Jocs Florals celebrats a Argentona,va actuar de secretari en 
aquell Jurat presidit per aquell gran poeta del Montseny,mn. Pere Ribot.

La culminació de la seva obra la podem llegir en aquell llibre que 
porta per títol "Vanitats de Vanitats" però també abans d`arribar fins 
aquí ens havia delectat amb altres treballs poètics "Dels meus silencis"i 
"Entre l`alba i el capvespre". Obres seves en prosa son "La medici-
na popular" i "El carrer i els jocs de la mainada" i "Festes i festetes 
d`Argentona".

En el primer Ajuntament democràtic, en aquell Consistori que va tenir 
feina a comensar a posar les coses al seu lloc, va ser investit Regidor 
de Cultura.

Vinculat desde jove al Centre Parroquial, va començar a recollir dades i 
dates i va escriure una exaustiva història d’aquesta entitat.

És autor dels vuit poemes dedicats a diversos motius de la nostra vila 
que, musicats pel mestre Pere Gonzàlez, integren la suite "Argentona", 
estrenada la nit del 3 d`agost de 2004 a l`església parroquial i que ens 
agradaria que continués essent el referent de la nostra Festa Major, 
com és a Mataró l`Ofici de les Santes.

Tota la seva vida laboral va treballar de dependent de farmàcia, però 
robava i continua robant hores a la nit, per deixar gravat sobre el 
paper els seus sentiments. Ara està ultimant el que serà la seva obra 
més gegantina, un diccionari enciclopèdic d`Argentona. Sóc testimoni 
d`aquesta gran obra i puc assegurar que tots els argentonins estarem 
orgullosos quan, i a qui correspongui, editin el seu treball.

La biografia d`en Josep no cap en una sola pàgina, deixem-ho així!

La seva activitat, el seu amor a la nostra parla a sigut sempre 
un exemple a seguir i ell a volgut, condescendent i amable, 
honorar amb la seva amistat a aquest aprenent de cronista. 

Josep Lladó i Pascual, poeta
(i moltes coses més)

Lluís 
Serra

CARNS SELECTES PILAR

C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER. 24 - BAIXOS

08310 - ARGENTONA

TEL. 93 797 09 06

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

Bona 
Festa Major!
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Festa Major!
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El divendres 22 de maig tingué lloc en el Saló de Pedra el debat sobre 
el comerç a la vila. Hi assistiren una trentena de persones. L’acte, orga-
nitzat per l´Associació de veïns, compta amb la participació de Jaume 
Angerri, ex director general de comerç de la Generalitat; Angel Tarrés, 
president de la Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya; 
Agustí Gómez, gerent de la Unió de Botiguers de Catalunya; i en 
Miquel Mendoza, regidor de promoció econòmica de l’ajuntament d’ 
Argentona.

Durant l’acte, que va esser força participatiu, es presentaren diver-
sos models de comerç, es discutí el fet comercial com a servei als 
ciutadans, i les necessitats logístiques per tenir un comerç equilibrat i 
sostenible a la vila. En aquest sentit quedà palesa la manca actual de 
places d’aparcament i la necessitat de 5-6 activitats comercials potents 
que actuïn com a dinamitzadores dels petits comerços. El Sr. Mendoza 
explicà l’intenció del consistori d’instal·lar el mercat setmanal en un 
eix que va des la Plaça de Vendre (verdures, fruites...) a la Plaça Nova 
(roba, sabates...), quan s’acabin les obres del Carrer Gran.

El debat serví per aportar idees a l’entorn del nostre comerç. Esperem 
que aquestes no caiguin en sac foradat.

Debat a l’entorn del 
comerç a Argentona

C/ Molí 15 - 08310 Argentona (BCN)
Tel. 93 797 49 70

Churros
Pollos a l'ast
Pizzas
Platos preparados

Abierto
Sábados:  8.00 h a 15.00 h y 

20.00 h a 23.30 h
Domingos: 8.00 h a 15.00 h

El projecte va començar a 
germinar fa molt temps quan 
es va crear una necessitat de 
comunicació, una necessitat que 
anava mes enllà de la senzilla 
informació que es podia facilitar 
a nivell Oficial, encara que era 
una labor molt encomiable feta 
per gent amb molta iŀlusió i 
molta passió.

El projecte ara ha nascut una mica forçat per la necessitat, la crisi, els 
esdeveniments locals, i la necessitat d’explicar a la resta del Món qui 
som i què fem a Argentona, la nostra Cultura, les nostres Arts i artesa-
nies, les tradicions, el comerç i la industria local, les comunicacions i 
les relacions amb les ciutats veïnes, etc. I potser deixarem a un costat 
la Política, ja n’hi haurà d’altres que hi facin esment.

Encara que tenim ganes, moltes ganes d’explicar als nostres convila-
tans qui som i com s’ho fan els que mouen els fils de la Nostra Vila 
des d'un punt de vista humà.

Nosaltres volem fer una Televisió per a tothom, però també volem fer 
de pas una productora de continguts televisius que puguin arribar a 
la gent de la Vila, i de pas, si més no, i gràcies als nous mitjans com 
Internet, arreu del món. 

Som perfectament conscients de que potser mai podrem emetre per 
antena, en aquest país de llibertats teòriques, quan arribem a la pràc-
tica queden en un no res. Però emetent amb TDT, només podríem 
arribar com a molt a la comarca, per Internet, a més d'estar dins d’una 
perfecta legalitat, podem fer arribar la nostra vila arreu del món.

Estem ara mateix en un estat embrionari, a manca de recursos humans 
i econòmics necessaris per crear l’empresa que això pot ser en un fu-
tur, però tenim paciència i enginy 
per anar endavant. Esperem 
que amb el vostre recolzament 
ho podrem fer molt aviat. 

I gràcies al vostre suport ho 
farem cada vegada millor.

Argentona Televisió

Enric Aromí
argentonatv@hotmail.es

www.livestream.com/
argentonatelevisio

argentonatelevisio@hotmail.com
www.argentona.tv

Bona Festa 
Major!

Bona Festa Major!
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Paviments i revestiments
Griferies, sanitaris i mobles de bany

Venda i lloguer de maquinària

Av. de l'Aixernador 11 – Argentona
Tel. 93 756 10 58 – Fax 93 797 40 50

És l’1 de gener, o el 25 de maig, o el 13 de juliol, o el 30 de setembre 
o el 27 del darrer mes, tots són part dels 365 dies d’aquests anys de 
1944 i 1949 que ens han fet lloc per entrar al món.

És el cinquè i desè any de postguerra, de la qual - per raó de la nostra 
extrema infantesa- en sortim inconscientment immunitzats; primer. 
Després, durant la pre-adolescència - pel fet de no conèixer cap 
més model de societat que la nacional-catòlica oficial servida per la 
dictadura militar espanyola - en res podem comparar i, per tant, de res 
ens delim.

Són temps difícils pels nostres avis i pares, marcats pels fets tràgics 
d’ahir mateix. Dies difícils per parlar en veu alta, per explicar qui som, 
per fer-nos conèixer el nom del país del qual formem part per natura 
i història. Llarg camí d’angoixa quan fins hi tot per resar a Déu s’ha de 
fer en la llengua oficial d’Espanya.

Jocs de canaleta o cavall fort, de saltar a corda o a pilota, feta de draps, 
malgirbada, o a baletes, o al punxó, a fet i amagar, o a cops de roc, a la 
riera, entre colles, a guerra declarada. Escola, presó en llengua forània.

Vida senzilla, de cels rabiosament blaus i nits de la més tancada fosca 
amb volta de firmament nítidament estelada. Carrers deserts i gelats 
quan l’hivern del Montseny baixa. Xardorosos estius amb desig del 
dringar de les fonts i del bany furtiu a safareigs i basses. Saborosos 
fruits furtats de qualsevol hort veí. Olor de most, de gra, de terra 
mollada. Descobriments servits a cau d’orella.

Vila ordenada, petita, de límits ben definits, marcats per camps i vinyes 
a desdir. Boscos llunyans amb la ciutat de llevant amagada . Carrers 
amb portals, estances de la pròpia casa. Veïns fidels de camí al llarg de 
la vida.

Joventut limitada per mirades de tot arreu: la divina, la familiar, la dels 
educadors, la de veïns i tota mena de gent com cal. Presa del deure 
d’enforsar l’arada, de picar l’enclusa, de l’arrossegar el ribot o llençar 
la plomada. Lligada al peu del teler o la disciplina del saber. Apurada 
entre labors i feines de casa, arran del cosidor, plantada al taulell o 
enganxada a la màquina.

Festes Majors de nom i de fets, romiatges a ermites escampades, 
revetlles i balls en nom de Sant, de la primavera que ve, o de la lleva 
que marxa... primer sentiment viscut, sense esperar-se. Males anyades. 
Aprenentatge a ciutat, taller o fàbrica, a peu, ca-tric ca-tric, o amb el 
tramvia, puja i baixa.

El servei social, preu a pagar, per a la realització personal de les noies. 
La militarització forçosa, temps de joventut morta, per alliberar-se els 
nois. Negres fites pels nostres dies juvenils.

L’amor ens toca i ens fa tremolar per dins amb força i sentiment mai 
viscuts fins ara, incomparables. Ho esborra tot com si hagués estat un 
miratge. Ai mare meva ! aquells ulls, aquells llavis, aquell cavell, aquell 
cos, aquell gest, aquella veu... com definir-los ? Si la llengua no té les 
paraules. Tot ens ensisa, absorveix, ens fa nor res per l’objectiu, ens 
anula per fer-nos nèixer com a dona i home, adults per sempre.

I ja som pares. Feliç moment de l’arribada dels fills amb la persona 
que estimes. Iŀlusió que cobreix el munt de responsibilitats que des-
ferma, d’obligacions que aparella i deures sense demora possible. El 
temps ens passa sense repòs de reflexió.

Els fill volen per crear la seva pròpia niuada i, altre cop amb un no res, 
la llei de vida i el temps ens carreguen d’anys : alguns ja són avis.

I tot plegat, i mil coses més sumen aquests 60 i 65 anys que, diuen, 
fem ara. Perquè no creiem pas el que el mirall ens diu, ni reconeixem 
la persona emmirallada, ni aquella fiblada del cos que vol recordar-
nos-ho una i altra vegada. Sentim el cor que ens batega amb força, 
la sang que encara ens bull i el pensament que no para de crear 
il·lusions per un munt de noves vivències.

Companyes i companys, ens resta un llarg camí per a fressar encara i 
EL FAREM TOTS JUNTS !!!!!!!!

Diada de Sant Jordi del 2009

Argentonins de seixanta i seixanta-cinc anys?

I ara!!!

Montserrat Buera i Creizet 
Joan Evta. Ramon i Ferrer

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa Major!
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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 identifiquem. 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’edificis singulars, etc. que ens donen identitat.

Hi tenen cabuda elements dels nostres carrers, passatges, places, avingudes i 
dels indrets de fora del casc, com a les masies, ermites, fonts, urbanitzacions i, 
per descomptat, dels paratges naturals dels quals encara podem gaudir.

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

Com a pista indicarem a cada imatge si l’indret el trobem dins o fora del casc 
urbà.

coneixes la teva

vila?

Amb aquest tanquem un cicle 
de rètols i grafits, comencem 
amb elements arquitectònics que 
esperem sabreu identificar

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Es tractava d’un grafit ja que fou esborrat i que es trobava en una caixa d’un transformador de l’Avinguda de les Mateves, del Polígon Indus-
trial de Can Negoci en el veïnat del Cros. El missatge es curiós i ignorem per quin motiu l’autor hauria estat privat de continuar amb les seves 
pintades, tot i que considerem que les pintades son un acte incívic que transgredeix les normes de convivència. 

Si l’heu endevinat felicitats i si no sempre podeu redescobrir-ho de nou.

Queixa
L'altra día passant per sóta del balcó d'aquesta “casa”, ubicada al 
carrer Carreras Candi cantonada General Llauder, em va caure una 
mica de runa, sort que no em va caure al cap! I sort que no anava 
amb el cotxet d'un nadó, vaig mirar amunt i em va semblar horro-
rós el panorama. Com es pot tenir una balcó en aquestes condici-
ons? Cada cop està pitjor, és un perill. Ja que els propietaris no hi 
fan res, espero que la meva queixa serveixi per alguna cosa ja sigui 
en aquesta revista o que em diguin on em puc adreçar, aniré on 
calgui per evitar la desgràcia que un día o altra pot passar.
Atentament,

H.C.G (veïna d'Argentona) 

COSES QUE PASEN
El dia de sant Joan el Periodico informava de Expedient de Regu-
lació d'Ocupació (ERO) de la Velcro a Argentona. Afirmava 
que la mesura afectarà el 78% de la plantilla. El sindicat UGT rebutja la 
mesura que creu injustificada, per això els treballadors desconfien de 
les intencions de l'empresa i recelen que no acabi amb destrucció del 
llocs de treball i acomiadaments.

La graneria Serra distingida amb el diploma d’empresa 
centenària.

La Sala abans de ser inaugurada ja presenta desperfectes ben 
visibles a la cornisa sobre el tramvia.

L’Associació política REAGRUPAMENT.CAT es presenta a 
Mataró amb la presència de Joan Carretero, el seu impulsor, acom-
panyat pels associats de la comarca, presents en més de 14 poblacions 
del Maresme. Els membres de la secció local, passat l’estiu, es presen-
taran públicament a la nostra vila.

Les obres del Carrer Gran van avançant a bon ritme, potser 
el gaudirem per la Festa Major?
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Començarem amb un cas real (el nom és 
figurat):

En Xavier, a l’escola, tendeix a esvalotar-se a 
classe i es mostra insolent amb els seus profes-
sors. El seu pare li reprèn constantment aquesta 

conducta i acostuma a castigar-lo amb severitat quan rep les queixes del 
director. L’escola amenaça el Xavier amb l’expulsió. El pare, desconcertat i 
indefens, demana ajuda professional per mirar de trobar una solució (em 
ve a veure). 

Després d’escoltar-los, faig sortir el pare i em quedo amb el Xavier. Primer 
es justifica acusant els altres, i després em confessa: “no sé per què ho faig, 
no ho puc evitar. No vull ser un calçasses.” 

En Xavier torna a la sala d’espera i rebo el pare que em diu: “m’enfado 
amb ell de veritat. El seu comportament em posa furiós, però en el fons 
em sento molt orgullós d’ell perquè no es deixa prendre el pèl i perquè 
es rebel·la. La veritat és que ho admiro. És difícil dir-ho, però així és: si fos 
obedient el menysprearia.”

El pare castiga amb tanta duresa el seu fill perquè no vol demostrar-li 
aquest apreci secret. El que ell ignora és que els fills comprenen els 
missatges inconscients com si fossin ordres. En Xavier està atrapat. Prefereix 
incorre en el furor del seu pare abans que en el seu menyspreu. D’aquesta 
manera li demostra que no és un calçasses. 

Tots els infants saben,inconscientment, que més val desagradar al consci-
ent dels pares que al seu inconscient. 

Són moltes les vegades que el nen/a no comprèn per què el seu compor-
tament genera en els pares certes reaccions desmesurades. Ell no sap que 
desperta emocions reprimides en els seus progenitors. Inevitablement, els 
pares redescobreixen en els seus fills la pròpia infantesa i la seva relació tal 
vegada difícil amb els propis pares.

Tot això succeeix en una fracció de segon i és inconscient. El cervell associa 
present i passat. L’emoció envaeix el pare sense poder comprendre 
què succeeix, i envaït per ella, no pot dominar el seu impuls. En aquest 
moment explota, pega, crida, posa càstigs... en definitiva, es comporta com 
li hauria agradat fer-ho contra el propi pare, o com veia fer-ho als seus 
progenitors.

Aquesta reacció del pare, li permet no sentir el dolor de la ferida del passat. 
El nen/a, per la seva banda, queda desbordat per la intensitat de la reacció 
de l’adult. Només si pot reconèixer aquesta reacció com a excessiva i del 
passat, podrà tolerar-la. Si el pare li fa creure que la reacció és proporcional 
al seu acte (no voler menjar, treure males notes, tirar el got...) el nen/a 
rep que se li retreu alguna cosa més que aquest acte, i pot desenvolupar 
vergonya i baixa autoestima.

“No fiquis els dits a l’endoll, no pugis mai al cotxe d’un desconegut, no 
peguis el teu germà, no travessis el carrer sense mirar...”. Algunes censures 
i prohibicions són necessàries, altres són menys justificades i el seu únic 
interès radica a proporcionar tranquil·litat als adults. És un bon exercici per 
als pares, parar l’atenció en adonar-se de quantes vegades al dia adopten 
aquesta actitud i de com la comuniquen als seus fills.

D’altra banda, també s’exigeixen fórmules d’urbanitat (digues si us plau, 
dóna les gràcies, sigues amable...) que, desafortunadament, moltes 
vegades són omeses pels adults. No oblidem que eduquem més amb les 
accions que amb les explicacions, i que una gran part dels aprenentatges 
socials es fa per mimetisme.

Encara que és important i natural donar ordres als fills, s'ha d'anar amb 
compte en la manera de fer-ho. Moltes d’aquestes ordres són viscudes 
pels infants com una submissió vers l’adult i no com una col·laboració 
responsable en la vida familiar. Les paraules d’afecte, la confiança i l’actitud 
d’estimació fan que els infants rebin i visquin les ordres de manera més 
positiva, la qual cosa afavoreix la col·laboració i l’autoestima.

Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 22
Com guanyen les blanques?
 
Blanques juguen i guanyen.

ESCACS 
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 21
1.Dh7+ ( no 1.d8=D per Dc1+ i el rei no pot menjar 
la dama per ofegat), Re6 (única, Si 1...Rf8 o Rf6, 2. 
d8=D+...); 2. d8=C+!!!, jugada única per guanyar, Rf6 
obligada per evitar d’entrada l’escac a la línea 5 amb 
amenaça a la dama; 3.Df7+, Re5; 4. D5h+, R6d; 
5 Ce6+ guanyant... Interessant posició on s’aprecia el 
valor de l’acció combinada d’una dama i un cavall.

AV PUIG I CADAFALCH NÚM 9 TEL 937561569

FRANKFURT
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El càstig i l’inconscient  “Tenir fills no et converteix en pare, de la mateixa manera 

que tenir un piano no et converteix en pianista.”
Michael Levine

 Katy Caballero.
Psicòloga infantil i 
terapeuta Gestalt.

Suport en educació i 
família.

Bona 
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Major!



Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

L' ESTANC  
DEL MARESME

Exp. Nº 2

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

C/ Abat Escarré, 3 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 05 97

elroure@hotmail.com

Dietètica · Herboristeria   

Productes ecològics i naturals, alimentació per a persones 
amb intoleràncies (a la lactosa, al sucre, celíacs...)

Vine al Roure i tasta els nostres tes, cafès, sucs i altres 
productes naturals en un ambient tranquil i acollidor.

aquesta primavera

carrega’t les piles
Pren gelea reial, pol·len,  

llevat de cervesa,  
Echinacea, etc.

C/ Oriol, 13-1508310 Argentona- Mòbils: 61549 10 65 -63
Correu electrònic: oriolgomis@terra.es

GRANADOS AUTOMÒBILS, S.L. 
Sant Jaume, 59 · 08310 Argentona · Telèfons: 93 797 19 61 / 93 756 07 93

e-mail: grana2auto@Red.renault.es

REpARACIÓ DE 
CARROSSERIES 

EN GENERAL

VENDA DE 
VEHICLES NOUS 
I USATS

El Celler
d'Argentona

RESTAURANT

Bernat de Riudemeia, 6 · Argentona
Tel. 93 797 02 69 - Fax 93 756 15 05

info@cellerargentona.com
www.cellerargentona.com

Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 93 756 10 11
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Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!



Plats casolans - Tapes i menjars
Menús diaris

Plaça Nova, 5
08310 Argentona Tel. 93 756 16 01

www.baladia.cat

www.baladia.cat

QUALITAT I PREU
Grans marques en conserves, vins, caves, 

congelats de verdura i peix, formatges, 
embotits, perfums, drogueria, etc.

i pa calent cada 2 hores

C/ Barcelona, 40 - Argentona - Tel. 93 797 05 03 - Fax 93 756 06 49

HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES:
Matí de 8.00 h a 13.30 h i tardes de 17.00 h a 20.30 h
DISSABTES:
Matí de 8.00 h a 14.00 h i tardes de 17.30 a 20.30 h

OFERTES DIÀRIES
SERVEI A DOMICILI

Una bona compra!!

Bona 
Festa Major!
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