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Una oportunitat...
Finalment, amb esglai per a una gran majoria de ciutadans espanyols, el govern 

més impopular de la «democràcia» ha estat rellevat. Les causes: la corrupció del Partit 
Popular i il dolce far niente de M. Rajoy en l’anomenada qüestió catalana.

A casa nostra, per fi, tornem a tenir un govern propi, que vulgui o no, continua 
sent autonòmic, tot i que legítimament aspira a ser republicà i independent. Per tant, el 
xoc institucional continua essent present en la política espanyola. No obstant això, ara 
s’obre una nova oportunitat perquè aquest xoc sigui més suau, perquè es pugui cercar 
una solució de consens que capgiri la desafecció actual de la majoria de catalans envers 
l’estat espanyol, cap a una amistat entre pobles veïns i sobirans. Per això cal diàleg i 
defugir de prejudicis i retrets per ambdues parts. 

El govern estatal sorgit de la moció de censura al PP ha començat ha mostrar 
tímidament avenços en aquest sentit, però li cal demostrar més generositat alliberant 
els presos polítics. Per part catalana, cal no tenir pressa i consolidar una opinió més 
majoritària sobre la república independent.

A nivell local ens crida l’atenció el gir del govern municipal per assolir un prota-
gonisme -que no li pertoca i fora de tota lògica- en l’organització de xerrades, projec-
cions cinematogràfiques, festes populars... Creiem que un ajuntament ha de fomentar 
i donar suport a les iniciatives populars, a l’associacionisme de tota mena, als impulsos 
veïnals, etc. 

Darrerament hem vist com actes organitzats des del poble s’han trobat amb la 
competència horària paral·lela d’actes no institucionals organitzats per l’Ajuntament. 
Té, això, algun sentit?

També hem vist estupefactes com personal municipal, inclosos regidors, s’encar-
reguen d’engalanar carrers per la Festa de la Flor. Cal recordar que la Festa de la Flor 
es va recuperar tot recordant, d’una manera laica, la tradicional festa de les catifes 
de flors que es feia per Corpus. La iniciativa va partir del grup dels Amics de les 
Tradicions que, juntament amb veïns de diferents carrers organitzats en colles, van 
decidir tornar a fer catifes. Aquelles varen ser unes festes espontànies i artesanals 
que feien veïnatge i cohesió social. Durant tota la setmana, els veïns collien flor, la 
desfullaven i feien l’estora sobre un patró prèviament dissenyat en comissió. Tothom 
hi participava amb gran harmonia i sentit de festa. L’Ajuntament s’encarregava de 
desviar el trànsit i portar la sorra allà on els veïns volien. Lamentablement, la festa 
ha anat decaient, d’espontània ha passat a ser planificada, amb interessos comercials i 
participació activa de l’Ajuntament (brigada, obres, regidors corrent, calés públics...) i 
amb molta menys participació veïnal. Ha passat de ser una festa artesana a una festa 
prefabricada i, a més, amb mal gust (paraigües penjant, pneumàtics en els fanals, flors 
de paper...). La Comissió de Festes, o qui calgui, s’ha de plantejar d’on venim i on anem 
en l’organització de festes «municipals». Creiem que més que un Ajuntament intrús, 
necessitem un Ajuntament engrescador i facilitador.

Per acabar, després d’una primavera molt mullada, us desitgem que gaudiu d’un 
bon estiu i unes merescudes vacances.



el banc de la plaçaNúm. 58 | Juliol 20184 Entrevista

Fa uns mesos el Centre Parroquial 
d’Argentona va presentar al cinema de 

l’entitat, una sessió de curtmetratges cine-
matogràfics creats i dirigits per estudiants 
i professionals provinents del Maresme i 
del Vallès.

Feia il·lusió observar als grups de joves 
del Maresme, que esperaven expectants 
veure la seva creació de cinema a la gran 
pantalla. Van ser autèntiques creacions de 
tota classe d’històries, ben interpretades, 
dirigides, il·luminació, doblatge, movi-
ments, seguiment de càmera amb els dife-
rents plans... En fi, una autèntica mostra 
del treball d’aquests joves. 

Un d’aquests estudiants de direcció és 
l’Aleix Pons i Billà, jove argentoní, inquiet 
i entregat a la majoria de les entitats de la 
Vila. L’Aleix va presentar el curtmetratge 

La mort d’en Julià amb una fotografia, 
llum i plànols d’imatge molt ben 

aconseguits.

Què podem dir de l’Aleix?
A l’Aleix el vam escoltat molt 
temps en diferents programes a 
Ràdio Argentona. Va passejar 
el nom de la Vila per Catalu-
nya, i en un parell d’ocasions 
a Andorra, fent d’Hereu els 
anys 2007 i 2009. S’ha passat 
molts anys, des de ben petit 

fins fer-se gran, al Centre Par-
roquial d’Argentona, partici-

pava en totes les obres de teatre 
que podia, des d’Els Pastorets fins 

les diferents representacions que 
s’anaven fent: d’actor, d’ajudant del 

tècnic, o de tècnic... 
Fa uns anys va debutar com a direc-

tor amb l’ obra Morir, un moment abans 
de morir d’en Sergi Berbel, amb un 
gran nivell de presentació escènica.

Ha estudiat a l’Aula de Teatre de 
Mataró, ha realitzat cursets de teatre a 
l’Institut d’Argentona i a l’Alexandre Sator-
ras de Mataró i intensius en diferents llocs. 
En aquests moments estudia Interpretació 
(teatre i cinema) i Direcció cinematogràfica 
a l’Escola Cinema de Mataró. En fi, una 
persona que no ha parat en aquest món de 
les arts. 

Què ha sigut el que t’ha fet decidir pel 
món del cinema?
El món de l’espectacle sempre m’ha cridat 
l’atenció, sobretot la interpretació i, quan 
em vaig llençar a desenvolupar aquesta 
activitat de manera professional em vaig 
trobar amb una dificultat que no era nova, 
l’econòmica! La majoria de cursos que 
trobava eren massa cars per a mi, o bé els 
podia pagar però, per contra, no podia 
cobrir les despeses del transport.

Un dia que estava comprant amb ma 
mare, en una de les botigues d’Argentona, 
hi vaig veure uns fulletons de publicitat de 
l’Escola Cinema de Mataró. El programa 
d’estudis era força seductor i els preus 
assequibles i amb l’obra de teatre que 
estava dirigint em sentia cada vegada més 
atret per la direcció a nivell professional, 
així que vaig pensar per què no? Teatre i 
cinema, dues portes obertes en el món labo-
ral. Va ser així com vaig començar amb 
el cinema i, a mesura que anava aprenent, 
m’anava interessant i apassionant cada 
vegada més.

És dur el camí?
Quan es lluita pels somnis que un desitja 
sempre és dur, es tracti del que es tracti. 
No és fàcil però, quan fas el que realment 
t’agrada i ho dones tot per aconseguir el 
teu objectiu, ho gaudeixes tant que, sigui 
com sigui de dur el camí, ets feliç i et sents 

al cinema del CentreCurtmetratges
Entrevista a 
l’Aleix Pons

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

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

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

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 

Major!



el banc de la plaça 5Núm. 58 | Juliol 2018 Entrevista

complagut i realitzat quan comences a 
obtenir resultats, per petits que siguin. 
Això ho compensa tot.

Com veus i perceps la situació dels que 
estan començant en aquest món?
Tal i com ho veig jo, el cinema català i 
espanyol està en augment, tant de pro-
ducció com de qualitat, com de demanda. 
Això suposa més oportunitats per als que 
ens hi volem dedicar, tot i així no és fàcil 
i hi has de dedicar molt de temps i esforç 
per poder fer carrera en aquest món, 
no pots parar mai quiet. Formar-se bé i 
moure’s, participar en tots els projectes 
possibles donant-ho tot de tu mateix i 
que et vegin treballar bé, és essencial. 
Perquè quan busquis feina no tindran tant 
en compte els títols que tinguis i on els 
hagis aconseguit, com el què has fet, amb 
qui has treballat, etc. I en aquest sentit 
l’Escola Cinema de Mataró et dóna moltes 
possibilitats.

Que estàs fent ara, o què tens en pro-
jecte?
Ara mateix, a part de seguir formant-me i 
de participar en projectes, estic elaborant 
un nou curtmetratge amb un gran equip, 
la col·laboració de l’Escola Cinema de 
Mataró i diversos comerços i entitats de 
la nostra Vila, a més a més del suport i 
col·laboració dels meus pares i de la meva 
àvia. Aquest projecte es va rodar fa poc i 
ara és en fase de postproducció. La meva 
intenció és fer la pre-estrena al cinema del 
Centre Parroquial d’Argentona el mes de 
juliol. 
Com que alguns dels meus darrers treballs 
i projectes m’han fet agafar un xic de 
fama que sempre hi surten morts, avanço 
el títol d’aquest curtmetratge: Aquest 
no va de morts. Aquest títol va sorgir a 
la primera reunió que vaig fer amb en 
Miguel Padilla, guionista del projecte, 
quan parlàvem del tema de la història i de 
com havia de ser.

De totes aquestes experiències, quines 
són les que recordes amb més força de 
tots aquests anys?
Totes són importants per a mi, tant les 
experiències que he comentat com les que 
no, però n’hi ha tres que crec que són fona-
mentals per ser on sóc ara.

Una és la Diada de la Flor de l’any 1996, 
en la que vaig participar en la creació de 
la catifa de flors del carrer Sant Julià, amb 
la qual vaig començar a descobrir la meva 
afició per les activitats culturals.

Una altra experiència va ser durant 
el mateix any, quan la meva mare em va 
proposar de participar a Els Pastorets i em 

va dur al Centre Parroquial d’Argentona a 
conèixer en Pep Alsina que n’era el direc-
tor. En Pep em va rebre amb els braços 
oberts, permetent-me descobrir la meva 
passió pel món de l’espectacle.

Finalment, la darrera experiència que 
m’ha dut on sóc ara va tenir lloc el següent 
any, quant els meus pares em van dur per 
primera vegada a veure una obra de teatre, 
que no fos infantil, Terra baixa d’Àngel 
Guimerà, al Teatre Nacional de Catalunya. 
Recordo que l’obra em va impactar molt, 
sobretot el paper d’en Manelic. En aquell 
moment vaig pensar «algun dia jo vull arri-
bar a fer això».

Quins són els records pels que sents 
més agraïment?
Un és el Centre Parroquial d’Argentona, 
on m’han ensenyat tantíssimes coses, 
participant en obres de teatre amb grans 
directors i directores, actors i actrius que, 

considerats amateurs, són molt profes-
sionals alhora que grans mestres. M’han 
ensenyat a ser una persona amb valors, 
un aprenentatge que avui en dia encara 
continua. Evidentment, els meus pares 
m’han donat i fet moltíssim i a ells els haig 
d’agrair infinitament qui sóc, però una 
persona s’acaba de definir també pel seu 
entorn, a fora de casa. Jo he tingut la gran 
sort de comptar amb el Centre Parroquial 
d’Argentona i, en especial, amb una gran 
persona que, sense tenir-hi cap obligació, 
va agafar un nen que no coneixia de res i 
el va tractar com si fos un fill, una persona 
que es desviu pels altres i que jo m’estimo 
molt, en Pep Alsina.

També vull fer esment a l’Escola Cinema 
de Mataró, perquè hi vaig entrar per apren-
dre unes noves disciplines, la direcció 
cinematogràfica i la interpretació davant de 
càmera i, gràcies a la seva gran qualitat pro-
fessional i humana, no sols he aprés moltís-
sim sinó que m’han encomanat la passió pel 
cinema i, ara, no m’imagino una vida sense 
aquest. Agraeixo molt l’entrega i dedicació 
de persones com l’argentoní Albert Lladó, 
director de l’Escola Cinema de Mataró, en 
Marc Palacios, l’Òscar Gómez i la resta de 
professors d’aquesta escola. A més, haver 
comptat amb uns companys de classe que, 
la majoria, ara també són companys de 
batalles i amics.

I vull agrair a la revista El Banc de la 
Plaça de l’Associació de Veïns, per aquesta 
oportunitat i per interessar-vos pels curt-
metratges i el cinema en general, d’aquests 
joves que comencem amb moltes il·lusions 
per poder tirar endavant tots els projectes, 
sigui de guionista, darrera una càmera, 
actors , actrius, director, promotors…

Gràcies a tu, Aleix. Molta sort i salut. 
Estarem expectants a les cartelleres del poble 
per visualitzar aquesta sessió de curts d’aquí 
a poc temps a la sala de Cinema del Centre 
Parroquial d’Argentona.

Caterina Alsina Parnau

L’ensenyament 
de qualitat

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

C/ Gran, 84 - Argentona - Tel. 93 756 12 96

ARTESANIES DO-VER

C/Sant Julià 31 - 08310 Argentona 
Tel. 93 756 07 79 - Mòbil 618 48 88 82

PER A TOT EL QUE VULGUIS EMMARCAR!

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

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

Nova 
adreça!
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Avantatges d’aprendre idiomes quan un és gran
Aprendre un idioma nou és un procés 

desafiant que requereix molt de temps. 
Tanmateix, els beneficis per a la salut són 
extremadament gratificants, tot i els mites 
sobre la incapacitat dels adults i en particu-
lar de la gent gran, d’aprendre una segona 
o una tercera llengua. La investigació 
demostra que ningú és «massa vell» per 
aprofitar-se dels beneficis que pot tenir el 
parlar diverses llengües.

L’equívoc comú ens diu que aprendre 
una llengua després d’una determinada 
edat és gairebé impossible. Els estudis han 
demostrat que els nens poden aprendre 
la majoria de les coses amb més rapidesa 
i facilitat que els adults a causa de la fle-
xibilitat dels cervells joves. Tanmateix, els 
nens tenen poques distraccions més enllà 
de rebre educació en aquesta edat prime-
renca. Els adults tendeixen a tenir horaris 
ocupats, llocs de treball que consumeixen 
temps, o fins i tot nens per pujar. Tot això 
implica que solen tenir menys oportunitats 
d’aprendre alguna cosa nova i per tant 
sembla més difícil d’assolir. La gent gran, 
però, acostumen a tenir més temps per 
plantejar-se la possibilitat d’aprendre una 
nova llengua.

Un detall important en tot això és que 
els catalans, afortunadament, d’entrada ja 
som bilingües, la qual cosa facilita molt el 
procés d’aprenentatge d’un tercer idioma.

L’aprenentatge d’idiomes millora la 
cognició
La cognició és el procés d’aprenentatge i 
comprensió del món que ens envolta consi-
derant-lo, experimentant-lo i detectant-lo. 
Tot, des de llegir un clàssic literari fins a 
omplir un imprès, implica cognició. La 
capacitat cognitiva disminueix a mesura 
que envellim, però aprendre un nou idioma 
pot fer que aquest procés s’alenteixi.

Asseguren diversos estudis fets per 
prestigioses universitats que aprendre un 
nou llenguatge pot canviar estructuralment 
el funcionament del cervell convertint-lo 
en un sistema més flexible. Això significa 
que el cervell serà més eficient a l’hora de 
pensar ràpidament i de prendre decisions.

Aprendre un nou idioma millora la 
memòria 
Penseu en el cervell com un múscul. 
Imagineu aprendre un nou idioma com a 
un entrenament mental. La nova adqui-

sició d’idiomes requereix comprendre la 
seva fonologia, vocabulari i gramàtica. 
A mesura que continueu practicant la 
paraula i l’escriptura d’un nou idioma, 
reforçareu el vostre pensament «mús-
cul», ja que millora l’emmagatzematge i 
la recuperació de la informació. Aquesta 
pràctica es tradueix en una millora global 
de la memòria, que us permet recordar 
llistes, seqüències i adreces més fàcilment 
que abans.

El bilingüisme o trilingüisme ajuden a 
resistir contra la demència i l’Alzheimer. 
Segons diversos estudis estadístics, apa-
reixen símptomes de demència en adults 

que només parlen una llengua sobre els 71 
anys, enfront dels 76 anys per a adults que 
parlen dos o més idiomes.

El motiu de l’augment de la força cere-
bral és que el malabarisme i la commutació 
entre dos idiomes activen determinades 
parts del cervell que intervenen en el que 
s’anomena «funcionament executiu» o les 
habilitats que el cervell necessita per fer les 
coses i completar tasques. Com més s’uti-
litza aquesta part del cervell, major serà la 
possibilitat de reduir la taxa de disminució 
cognitiva relacionada amb l’edat. Per tot 
això es pot dir que l’aprenentatge d’una 
nova llengua pot reduir l’envelliment del 
cervell.

Els idiomes i l’enriquiment de la vida 
social
Fora dels beneficis mèdics de l’aprenen-
tatge d’una llengua, prendre classes de 
llengua estrangera, ofereix una gran 
oportunitat per conèixer gent nova que 
comparteix un interès comú amb vosaltres. 
La socialització i la interacció són integrals 
per mantenir el cervell actiu i alentir la 
disminució cognitiva. Els estudis publicats 
per la Societat Gerontològica d’Amèrica 
han demostrat que, per als adults majors, 
la socialització millora el benestar general i 
la satisfacció vital. 

Aprendre un idioma nou pot ser una 
gran manera d’aprendre sobre noves cul-
tures i comunicar-se amb persones que no 
parlin la vostra llengua materna. Parlar o 
entendre una altra llengua obre un nou 
món de literatura, cinema i música que 
podeu entendre i gaudir. I també per a 
viatjar!

Rosa Domènech
Moviment és vida

La investigació demostra 
que ningú és «massa 

vell» per aprofitar-se dels 
beneficis que pot tenir el 
parlar diverses llengües

Bona Festa Major!
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Fils, betes i parracs (i 3)
Des que ens llevem cada matí, la nostra 

existència està envoltada de teixits. 
De fet ja ho està mentre dormim, però 
fem una mica de repàs del dia. Després 
d’aixecar-nos ens vestim. Abans però, ens 
haurem rentat i eixugat amb una tovallola. 
Teixit molt especial, fet en un teler de ris 
on mitjançant un procés d’utilitzar una 
capa d’ordit tensat i una altra de fluix, 
s’aconsegueix fer els petits bucles de fil –
de cotó– que conformen la superfície de la 
tovallola; això fa que tingui molt de volum 
i sigui molt absorbent. 

La roba interior és, normalment, de 
gènere de punt, un teixit elàstic –i més 
encara si porta la fibra de lycra– que s’em-
motlla al cos com una segona pell. El cotó 
és més agradable, al seu contacte amb la 
pell, que les fibres sintètiques. Tot seguit 
si és hivern ens posarem camisa i jersei. La 
camisa és un teixit a la plana que pot ser 
llisa, a ratlles, quadres o 
estampada. Els teixits de 
colors diversos es fabri-
quen amb telers plans i 
utilitzant fils d’ordit i/o 
trama de colors diferents 
que al combinar-los for-
men el dibuix desitjat. 
Aquest entrelligat pot 
ser tafetà, sarja, setí o 
d’altres. En el cas de l’estampat, el teixit sol 
ser llis i de color cru i a sobre s’hi diposita 
color en formes i varietat a voluntat del 
disseny. Si ens posem uns pantalons de 
pana, tindrem un teixit especial, fet amb 
telers de doble calada i llances que tallen 
els bucles de fil que després amb un acabat 
molt acurat formaran les ralles suaus i 
tupides de la pana.

Amb el que s’ha descrit fins ara i un 
cop calçats, ja podem començar el dia. A 
l’esmorzar, si ho fem a casa, possiblement 
damunt la taula hi haurà una tovalla. Sol 
ser de teixit pla i amb llistes o quadres fets 
amb tecnologia de teler de llisos. També 
podrien ser de dibuixos amb relleu de 
motius florals o similar. Llavors estaríem 
parlant de tecnologia jacquard.

Si anem a treballar en transport públic 
i agafem un autobús, per exemple els que 
van a Mataró o a Barcelona, ens asseurem 
en unes butaques folrades de teixit de 
vellut fet amb materials resistents al foc 
(amb normes de seguretat molt estrictes), 
al desgast i també a l’acció de la llum solar 
(decoloració). Són teixits molt tècnics fets 
amb telers complicats que fan dues teles a 
la vegada, unides per una sèrie de fils que 
van passant d’una tela a l’altra i al tallar-
los per la meitat conformen el vellut.

No cal dir que en el treball, en l’escola, 
a casa, en restaurants i locals d’esbarjo, si 
fem una mirada al nostre voltant, podrem 
identificar tèxtils per tot arreu. Les cadires 
on seiem, les moquetes per on caminem –si 
n’hi ha–, els cortinatges que decoren les 
finestres, que tamisen la llum de l’exterior, 
que mantenen la privacitat de les estàncies 
dels edificis, etc. Les cortines, per citar 
un exemple, moltes vegades són teixits 
de punt fets amb tecnologia raschel que 
permet entrelligar els fils d’una manera 
semblant al ganxet o la mitja que es fa 
manualment. D’aquesta manera s’obté un 
efecte molt més treballat que el dels teixits 
llisos d’ordit i trama.

En fi, seria molt llarga la llista de teixits 
que ens envolten o que utilitzem en algun 
moment de la nostra vida; sense obli-
dar-nos dels tèxtils industrials: sacs, teles 
de recobriments de tot tipus de materials, 

tubs, mànegues, tendals, 
carpes, cinteria, senyals, 
banderes, i un llarguís-
sim etcètera. I tot plegat, 
sovint ens passa desa-
percebut amb l’excepció 
de les peces de vestir 
de moda, que sí que ens 
fan obrir l’ull, arrel del 
bombardeig promocio-

nal que a nivell comercial les envolta. Aquí 
podríem parlar de les marques, però per a 
això només ja necessitaríem tot un llibre.

Així doncs, estem immersos en un oceà 
tèxtil i nedem dins d’ell sense ser-ne cons-
cients moltes vegades. Valguin si de cas 
aquestes senzilles ratlles perquè a més de 
«l’arbre siguem capaços de veure el bosc».

Nota: He posat les paraules més tèc-
niques en cursiva i negreta per si voleu 
consultar-ho i ampliar el seu significat 
doncs fer-ho aquí seria massa llarg i feixuc. 

Recomanació: Si mai teniu interès pel 
món tèxtil, ben a prop tenim uns museus 
que val la pena visitar:
 � Museu del Gènere de Punt – Can Marfà. 

Mataró. Tel 93 758 23 61
 � Centre de documentació i Museu Tèxtil 

de Terrassa. Carrer Salmeron, 25. 
 � Terrassa. Tel 93 731 52 02.
 � Museu de la Ciència i de la Tecnologia 

de Catalunya. Rambla d’Egara, 270 . 
Terrassa. Tel. 93 736 89 66 

 � Museu Municipal de l’Estampació. Car-
rer Joan XXIII, 8. Premià de Mar. Tel 93 
752 91 97

Gràcies

Joan Culubret i Missé

Sarja

Tafetà

Setí o ras

Teixit de ris - tovallola

Teixit Raschel

Imatge superior: màquina circular de gènere de punt. 
Imatge inferior: teler Jacquard

Estem immersos en 
un oceà tèxtil i nedem 
dins d’ell sense ser-ne 

conscients



el banc de la plaçaNúm. 58 | Juliol 20188 Coses que han passat

13/04/2018 Presentació del llibre de poesia Sol.. i en companyia d’Oriol 
Marfà i Pagès a la Biblioteca d’Argentona. 

26/04/2018 Lliurament del XII Premi Burriac 2017. Accèssit al llibre La 
col·lecció de puntes d´Argentona, Pepi Vila i David Farell.

04/05/2018 Presentació del llibre del periodista Antoni Bassas Bon dia 
son les vuit, a càrrec d’Argentona cultura i debat.

20/05/2018 Introducció a l’ornitologia a càrrec de Xavier Figueredo i 
l’ADF Serra de Marina.

20/40/2018 Xerrada “Els llibres de Natura d’Argentona” a càrrec d’Oriol 
Bassa i Vila a la Biblioteca d’Argentona.

21/04/2018 Assemblea ordinària de l’Associació de Veïns d’Argentona.

Coses que han passat…
Fotos Francesc Navarro excepte les indicades
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24/05/2018 Presentació del llibre L’Aixernador de Joan Pannon Farré, al 
Saló de Pedra.

18/06/2018 Cau accidentalment un pi monumental de la rotonda sud, 
aviat ens quedarem sense l’skyline de la nostra Vila. Foto J.A. Capdevila

05/06/2018 Conferència “La República. Realitat i perspectives” a càrrec 
de Dolors Feliu, al Saló de Pedra, ANC Argentona.

03/06/2018 Procés de muntatge de la catifa del carrer Colom/Ferran. 
Relleu generacional en acció!

21/06/2018 Sorteig de dues entrades per al cinema/teatre... una mà 
innocent?

La Flama del Canigó arriba puntual per Sant Joan 2018 a Argentona
“La cultura amara ciutats, barris i pobles definits per una diversitat 
que ens enriqueix i fa més forts. D’un país que no demana pels 
orígens sinó per on volem anar plegats. Convençuts que si els 
infants creixen junts a l’escola, romandran junts al carrer i units com 
a societat. Amb la plena convicció que el camí l’hem de fer junts i 
tindrà sentit si decidim el destí plegats. La maduresa i cohesió de la 
societat catalana en són la millor garantia.”
Visca la Flama del Canigó! Visca la Cultura! 
Visca els Països Catalans!
Jordi Cuixart. President d’Òmnium Cultural. 
Soto del Real, Madrid, 23/06/2018
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A vui entrevistem a la Rut Codosal 
i Ligos de l’Espai Ecològic Verd 

Aigua. La finca agrícola es troba situada en 
el veïnat de Lladó d’Argentona. S’hi accedeix 
per la carretera B-502 que porta a Vilassar 
de Mar. Un cop passada la Llar d’infants El 
Bosquet, quant arribem a l’alçada de can 
Riera i aproximadament a 800 m de la vila 
d’Argentona, a mà esquerra i en baixada, hi 
ha una pista forestal que porta a la finca, on 
hi trobarem la botiga de Verd Aigua. 

Ens rep la jove i emprenedora Rut 
Codosal que regenta una botiga com a 
revenedora i distribuïdora de productes 
agrícoles ecològics. En un futur es convertirà 
en un “Punt de venda Finca”, és a dir, que a 
banda de vendre productes de la cooperativa 
de productors, vendrà els que ella produeixi 
a la seva terra. 

Quan i com se t’ha acut de tirar enda-
vant aquest negoci?
Vaig treballar durant catorze anys en una 
multinacional fins que van tancar l’oficina 
on treballava. Sentia que la terra em cri-
dava i decididament aviat vaig estar fent de 
neo pagesa fent societat amb Ca l’Elies. Val 
a dir que fer de pagesa no em ve de família, 
sinó que ho he triat com a sortida laboral. 

És un negoci particular o és una 
societat? 
És un projecte personal i no faig societat 
amb ningú a la finca, estic jo sola davant 
del projecte. Però cal dir que som deu page-
sos associats del Maresme i del Vallès que 
treballem cooperant i que no competim en 
productes entre nosaltres. El resultat és 
que tots hi guanyem perquè ens ajudem 
entre nosaltres i no estàs sol com et pots 
pensar.

Per què et vares decantar per aquest 
tipus de negoci?
Per intuïció, per desig i necessitat de sortir 
d’estar tancada entre quatre parets. Volia 
llibertat, que em toqués el sol, l’aire i tocar 
de peus a terra.

Les cistelles i venda és el producte cen-
tral de la botiga?
Les cistelles són per a grups de consum 
organitzats per fer compres a l’engròs 
directament al productor, sense inter-
mediaris. Com per exemple: La Llavor a 
Argentona, Verdures Roges a Barcelona 
o El Rusc al barri de Gràcia. Són famílies 
que ens compren productes de temporada i 
són gent compromesa.

Quin és el perfil dels vostres clients?
Sobretot són famílies d’Argentona, també 
en venen de Mataró, Vallgorguina, Grano-
llers etc... Val a dir que tinc una parròquia 
fidel, que tenen molt clar què mengen.

Els teus proveïdors són de Km0?
N’hi ha de tres tipus: els primers són 
principalment les verdures de pagesos del 
Maresme i del Vallès; el segon és la fruita, 
per exemple els cítrics que adquirim en 
grans comandes directament al productor; 
el tercer és a demanda del client. 

Com els esculls?
Pel que fa a la verdura són en procés de 
constituir-se com a cooperativa de pro-
ductors. Pel que fa a la fruita, són produc-
tors del país: la poma ve de l’Empordà, 
els cítrics del Montsià, la fruita dolça de 
Lleida, la mel del Maresme i el Vallès, i 
els ous del Maresme. El tracte és directe al 
productor. Es negocia un pressupost per a 
tota la temporada i fem una comanda per 
distribuir-la entre tots els cooperadors i, el 
més important, sense intermediaris.

Els productes que podem trobar són 
tots d’agricultura ecològica?
Absolutament tot és ecològic!

Són necessaris certificats per al tipus 
de cultiu?
Sí, els tenim tots. Quan comprem els pro-
ductes, el certificat i l’etiqueta amb el logo 
del CCPAE venen inclosos en la factura. No 
obstant això, la confiança val molt més que 
el certificat. 

Qui regula els productes i qui fa els 
controls de qualitat? 
El Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE). Cada autonomia té 
el seus certificats i els controls de tot del 
producte, inclús de la terra.

Què podem trobar en aquesta botiga?
Verdura, ous, fruits secs i mel de la nostra 
comarca, fruita del país...

Què troben els vostres clients a Verd i 
Aigua?
Troben un entorn obert; un espai on 
anar a comprar d’una manera diferent i 
tranquil·la, en comunió amb la natura; un 
lloc on els pares poden comprar sabent que 
la mainada té un racó on poden jugar; un 
entorn on no hi ha cotxes; on anar i men-
jar els tomàquets menuts Xerry, pomes i 
maduixes; i on els grans poden descobrir 
els fruits i verdures que dona l’hort. 

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

Rut Codosal 
de l’Espai Ecològic  
«VERD AIGUA»
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Quan s’obre la botiga?
A l’estiu: les tardes de divendres, de 5 a 8 i 
els dissabtes al matí de 9 a 14h.

Repartiu cistelles a domicili?
Sí, sota comanda al telèfon 649465530 o a la 
web: www.verdaigua.cat.

Per què són necessàries les botigues 
com la vostra?
Per tenir una relació diferent venedor-
client i, sobretot, saber què es menja, sense 
nervis i sense pressa. La gent em fa mol-
tes preguntes, sobretot pel lloc d’origen. 
Pregunten i s’interessen per les varietats, 
sobretot per les antigues. Molts han desco-
bert el sabor, per exemple, de l’enciam llen-
gua de bou, del nap negre de muntanya, del 
tomàquet pometa, la patata del bufet, l’api 
rave o la col nap, entre d’altres. Aquest és 
el nostre leitmotiv.

Molta gent no consumeix productes 
ecològics, perquè pensen que són molt 
cars, què en penseu?
És veritat, la diferència és el preu i en som 
conscients. Els productors ecològics estan 
cercant com abaratir preus. Perquè, per 
exemple, en un conreu ecològic s’ha de 
desherbar amb una xapolina, són moltes 
hores per fer-ho i és car. En un conreu 
que no és ecològic, per treure l’herba es 
fan servir productes químics sistèmics i, al 
final, el que menges són toxines. Aquesta 
és una de les diferències entre un producte 
ecològic i un que no ho és. Això té un preu: 
el que et dona garantia del què menges.

Teniu la sensació que en els últims 
anys la consciència sobre el consum de 
producte ecològic ha crescut?
Sí i molt! És un mercat en creixement, 
l’agroindústria ens ho està facilitant.

Quins projectes teniu?
La botiga no és la part principal, la prin-
cipal és el futur hort, la botiga fa de pont. 

L’horta serà de regadiu i farem productes 
de temporada i maduixes.

És bona aquesta terra?
Sí, està situada a recer dels vents i molt 
assolellada. Té una bona base, el lloc és bo, 
cal adobar amb microorganismes i matèria 
orgànica, però encara no és a punt. És un 
espai molt gran, concretament fa una hec-
tàrea, però només en cultivaré mitja.

I… us agrada fer de pagesa?
Molt! M’ho demanava el cos!

Quin tipus d’agricultura empreu?
Ecològica, naturalment, i regenerativa. És 
on el sòl està més viu, molt viu, amb molts 
microorganismes i equilibrat de nutrients 
orgànics.

Feu rotació de cultius?
Imprescindible!

Amb quins adobs o fertilitzants abona-
reu el camp? 
Amb gallinassa, fems compostats, matèria 
orgànica que dona el bosquet de la finca, 
compost de la botiga... 

Esteu assessorats en el control de les 
plagues?
Efectivament per l’ADV (Agrupació de 
Defensa Vegetal) del Bages.

Quin sistema de reg empreu?
El de goteig, gota a gota!

Sembreu a llavor o planteu a tacos?
Bàsicament a tacos.

Sou partidària de sembrar o plantar 
seguint el santoral? Per exemple: Per 
Sant Jaume les mongetes del ganxet o 
per Tots Sants els pèsols i pel Pilar les 
faves?
Sí, i tant! Les tradicions són la saviesa 
popular.

Quina és la vostra producció de verdures?
Bàsicament de temporada.

Considereu els horts urbans com com-
petidors?
Si és equilibrat no és competència. Ara, 
si no és equilibrat sí que pot ser-ho. No 
obstant, poden ser una oportunitat i creen 
consciència.

Heu rebut danys per la fauna cinegètica?
Convivim amb una família de senglars, 
però hauran de marxar.

És rendible fer de pagès?
És difícil, exigeix molt d’esforç, és molt 
exigent i t’ha d’agradar!

Voleu afegir alguna cosa més? 
Sóc conscient que sóc dona emprenedora, 
que no vinc d’origen pagès, que m’agrada 
treballar la terra en cooperativa, que sóc 
agricultora ecològica des que vaig ser 
conscient de la importància de consumir 
i produir ecològic... Per tot l’esmentat em 
considero una pagesa gens convencional i 
amb les idees clares. I espero que no sigui 
la darrera, que hi hagin més pagesos locals 
perquè un poble que té pagesos és un 
poble ric i viu.

Moltes gràcies Rut per atendre’ns, et 
desitgem èxit i que les teves sinergies enca-
terinin a nous pagesos i pageses a conrear i 
ordenar el nostre paisatge rural. 

Francesc Navarro i Bonamusa

Bona 
Festa 
Major!Bona Festa Major!
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Aplec de sardanes de la Font Picant

El proppassat dia 1 de maig els Amics 
del Ball d’Argentona van realitzar el II 

Aplec de sardanes en aquest emblemàtic 
lloc de la vila. Dues cobles, l’Osona i la 
Maricel i la colla sardanista Xàldiga varen 
fer possible una diada de música, ball i art 
que, junt amb l’arrossada popular, varen fer 
de marc a l’emotiu homenatge que l’entitat 
va voler retre a l’Eulàlia Viñals i Urgell per 

la seva meritosa dedicació al manteniment 
de la tradició del pessebrisme a la nostra 
Vila.

Malgrat la meteorologia adversa, l’èxit 
de participació va ser satisfactori i ens 
va posar a l’abast un espai cobert «l’Es-
tabliment» que va sorprendre molts dels 
visitants tant per la bellesa del lloc i seu 
desconeixement, com per la poca cura de 

conservació i desaprofitament per a altres 
activitats de la Vila.

Agraïm a l’Ajuntament i a tots els col-
laboradors l’haver-nos ajudat a fer possible 
els dos objectius proposats: cultura i reco-
neixement. 

Amics del ball d’Argentona

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

ELECTRO SERVEI
Electrodomèstics - Assistència tècnica

Venda i reparació d’electrodomèstics
Desplaçament gratuït a Argentona

Electricitat • Aigua • Gas 
Calefacció • Aire condicionat

Tel. 607.85.85.38
C/Doctor Farrero, 16
ARGENTONA

Bona 
Festa 

Major!
Bona 
Festa 
Major!
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El 21 de maig de 1898 va néixer a Argen-
tona el Llaç d’Amistat, entitat que 

aglutinava diverses activitats com l’ex-
cursionisme, els escacs, l’esplai, sardanes, 
tertúlies... i el cant coral, que és l’única que 
avui en dia perviu. O sobreviu, digueu-ho 
com vulgueu, perquè no s’ha d’amagar que 
el cant coral ha anat a la baixa en els últims 
temps i a vegades aguantem com podem. 
Però hem de dir que l’alegria de cantar i 
el pur gaudi musical, afegit als valors de 
companyonia i amistat, fan del cant coral 
una activitat molt recomanable!

Així doncs, per commemorar aquest 
120è aniversari hem volgut omplir aquest 
2018 de celebracions tot i que, en realitat, 
el que volem celebrar i mostrar és aquesta 
alegria de reunir-nos per cantar.

21 de gener, concert de 
Sant Sebastià 
La primera activitat de l’any es va donar 
en el tradicional concert que fem 
cada any per Sant Sebastià, i que 
vam voler que fos especial, con-
vidant la guitarrista argento-
nina Marina Culubret (ex-
cantaire del Llaç) perquè 
ens acompanyés en unes 
peces tradicionals per cor 
i guitarra harmonitzades 
per Manuel Oltra, a més 
de les típiques nadales que 

cantem cada any. Com sempre, a l’ermita 
no hi cabia ni una agulla.

27 de maig, concert 
commemoratiu del 
120 aniversari
El diumenge 27 de maig vam celebrar l’acte 
central d’aquest any 120. Va ser una tarda 
meravellosa i que recordarem sempre. 
Vam aconseguir reunir totes les corals del 
poble per cantar tots junts: el Càntir d’Or, 
el Cor de Gòspel, la coral Som-hi, el grup 
A-Cor i les corals de nens i joves de l’Espai 
Musical Burriac i el Mar de Notes de l’Aula 
de Música, amb tots els seus directors, a 
més d’una nodrida representació d’antics 
cantaires del Llaç i alguns dels darrers 
directors de la coral: Enric Serras, Miquel 

Peralba i Jordi Guri, que van sortir a l’esce-
nari a dirigir una cançó cadascú.

Però això no és tot! Una representació 
de músics argentonins de luxe ens van 
acompanyar en moltes de les cançons. Amb 
els cantants solistes Pep Lladó, Aleidis Vila, 
Arnau Aymerich (del grup Ebri Knight) i 
Mirabai Gayà. I tots aquests músics: Anna 
Puig (la nostra pianista habitual), Roc Sala, 
Blai Masó, Jordi Nogueras, Bernat Guàrdia, 
Domi Rodríguez, Martín Díaz, Nil Villà, 
Gabriel Amargant, Mercè Balasch, Tomàs 
Parellada, Anna Pinsach, Àngela Villalba, 
Andreu Català, Rafel Sala, Sito Serra, Pep 
Terricabras, Pol Nieto i Jaume Catà. Una 
banda excepcional!

La crida de músics la vam fer segons els 
noms que els membres de la coral conei-
xien. Alguns no van poder venir i altres 
ens els vam deixar, des d’aquí els demanem 
disculpes perquè la llista era llarga i va cos-
tar contactar amb tots!

El fet és que tothom que va venir, 
músics, cantaires, directors... es va 

donar al màxim i es va produir 
com una màgia, una mena 

d’abraçada col·lectiva que 
ens va omplir, i un autèntic 
«llaç d’amistat». No tenim 
paraules per agrair tot 
aquest afecte i suport, 
així com l’escalf de tot el 
públic que va omplir a 
vessar la Sala.

Un llaç entre l’ahir i el demà: 
120 anys de la coral Llaç d’Amistat



el banc de la plaçaNúm. 58 | Juliol 201814 Col·laboració

Estrena de l’obra 
sencera Itaca,  
de Lluís Llach 

Un dels moments àlgids del concert va 
ser l’estrena d’aquesta peça capital de 
Lluís Llach, que dura 15 minuts, en la 
nostra versió per cor i músics, amb tots 
els cantaires de totes les corals i nom-
brosos músics entre els quals un quartet 
de corda, flauta, tuba, saxos, piano, baix, 
guitarra, bateria i percussions.

L’obra, que està bastida sobre uns 
versos del poeta grec Kavafis, tenia un 
significat especial per a la coral -que 
volem mirar el futur- des del comen-
çament de l’obra, amb els nens cantant 
sols, passant pels versos «més lluny, 
heu d’anar més lluny» que va entonar 
Arnau Aymerich fins a l’eclosió final 
amb totes les corals cantant «Bon 
viatge pels guerrers que al seu poble 
són fidels», que paral·lelament ens lliga 
amb els moments que viu el nostre país, 
Catalunya, i que el Llaç no en som ali-
ens. Per això molts lluïem llaços grocs i 
una gran senyera omplia l’escenari.

El concert va tenir molts altres 
moments únics i especials, des dels més 
tradicionals fins a la música moderna, 
on van pujar els decibels i vam acabar 
amb tot el públic picant de mans. Per 

això vam voler titular el concert «Un 
llaç entre l’ahir i el demà».

Repeteixo, només podem donar les 
gràcies! Va ser una feinada però va valer 
molt la pena!

Concert de sardanes 
amb cobla i altres actes
Fins a finals d’any seguirem amb actes 
de commemoració del 120è aniversari.

El 29 de setembre la Federació 
Catalana d’Entitats Corals organitzarà 
a Argentona un curs de cant gregorià 
gratuït, per a tothom qui hi vulgui par-
ticipar.

I el 18 de novembre celebrarem un 
altre gran concert a la Sala d’Argentona, 
conjuntament amb la coral Englantina 
de Vilassar de Mar i la Cobla Sabadell. 
Farem un concert per cor i cobla, on 
interpretarem algunes de les sardanes 
més conegudes del repertori sardanístic. 
No hi falteu!!

I finalment, al desembre farem un 
concert de Nadal a càrrec d’una de les 
corals més importants del país. Encara 
per concretar.

Gràcies per participar amb nosal-
tres de tots aquests actes i ens seguim 
veient!!

Narcís Perich i Serra
Director del Llaç d’Amistat
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La Lourdes Colominas tenia un somni: fer la passió 
en el Centre Parroquial. Però lluitar amb les d’Es-

parraguera, Olesa, Cervera i els seus pressupostos era 
una aventura molt arriscada. 

Arrel d’això a mitjans de l’any passat va sorgir la 
idea de posar en escena els fets que van succeir en la 
lluita entre el poder de Pilat, governador de Roma, i 
Caifàs Gran Sacerdot del Sanedrí, davant els esdeve-
niments al voltant de la mort de Jesús, des d’abans de 
la crucifixió.

Vaig escriure un primer guió que constava de 
seixanta escenes. Havia de durar 90 minuts sense fer 
mitja part. Eren moltes escenes i s’havia de reduir! 
Finalment amb l’ajut d’en Quim Capdevila ho vam 
reduir a vint escenes. 

Ara calia trobar els actors, molts, sobretot homes. 
Ràdio Argentona en va fer ressò però ningú del poble 
d’Argentona hi va mostrar interès. Ni tan sols per fer 
de figurant sense parlar. Una llàstima quan parlem 
d’una Vila amb més de 12.000 habitants. 

Començàvem els assajos el mes de març i, des 
de l’inici, moure 50 persones dalt de l’escenari no ha 
sigut gens fàcil.

Vàrem dissenyar per a l’ocasió una escenografia 
mai vista al teatre del Centre Parroquial. Per al ves-
tuari hem tingut la col·laboració de la Bernada Vela 
que va confeccionar diversos vestits exclusius per a 
l’obra. 

Els Armats de Mataró han format part de l’equip 
artístic. Fruit d’això ha sorgit una amistat personal 
i hem encetat un vincle de col·laboració recíproca 
entre les dues entitats.

Finalment els dies 1, 2 i 3 de juny l’obra va sortir 
a la llum. El somni s’havia fet realitat! Les represen-
tacions varen ser tot un èxit, si més no així ens ho 
van transmetre les quasi 300 persones que van venir 
a veure’ns i que van gaudir de l’impressionant espec-
tacle audiovisual preparat per en Quim Capdevila.

Amb aquesta obra volíem commemorar també el 
centenari del teatre del Centre Parroquial.

Des d’aquí volem agrair a tots aquells que d’una 
manera o altra van fer possible aquest somni.

Us esperem l’any vinent els dies de representació 
que properament anunciarem.

Francesc J. Catalan Coll

D’esquerra a dreta: David  Giménez, Ramon Rovira, Pere Torrent, Neus Pont, Joan Forns i 
Martí Jiménez.

D’esquerra a dreta: Neus Pont, Montse Buera, Marcel Puig i Martí Jiménez. 
Al fons els Armats de Mataró.

Jesús Vida després 
de la mort

FARMÀCIA

CTRA / DE VILASSAR 12
0 8 3 1 0  A R G E N T O N A
farmaciabuxeda@cofb.net

T: 93 756 16 85

BUXEDA

Bona Festa Major!
Bona 
Festa 
Major!
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El Centre Parroquial rep el Diploma pel 
centenari dels Pastorets

J a fa quatre anys que la Generalitat de Catalunya va institu-
cionalitzar el dia 4 de juny com a «Dia de l’Associacionisme 

Cultural».
Enguany el dijous dia 7 de juny, dins de l’acte institucional del 

«Dia de l’Associacionisme Cultural» el Centre Parroquial d’Ar-
gentona va rebre el diploma en reconeixement del Centenari de la 
representació dels Pastorets en el Centre, atorgat per la Direcció 
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquest emotiu acte es va celebrar en el local del Centre Sant 
Pere Apòstol de Barcelona i va estar presidit per la Directora 
General.

La Lourdes Colominas Lacasta com a Presidenta d’Honor 
del Centre Parroquial va recollir el diploma en representació de 
l’entitat.

El Centre Parroquial d’Argentona va ser una de les 28 entitats 
que celebraven aniversaris destacats aquest any 2018 i que van 
rebre aquest reconeixement públic en aquest acte. 

Volem aprofitar aquesta ocasió per agrair la feina de totes 
aquelles persones, que d’una manera o altra, han fet possible al 
llarg de tots aquests 100 anys les representacions dels Pastorets 
al Centre.

Ramon Rovira Navarro

Recull el Diploma, al local del Centre Pere Apòstol de Barcelona, la Sra. Lourdes Colominas Lacasta en nom de l’entitat Centre Parroquial d’Argentona, de mans de la Directora 
General de Cultura Popular i Associacionisme

Bona Festa Major!

Bona 
Festa Major!
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Després de la 
tempesta ve la 
calma
Després del meu darrer escrit del 23 

d’octubre de 2017, han passat ja 
quasi vuit mesos i no hi ha cap dubte 
que s’han succeït moltes coses. En pri-
mer lloc, les eleccions del 21 de desembre 
que van mantenir el clima preexistent 
d’efervescència nacionalista. Després hi 
ha hagut un llarg període de temps, cinc 
mesos, marejant la perdiu sense saber qui 
seria el nou President. Finalment, després 
d’algunes cabrioles més, es constitueix el 
nou govern de la Generalitat que coinci-
deix amb un nou govern a l’estat espanyol, 
gràcies a una imprevisible moció de cen-
sura que, contra tot pronòstic, va descaba-
lar del gobierno als senyors del PP.

Bé, com diu el títol d’aquest escrit, des-
prés de la tempesta ve la calma. Tothom, 
alguns més explícitament i altres amb la 
boca petita, reconeixen ja que el tema de 
l’estat independent quedarà aparcat i que 
de la república catalana, de moment, res 
de res. Per bé que encara queda algú que 
no vol despertar i vol continuar somiant. 
Es pot entendre. De vegades és difícil 
acceptar la realitat però aquesta és molt 
tossuda i al final s’imposa. Això no vol 
dir que alguns dirigents del nacionalisme 
renunciïn a continuar fent el relat que tan 
bons resultats els ha donat, com continuar 
en el poder quan ja es veien fora, i aturar 
el perill dels Comuns, després que, en les 
dues últimes eleccions nacionals, aquest 
nou moviment s’hagués col·locat com el 
primer grup a Catalunya. Però només, 
serà això: el control del relat. La pràctica 
política no tindrà res a veure amb el relat 
com, fins i tot, ja ho reconeix públicament 
el dirigent de la CUP, Carles Riera.

Crec que tots aquests escarafalls, cada 
cop tindran menys incidència perquè la 
gent ja no estarà tant per històries fan-
tàstiques... Atents però, perquè entrem 
en el darrer any abans de les eleccions 
municipals i és tan llaminer i rendible 
embolicar-se amb la bandera per amagar 
les vergonyes, les mancances i les incom-
petències, que serà impossible de no rebre 
una altra sobredosi de retòrica apel·lant les 
més altes essències de la pàtria, mentre la 
gestió municipal és un complet desgavell.

Però, de moment, descansem una 
estona i gaudim de la calma.

Argentona, 20 de juny de 2018.

Juli Sanmartín Cabrera
Advocat

A tall de manifest

No sé a quin organisme m’he de dirigir. Un amic, a l’arribar a l’agnosticisme total, 
ha anat a la parròquia perquè esborressin la seva afiliació a ser catòlic, apostòlic 

i romà.
Ara cerco una entitat, potser l’ONU, potser la UNESCO, per tal de donar-me de 

baixa de la meva inscripció de formar part de la humanitat. D’aquest col·lectiu de 
mamífers que maten, que roben, que violen, que falsegen sentiments amb un fana-
tisme que amb molt de teatre amaga l’ambició pel diner.

Un somer repàs del segle XX dona una xifra de morts de cent milions, potser 
quedo curt. Quan contemplo a la televisió la imatge d’un humà darrere un parapet 
prement un fusell per disparar un tret amb la finalitat d’abatre un ésser a qui li batega 
el cor, que ha deixat de ser estimat, que està farcit d’il·lusions. El causant de la malifeta 
aquesta nit dormirà tranquil i potser serà condecorat i titllat d’heroi per haver abatut 
un desgraciat.

En un simposi d’especialistes militars, s’ha arribat a la conclusió que el bombar-
deig de Dresde no era necessari (hi moriren cent mil persones). Qui va ser el que va 
ordenar aquest carnatge? El fet és tant sols una mostra. Tenim constància de l’heca-
tombe de Verdun, del camí de les Dames, de la invasió de Rússia.

També en el nostre país pensem en la batalla de l’Ebre, en la conquesta de Badajoz 
i en un etcètera sagnant.

Quin cervell va entabanar cinc centes mil persones perquè es fessin escàpols ja 
que l’enemic era ferotge i emprengueren camí cap a França? Una munió de dones, 
homes i infants suportant un fred polar (gener de 1939) i que, per més inri, l’aviació 
franquista anava metrallant aquesta corrua de miserables.

Tots els que manaren aquestes malifetes dormien tranquils penjant-se medalles i 
condecoracions.

No em refereixo tan sols al passat, actualment trobem inhumana la invasió de 
l’Iraq, la constant sangonera de jueus i palestins, les guerres tribals d’Àfrica.

No és indignant que una genteta tingui segrestada una senyora (Betancourt) 
durant cinc anys i els organismes internacionals de les altes instàncies facin els ulls 
grossos i que els països que són tan rics, tolerin la fam que colpeja l’Àfrica?

Tinc motius suficients per donar-me de baixa d’aquesta conxorxa que se’n diu 
«humanitat». I m’afiliaria de bon grat a la raça equina. Per tant, comunico als meus 
amics, coneguts i saludats que no trobin estrany que en els propers Tres Tombs que 
celebrin a la Vila em vegin formant part de la desfilada guarnit amb lluents cascavells.

Rafel Bigorra i Rius

Benvolguts, benvolgudes,

Tal i com ja anunciàvem a l’anterior Banc de la Plaça (número 57), vàrem 
sortejar dues entrades (dobles) per al cinema i/o teatre del Centre Parroquial 
entre els socis i sòcies de l’Associació de Veïns. En aquella ocasió, les en-
trades van correspondre a: 

Jordi Suari Font i Jaume Itxart Boté

El dia del tancament d’aquest número 58 del Banc de la Plaça, s’ha realitzat 
un nou sorteig que ha recaigut en:

Josep Emili Olivas Huarte i Joan Grau Gomis

A tots ells, moltes felicitats!

Cinema / teatre al  
Centre Parroquial

Per entrar al sorteig cal estar al corrent de pagament de la quota d’associat o associada.
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Noces d’argent a Argentona
Segurament aquest escrit interessarà a poca gent, però em 

sento amb la necessitat de fer-ho públic.
Sóc un «vilatà», i estic d’aniversari. En aquestes dates de 

Setmana Santa celebro les «Noces d’Argent» de la meva arribada 
a la vila d’Argentona. Aquí han nascut i estan creixent els meus 
fills, he conegut bona gent, tinc bons veïns. Des de que hi vaig 
arribar he procurat fer vida de poble, vinculant-me de manera 
professional a la Vila, participant de manera activa en diferents 
entitats. Estic bé, m’agrada viure a Argentona.

Però, suposo que com a tot arreu, no tot són flors i violes. 
Com és el meu deure com a ciutadà, he complert amb tots els 
compromisos amb l’Ajuntament i amb la Vila, taxes, impostos, 
normatives,... i no m’estic sentint tractat de manera justa per part 
dels nostres representants polítics.

Visc al carrer Josep Soler, suposo que el coneixeu, prop de 
l’església, antic camí de pas del tramvia per anar a la Font Picant. 
Carrer que en diuen del centre històric, però en un estat lamenta-
ble, tant en la superfície, només hi heu de passejar, com en el seu 
subsòl, tenim un clavegueram, que segons m’han dit els entesos, 
no s’ajusta a normativa. D’un temps cap aquí he intentat que 
els nostres representants polítics posin fil a l’agulla, presentant 
instàncies (puc arribar a ser una mica pesat), tenint reunions amb 
regidors, alcalde... De vegades, no hi ha hagut resposta, de vega-
des «ho estem estudiant», de vegades «s’ha de fer el projecte», 
de vegades «no hi ha pressupost», de vegades «tenim altres pri-
oritats» i darrerament la resposta ja ha estat «no es farà», «no 
us ho farà ningú». No sé, estic trist però continuaré amb la meva 
«lluita». Vull un carrer decent, no només per a mi, també per 
als meus veïns i per als vilatans. Ara ja només em toca demanar 
ajuda, potser algú que mani més i que els digui als representants 
polítics: «Ei, anem a mirar si trobem una solució, i es pot fer».

No us atabalo més, sóc un vilatà content de viure a Argentona 
i per molts anys, però emprenyat per tenir uns representats polí-
tics en els quals no trobo solucions.

Salut i somriures!

Josep Hernández Ferrer
Març de 2018

La Col·lecció de Puntes d’Argentona informa 
Com a presidenta en funcions de l’en-

titat Col·lecció de Puntes de Coixí 
d’Argentona-Col·lecció Amics Concep-
ció Morè em veig en la necessitat de fer 
saber l’estat actual de la nostra associació.

En primer lloc, fa més de quatre anys 
que no disposem de cap local i la nostra 
col·lecció de puntes està repartida en dos 
locals, la Parròquia de Sant Julià i l’antiga 
fàbrica de la Velcro.

Estem a l’espera que l’Ajuntament ens 
condicioni la casa de can Bosc, també dita 
ca l’Ametller, que és al costat de la Casa 
Gòtica.

Com a presidenta i conscient de la res-
ponsabilitat que comporta el meu càrrec i 
com a dipositària de la confiança que em 
van donar els socis, tinc dos fronts que 

em preocupen i vull cercar una solució. 
El principal: A les persones i a les entitats 
d’Argentona que varen fer confiança en 
mi, en rebre moltes donacions de puntes 
de coixí i altres objectes, que els donants 
esperen veure exposades. En segon lloc: La 
problemàtica de la destinació dels recursos 
econòmics de l’entitat. Estem valorant 
si donar-los a una ONG. No obstant, ens 
trobem en la disjuntiva que són diners 
que provenen de les quotes dels socis i 
donacions. Per tant, són uns recursos que 
s’han de destinar al local de la col·lecció 
de puntes, però com que no en disposem, 
tampoc els poden fer cap donació.

En conclusió: Donada la meva avan-
çada edat i amb la mobilitat reduïda, no 
puc atendre com cal les dificultats de la 

nostra entitat. Vull 
donar les gràcies 
a tots els que ens 
han ajudat i fet 
confiança espe-
rant que puguem 
estrenar aviat el 
nou espai i poder 
gaudir del nos-
tre patrimoni: 
la Col·lecció 
de Puntes de 
Coixí d’Argentona. Vilatans, llegiu el 
llibre on trobareu més informació sobre la 
col·lecció. 

Pepi Vila Ibora
Presidenta

Vaig plantar un arbre, el vaig trobar naixent al mig d’un par-
terre. De seguida el vaig conèixer, vaig pensar: «Aquest arbre 

és meu!» Tot just sortia un pam de la terra. Era tan bonic, amb 
aquelles fulles sanes i verdes!

El vaig trasplantar a un lloc assolellat, li vaig posar aliment 
i el vaig regar. Va anar creixent. Va passar un temps que jo el 
mirava cada dia, i li cantava cançons, però un dia la branca mare 
que pujava orgullosa un llamp la va partir, separant-la del tronc 
pare.

El pobre arbre es va sentir orfe, trist i humiliat i va comen-
çar a escampar les seves branques. Aquelles branques no tenien 
fulles verdes, sinó ungles i cada vegada que passava pel seu costat 
m’esgarrapava. Quantes vegades vaig estar a punt d’arrencar-lo! 
Però no, aquell arbre era el meu arbre.

El temps va passar i aquell arbre que s’havia negat a créixer, 
va amagar les ungles i va començar a treure fulles, cada vegada 
més esplendoroses. I va donar fruits. Les seves branques, com 
si fossin mans, van començar a escriure música i encara que el 
record d’aquell llamp no se li ha esborrat, les seves branques 
entren a casa meva buscant el que un dia va perdre.

La iaia.

Alfonsa Charles Esteve

Conte per al meu Jordi
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En aquest número dedicaré 
un record a la Festa Major 

de 1980. La revista Llaç en 
el seu número 48 en parla 
àmpliament. 

El dia 3 d’agost el poble 
d’Argentona va tenir l’honor 
de comptar amb la presència 
de l’Honorable Conseller de 
Cultura, el Sr. Max Cahner, 
per presidir el II Certamen 
Literari de la Vila d’Ar-
gentona. Aquest mateix 
dia també es va entrevistar 
amb algunes entitats de la 
Vila. L’Associació de Veïns, 
aprofitant l’avinentesa, va 
fer-li lliurament d’una carta. 
Recordarem aquests fets.

Caterina Alsina Parnau

RETALLS del 
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La terra callada
La brisa matinera de primers de setembre feia despentinar els 

ondulats cabells del Martí. Esperava pacient que el Jaume 
aparegués. Feia dies que l’espiava. Estava encuriosit per saber 
què hi venia a fer allà cada dia i a la mateixa hora. El Martí hi 
arribava abans que ell i s’amagava rere uns alts matolls en aquell 
racó misteriós, que ell anomenava la terra callada.

El Martí sospitava del Jaume. Sempre l’havia vist com un 
home fosc, sinistre, fals. Recordava sovint els fets que l’havien 
portat a opinar així d’ell.

El Martí acostumava a jugar solitari per aquells indrets. Era 
un noi molt fantasiós que li agradava imaginar-se ser un explo-
rador. Per aquesta raó, aquell dia quan va observar que enmig del 
bosc, però allunyat del camí, hi havia una gran quantitat de pedres 
apilonades de manera antinatural, va pensar que potser alguna 
cosa estranya i misteriosa s’hi amagava. El silenci que se sentia 
en aquell punt concret el va fer esgarrifar. Li va semblar que no hi 
havia ocells, i si n’hi havia, no gosaven cantar. Amb tot, el Martí 
es va despreocupar i va començar a moure les 
pedres pensant que potser s’hi amagava algun 
tresor, algun secret, i que tal vegada hi faria 
alguna troballa. De sobte, sense adonar-se’n, 
algú el va interrompre bruscament apartant-lo 
amb un cop a l’esquena. Només sentia els crits 
i la còlera d’un home que semblava molt enfu-
rismat. El Martí havia caigut a terra. No se’n 
sabia avenir del que estava passant. No entenia 
res. I va girar-se enèrgicament amb la intenció d’aixecar-se. Però 
l’agressor ja anava cap a ell amb la cara encesa per la ràbia. El 
Martí el va reconèixer. Era el Jaume. I com si una força extraordi-
nària i protectora l’estigués guiant va saltar àgil per esquivar-lo, i 
sense perdre temps va fugir d’allà cames ajudeu-me.

El Martí coneixia bé al Jaume. Havia estat professor seu. 
No hi havia confiat mai. Notava que el Jaume tenia una mena 
d’obsessió cap a ell. Constantment el renyava per qualsevol cosa, 
tingués raó o no, i el castigava sovint per fets que el noi trobava 
del tot inadmissibles. Era evident que entre ells no hi havia cap 
afinitat ni simpatia. Així que quan el Martí va rebre la notícia que 
el Jaume deixava de ser mestre durant un temps, per motius de 
salut, va respirar alleugerit. 

«Pobre Jaume» -deia la gent del poble- «Tan bon home que 
és, tan intel·ligent, tan de bona família... I aquesta dona de ciutat 
amb qui es va casar, que era una morta de gana, que amb ell ho 
tenia tot... Li trenca el cor fugint amb un altre.»

El Martí la recordava. Maria era el seu nom. Ella era un àngel. 
Ella sí que el tractava bé. Una vegada pel seu aniversari li va fer 
un pastís deliciós. Ella sempre estava alegre. Sempre somreia. I 
era tan guapa! 

Durant uns dies el Martí no va atrevir-se trepitjar la terra 
callada. Però la seva curiositat natural, la seva imaginació tan 
desperta, va guanyar al sentiment de por que sempre havia tin-
gut cap al Jaume. I hi va tornar.

A la fi el Jaume va aparèixer entre els arbres. Com era habitual 
l’acompanyava el bastó amb què s’ajudava per caminar, i vestia 
amb la mateixa roba de sempre. Tot i la distància, el Martí ja va 
distingir la seva mirada penetrant. Una mirada que ell mai havia 
pogut aguantar. El Jaume va caminar fins on hi havia les pedres 
apilonades, i es va aturar. Va mirar al seu voltant per assegurar-se 
que no hi havia ningú. El Martí es va ajupir encara més. El cor 
començava a bategar-li tan fort que va pensar que el Jaume el 
sentiria. Es va posar a resar per demanar-li a la seva àvia que des 
d’on estigués el protegís de ser descobert. El Jaume es va ageno-

llar just davant d’aquell munt de pedres i va començar a parlar 
en veu baixa, mentre es movia endavant i enrere nerviosament. 
El Martí va gosar treure una mica el cap. Volia entendre i escoltar 
el que el Jaume deia. Però no va poder captar ni una paraula, era 
massa lluny. El que si va poder veure, era com l’home es cobria la 
cara amb les mans i arrencava a plorar desconsoladament. 

Dos dies sencers van durar les pluges torrencials que van fer 
que mig poble quedés inundat. La gent estava desesperada. Les 
pèrdues serien força elevades. Sort que no es comptabilitzaven 
pèrdues personals. El Martí havia hagut de suspendre les seves 
visites a la terra callada. I estava segur que el Jaume també.

El tercer dia va clarejar esplèndid, i el Martí no s’ho va pensar 
dues vegades. El camí cap al bosc s’havia transformat completa-
ment. La força de l’aigua caiguda durant aquells dos dies havia 
modificat i erosionat el terreny. El trajecte que abans havia estat 
fàcil, ara s’havia tornat complicat. Li va costar enfangar-se fins 
als genolls i cansar-se més del normal per poder-hi arribar. 

I quan hi va arribar ja no va tenir aquella 
sensació de pau i de silenci que sempre havia 
sentit. Alguna cosa havia canviat. Va compro-
var que el Jaume no hi fos. Amb decisió es 
va dirigir al lloc misteriós. Però ara no veia 
les pedres enlloc. El Martí va donar voltes 
sobre si mateix. Intentava albirar l’indret 
exacte, sense aconseguir-ho. Va caminar pels 
voltants. Els minuts passaven i s’anava deses-

perant. No volia trobar-se cara a cara amb el Jaume. «On està? 
On està?» S’anava preguntant.

Un xiuxiueig a la seva orella esquerra el va fer posar en 
alerta, i sense saber per què va fixar la mirada a un punt deter-
minat d’aquell bosc. Va caminar uns metres, no gaires. Ho feia 
com hipnotitzat. Sense saber quina misteriosa força l’empenyia 
dirigir-se cap allà. Però no tenia por.

De sobte, una imatge esgarrifosa va aparèixer davant d’ell. 
Un cos esperava al fons d’aquella tomba improvisada. Semblava 
estar completament nu. Una gruixuda corda mantenia lligades 
les seves mans i els seus peus. Els llargs cabells tapaven la seva 
cara. I encara que estava totalment cobert pel fang es podia dis-
tingir que feia dies que havia començat el procés de putrefacció. 
Tot i no poder veure-li la cara, el Martí va saber que aquell cos 
era el de la Maria, la dona del Jaume.

Ara la terra ja no estava callada, havia parlat.

Núria Calafell i Viayna

Un xiuxiueig a la seva 
orella esquerra el va fer 

posar en alerta...

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

Bona 
Festa 
Major!
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Què se 
n’ha fet de 
la Penya 
Barcelonista 
d’Argentona?
Si he de ser sincer, jo no vaig saber que 

era el Barça fins molt avançada la meva 
joventut. Sí que en sentia parlar però jo no 
hi posava gens d’atenció.

Sembla com si fos ahir quan es va 
fundar la Penya Barcelonista d’Argentona. 
Era l’any 1971 quan un grup d’amics i jo 
mateix, il·lusionats amb el Barça, varen 
voler viure les victòries i també les decepci-
ons fundant una penya. El seus fundadors, 
juntament amb altres companys varen ser 
l’Aleix Compte i en Jaume Casanovas i 
Font (EPD).

Ja han passat 47 anys onejant la ban-
dera del Barça, tant en l’estadi com en 
molts desplaçaments, amb viatges de grans 
records i amb finals per estadis europeus 
on el nom d’Argentona es llegia al mig 
de la bandera. Aquest va ser el camí de 
la Penya, fer-la gran seguint el Barça. 
Els millors anys de la Penya Barcelonista 
d’Argentona varen ser representats pel 
president el Sr. Francesc Vigatà i Roca, ja 
que el seu mandat va durar 20 anys. La 
Penya Barcelonista d’Argentona estava 

considerada una de les millors penyes de 
Catalunya. Això era degut a la bona relació 
que tenia el president Francesc Vigatà amb 
la direcció del Futbol Club Barcelona, va 
ser un gran president (EPD).

Jo vaig continuar en la nova junta de 
la Penya on vàrem viure molts esdeveni-
ments esportius. Però els anys van passant, 
noves juntes, noves idees. Tothom tenia 
solucions, tantes que en els darrers anys la 
Penya va anar perdent aquell caliu tan bar-
celonista. Cada dia es perdien socis, l’auto-
car era una pèrdua total, ja no s’assistia a 

cap trobada de penyes ni a cap assemblea, 
entrant en un profund declivi. S’ha perdut 
l’autocar, s’han perdut les celebracions, en 
resum, s’ha perdut la Penya.

També s’ha de dir que la televisió ha 
contribuït a la desfeta de la nostra Penya 
ja que és molt còmode veure els partits des 
del sofà de casa. No hi ha res que duri cent 
anys!

Josep Pont i Vila
Expresident de la Penya Barcelonista d’Argentona

La junta de la Penya Barcelonista, l’any 2000, en la celebració de la 8a trobada de Penyes del Maresme. Asseguts 
d’esquerra a dreta: Josep Oltra, Josep Pont (president), Francesc Vigatà. Drets d’esquerra a dreta: Miguel Alcalde, 
Xavier Garcia, Mercè Carbonell, Josep Ferrer.

Associació Asperger Argentona

L’associació Asperger Argentona neix de la mà d’uns pares 
i mares del Maresme que tenim fills i filles amb Síndrome 

d’Asperger, TEA, TDH, TDHA, etc.
La crisi econòmica va fer insostenible poder seguir els trac-

taments i visites que necessitaven els nostres fills. Les retallades 
van causar que el CSMIJ de l’Hospital de Mataró, passés d’una 
visita trimestral a una anual, la qual cosa deixava els nostres 
fills sense l’atenció mèdica que necessitaven.

A dia d’avui estem donant suport i seguiment psicològic a 
unes 15 famílies del Maresme. Tots els nostres serveis de caràc-
ter mèdic són gratuïts, mentre hi hagin voluntaris.

L’activitat estrella de la nostra associació amb col-
laboració amb Sillas Voladoras i Vols per a tothom, farà que 
puguin gaudir d’una experiència inoblidable, fent un vol a vela 
o a motor per diversos indrets de Catalunya, i participar a la 
jornada d’aviació adaptada que portarem a terme el proper dia 
20 d’octubre de 2018, a l’aeròdrom d’Igualada, Òdena, a cost 
reduït.

En el local que tenim ubicat al passatge General Moragues, 
16 d’Argentona també es pot gaudir de sessions de relaxació, 
reiki, acupuntura, etc.

A dia d’avui estem donant servei a persones amb fibromiàl-
gia, fatiga crònica, càncer i altres discapacitats que requereixin 
seguiment psicològic i o medicina natural.

També tenim col·laboració amb el CAAD Maresme ajudant 
a treure els gossos a passejar i altres teràpies amb animals.

Els divendres posem un punt d’informació i venda de produc-
tes per tal de poder oferir tots els nostres serveis gratuïtament, al 
mercat situat a la Plaça Nova d’Argentona.

Es pot contactar amb nosaltres a través de  
l’e-mail aspergerargentona@gmail.com,  
la pàgina web http://aspergerargentona.wixsite.com/argentona  
i el telèfon 669014245.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Xavier Sargatal i Cabrespina
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OBITUARIS IN MEMORIAM

Mia Puig Ovejero
Ens va deixar el 8 d’abril del corrent, als 58 anys. D’ofici joier gemmòleg, també era artista, 

escriptor, actor i director teatral. Vinculat a la Sala Cabanyes de Mataró i també als Pastorets 
d’Argentona. Feia quatre anys que patia ELA (Esclerosi Lateral Amniotròfica). En Mia va encarar 
la malaltia amb enteresa i bon humor. Es va bolcar en les xarxes socials, des d’on ens va anar pro-
vocant sorpresa, emocions i somriures, amb els seus relats sobre les Meravelles del món minusvàlid. 
Va utilitzar les noves tecnologies per seguir creant joies. La seva família i amics han estat el seu 
gran suport fins el darrer dia.

Francesc Vigatà Roca
Adéu pare!

Què explicar d’en Quico, un noi que va venir de Barcelona molt jovenet i que es va quedar a 
Argentona per sempre. Aquí va fer les seves arrels, es va casar, va tenir dos fills i cinc nets. Bona 
persona, bon amic dels seu amics i col·laborador amb moltes entitats del poble, Càritas, Futbol 
Sala, Centre Parroquial, Club Ciclista d’Argentona, Bàsquet, Penya Barcelonista, etc. Era un home 
de poble! 

Pare, estem orgullosos de tu, agraïts de tot el que has ensenyat de la vida i del sentit de l’humor 
que s’ha de tenir per afrontar-la. L’empremta que has deixat al poble és molta. Quan vas marxar 
la gent ens deia: “el carrer Gran no serà el mateix” Quina raó tenien, ja mai més serà el mateix, 
nosaltres t’enyorem i els argentonins també. Moltes gràcies a tots pel vostre suport!

Família Vigatà Collet

Josep Maria Mestre i Matas 
(el petit de ca l’Aiguanaf)

Ens va deixar el 30 d’abril passat, als 59 anys. Era nascut a Argentona i residia a Mataró. La 
seva vídua, Isabel Serra i Massana, expressa l’agraïment pel suport rebut: a la família, als germans 
bessons el seu puntal, als companys d’escola, els de l’institut, als amics de les AMPA, als de les 
Pedres “La SAMM”, als de les caminades i excursions de Natura, als estimadíssims companys de 
feina, els seus, els meus, i els de les nostres filles, que no ens heu deixat soles en cap moment. 

Maria Antònia Ricart Baldebey
El passat 20 de maig ens va deixar la Sra. Maria Antònia Ricart Baldebey, vídua de Joaquim 

Maynou Bellatriu. La història de la nostra Vila va indestriablement lligada a la seva persona, des 
que l’any 1941, amb només 11 anys, va començar a ajudar la seva mare a la Compañía Telefónica 
Nacional de España - Central de Argentona, popularment coneguda com a “Telèfons”.

Les primeres trucades es rebien a la casa del carrer José Antonio, 21 (actual Can Cachi); en 
canviar el procés de manual a semiautomàtic, la centraleta va passar a José Antonio, 34 (actual 
Sabateria Coll), fins que l’any 1975 el cable telefònic va iniciar l’etapa automatitzada que ens duria 
a les xarxes wi-fi d’avui.

Crescuda entre clavilles, a l’hora de posar en contacte totes les cases del poble amb llurs 
familiars la discreció més absoluta la va acompanyar tota la vida. Estiuejants de Barcelona, esta-
dants dels hotels, gent arribada de fora que s’adaptava a una nova terra, naixements, defuncions, 
urgències mèdiques... 24 hores al dia, 365 dies l’any, plovent o sota el sol del mes d’agost, a peu, 
en bicicleta o en una GAC vermella, sortia a portar telegrames i avisos de conferència amb una 
professionalitat impecable.

Les vivències de moltes dècades han quedat per sempre en el seu record i nosaltres, des 
d’aquestes línies, agraïm l’afabilitat, la sensibilitat i la capacitat d’empatia de qui feia fàcil la 
comunicació entre les persones.

Descansi en pau el teu somriure etern, Maria Antònia.

La Maria Antònia amb la seva mare a 
“Telèfons”, el desembre de 1975. (Foto: 
arxiu familiar família Maynou-Ricart.)
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Flama del 
Canigó 2018
Divendres 22 de juny, son les dues del 

migdia i ens dirigim cap al Refugi 
d’Estables. Abans d’arribar parem a Prats 
de Molló a deixar algunes bosses dels 
companys que pugen en bici. Seguim i 
agafem el camí que ens porta al refugi des 
d’on començarem a caminar, ens costa una 
mica arribar degut a unes vaques que no 
ens deixen passar, però a les 17:30 estem a 
dalt. Allà ens trobem amb els companys del 
Baix Maresme i amb el pastor del refugi. 
Esperem que arribin els companys d’Alella 
que s’han endarrerit una mica. 

A les 18:45 comencem a caminar, 
portem el track al mòbil i anem seguint la 
ruta flanquejant les pales de neu/gel i les 
tarteres, trobem algunes fites que ens van 
marcant el camí. Als llacs del Cadí parem a 
sopar, arribem just que el sol es pon, tota 
una meravella. En acabar de sopar ens 
abriguem i seguim, ja només ens queda 
l’últim tros. La lluna creixent ens il·lumina 
el camí. Sobre les 23:00 comencem a pujar 
la xemeneia que ens porta fins al cim. En 
arribar a salt trobem unes 250-300 perso-

nes, tot un espectacle, no s’hi cap. Tothom 
comparteix el que porta, uns ratafia i 
carquinyolis, altres isostar, fruits secs, etc. 
Alguns han pujat amb la guitarra i canten 
cançons. Comencen a preparar l’encesa de 
la flama i quan falten pocs minuts per les 
24:00, diferents entitats llegeixen alguns 
escrits, entre ells el manifest, i cantem tots 
junts els Segadors. Moments molt emotius 
que es viuen al cim del Canigó. Encenem 
la nostra flama que portarem fins a Argen-
tona i comencem a baixar. La tornada es 
fa molt dura, ja estem cansats i no trobem 
el mateix camí que a l’anada, passem per 
alguna bretxa, tarteres, pales de neu/gel, 
colls, etc . Hem de parar en varies ocasions 

perquè ens perdem, però malgrat tot, a les 
6:30 del matí del dia 23 estem de tornada 
al refugi per passar la flama als nostres 
companys que la tornaran en bici fins al 
poble, un recorregut de 180 km que es fan 
amb un clima agradable i a bon ritme. A 
les 19:00 arribem tots junts a Argentona 
acompanyats d’amics, nens i gegants.

Un any més els Burriac Runners & 
Bikers, amb la col·laboració del Grup de 
Muntanya d’Argentona, Omnium Cultural 
i l’Ajuntament d’Argentona, hem portat la 
Flama del Canigó al poble per poder encen-
dre la foguera de la nit de Sant Joan. 

Susanna Castellà Cabrespina

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

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

MARC
CRAM

C/Abat Escarré, 7 
(cantonada Dr. Samsó)
T. 93 797 11 26

WWW.MARCCRAM.NET

  marc@marccram.net
�          marccram_fl oristes 
�                marccram.fl oristes

Bona Festa Major! Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!
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EL RACÓ 
DE LA
LINA

La Lina fa cent anys, sento que diuen
els rossinyols avui, i en cada branca
repiquen cascavells; i ho repetien,
amb veu de festa, tots: l’escuma blana,
el blau del cel, el vol de les gavines,
el vent que passa, lent, entre les canyes,
aquell pit-roig que salta i que no piula,
i el crit esquerdissat d’alguna garsa;
la remor de l’oreig en la calitja,
l’espinguet esmolat de dues gralles,
la balada incessant de l’ombra grisa,
el clapit de la Mel en les mirades,
el parrup de les tórtores altives,
el miol somnolent d’un moix, i encara
el xeric alegroi de les cardines,
l’enrenou del brancam en les capçades,
el tritlleig juganer d’alguna griva,

el murmuri suau del riu que canta,
l’enrenou dins els plecs d’una bardissa,
la cançó de les fonts amatollades,
l’udol llunyà, potser, d’una mentida,
el xerroteig feixuc de les cucales,
el frec, sorrenc i humit, de les conquilles,
les corrandes de nit de gnoms i fades,
el vol esbarriat de les falcies,
el trip-i-trap dels esquirols als arbres,
un raig de sol al teginat dels vidres,
el virolai festiu de la Muntanya,
el tic-tac del rellotge de la vida,
i el batec de tants cors fent la sardana.
La Lina fa cent anys, sento que diuen
els rossinyols avui, i en cada branca 
hi ha una mà estesa, un bes i una carícia
que diu que t’estimem. Lina, companya.

Raïm de Poesia d’Artés

A L’AMIGA

Aquesta vegada volem publicar un poema que tot i que no és de la Lina, sí que està fet 
pensant en ella. L’envien els seus amics del grup Raïm de Poesia d’Artés. Gaudiu-lo doncs, 
tot pensant en la nostra estimada Lina i, tanmateix, us animem a fer-li una visita a la Llar 
Santa Anna.

N. de la R.

fusteria pou
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e

des de 1960

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

Bona Festa Major!
• Productes fitosanitaris
• Servei de tractor
• Adobs, llavors, plantes
• Parada Mercabarna

•  Menjar per a animals, palla 
i farratges

• Servei de carretó hidràulic
• Màquina de trillar llegums

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

Bona Festa Major!
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Problema núm. 58

En aquesta posició, el blanc amb peça de menys té una posi-
ció dominant, però cal «rematar-la», com?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 57
La resposta és sí! La jugada guanyadora era Cg5!!!, i no hi ha 
manera d’evitar el mat. Si AxD, seguiria Th7+, DxT i CxT mat. Si 
DxC, Th7+; i si T8 mou, Th7+...

Solució i comentaris en el proper número.

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

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MuSIquEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MuSICAL: des dels 3 anys.

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

•	Classes col·lectives i individuals d'instrument

•	Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

•	Formacions instrumentals de corda i combo

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

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

INTER TALLER

MECÀNICA, ELECTRICITAT I 
DIAGNOSI DE L’AUTOMÒBIL

CAMpANyA AMORTIDORS  2x1
Tel. 93 797 07 12 - Tel./fax 93 756 18 98

jflhneum@yahoo.es
Enric Granados, 3 - 08310 ARGENToNA

pNEUMÀTICS ARGENTONA

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

c. Joan XXIII, 2
Argentona

Tel. 93 756 1600

V I A T G E S

www.xalocviatges.com

Bona Festa Major!
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Àrnica
Herbolari

Espai de salut

QUIROMASSATGE • AURICULOTERÀPIA • MOXIBUSTIÓ 
REIKI • FLORS DE BACH • FITOTERÀPIA 

NUTRICIÓ I DIETES PLAN 21 • ESTÈTICA NATURAL

Marta Carol

c/Nou 2,B Argentona
 938534651 - 637564271   quirotemc@gmail.com

ELABORACIÓ DE 
PRODUCTES TERAPÈUTICS

D 1.7 b e r n at  x i m e n e s
o d o n t ò l e g
c o l · l e g i a t  n ú m .  4 7 1 5

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

Dr. SamSó 8

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00
Dissabte de 10:00 a 13:00

 info@hokke.es

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

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 638 50 68   argentona@copimar.es  www.copimar.es

Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!

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

Des de qualsevol dispositiu!

reveLat 

De fotos aL 

moment

C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

farmaciaguillen@cofb.net

farmacianuriaguillen.cat

farmàcia
Núria Guillén Vidal

@

www

Supermercat
compra saludable  )

Marques de qualitat  
al millor preu

Productes de proximitat

Coaliment, la nostra marca 
de confiança 

Servei a domicili gratuït

Fes la teva comanda per WhatsApp 655 906 942

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

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


FINCA DEL VIVER

LLAR 

D’INFANTS 

EL BOSQUET
www.verdaigua.cat

A VILASSAR DE M
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www.verdaigua.cat

www.verdaigua.cat

Verdures del Maresme 
i fruita del país. Tot eco.

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

Ctra. Vilassar, km 5,2 (B502) - Argentona
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Festa 
Major!
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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
I ARA TAMBÉ REIKI

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

Horari:
9.00 h a 14.00 h
16.00 h a 20.00 h

Dilluns mati i dissabte 
tarda tancat

Estilisme – Salut – Bellesa

Tractaments facials - Tractaments 
corporals - Teràpies manuals - Rituals 

- Radiofreqüència mèdica -  
Ungles acríliques/Gel - Depilació cera 
- Depilació Làser de Diode - Bellesa 

de mans i peus - Perruqueria - 
Entrenador personal amb Mihabodytec 

- Sessions personalitzades (home/
dona) - Servei de Psicologia, 

Homeopatia i Coaching Personal

 «La llibertat comuna depèn de no fer: no callar, no emmudir, no desistir, no defallir»

David Fernàndez. «Només ens criden per veure si ens fan callar» ARA 23-6-17

                                  NI VENÇUTS, NI RESIGNATS

SOM REPÚBLICA                               
                                                     

AV. DIAGONAL DE BARCELONA
17:14

Podeu demanar informació a argentona@assemblea.cat
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