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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

Presentant 
aquest 

anunci tindreu descomptes en les vostres compres!!!! 

Activitats per a l'aprenentatge de llengües

Totes les edats - Informa’t !
Correu electrònic: agora.argentona@gmail.com

A la web: agoraargentona.org
A la nostra seu, al carrer Mataró nº 5

Espai polivalent per a:  
cursos, tallers, jocs, 
conferències, concerts 
de petit format, 
exposicions, etc.

Disposem de dues sales (El Tinell i l’Altell). El Tinell, la nostra sala 
principal, és un espai confortable de més de 70 m2 amb terra de 
parquet, WiFi, Smart TV de 60’, servei de bar opcional, servei de 
recepció opcional, etc.

Cursos de Hatha Ioga, Qi 
Gong, Escriptura Creativa, Jocs 
de taula, WordPress, Manga, 
Robòtica, Fotografia, Vídeo per 
a les xarxes socials, etc.

Els socis, a més d’un important descompte en tots els nostres cur-
sos i activitats, i en el lloguer dels nostres espais, disposen d’un 
servei gratuït de préstec de llibres i pel·lícules, poden participar 
gratuïtament del nostre Club de Lectura en anglès, francès o ale-
many, poden participar en les diferents propostes de jocs de tau-
la que anirem proposant, i, progressivament aniran gaudint, tam-
bé, de diferents descomptes en la xarxa de comerços de la vila.
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Ens agrada que se’ns llegeixi. D’això en tenim constància, tant per xerrades a peu 
de carrer com per referències creuades en altres mitjans de comunicació de la vila. 
Ens agrada que es comentin i es critiquin els nostres articles, opinions... El que no 
ens agrada és quan la crítica traspua ressentiment i mala intenció, probablement per 
desconeixement del que és el Banc. La nostra, la vostra, és una revista amateur que, 
sense altra pretensió de ser un vehicle d’expressió obert a tothom, vol contribuir a 
fomentar el teixit social i l’associacionisme entre els vilatans. Com diem, això ho fem 
sense ànsies de fer periodisme seriós, amb la contribució voluntària de molts i amb 
l’única exigència del respecte i de donar la cara sobre el que, de millor o de pitjor 
manera, s’escriu.

Després d’aquesta reflexió, que la venim expressant repetidament, no entenem 
els comentaris punyents apareguts en un Butlletí Municipal editat per la Secció local 
d’Esquerra Republicana d’Argentona. Quan se’ns acusa de no ser un bon exemple de 
periodisme objectiu i imparcial, només demostren no entendre res del que és el Banc. 
A més no tenen en consideració l’article de primera mà fet pel mateix candidat rebut
jat per ERC que la revista publicà. Qui millor que ell per conèixer els fets succeïts!!! 
No senyors Móra, el Banc de la Plaça no ha de rectificar, ni pel nostre tarannà ni per 
faltar a la veritat. A més, per si algú en té cap dubte, llegeixin l’article que apareix 
en aquest número amb el títol «ERC es vol rentar la cara» signat per un membre del 
mateix consell de redacció del Banc, que va ser testimoni directe del que es va coure 
dintre de la secció local d’ERC. No sembla doncs que totes les actuacions foren obertes 
i transparents.

Més enllà del món local, les ànsies independentistes de gran part de la població 
varen quedar ben paleses en la manifestació que omplí de gom a gom l’avinguda Me
ridiana l’Onze de Setembre. Aquesta va ser una mostra de civisme i de voluntat ferma 
del poble català vers un futur millor que es comença a concretar amb el resultat de les 
eleccions plebiscitàries.

A nivell comarcal, i que ens afecta de forma directa, no podem deixar de comentar 
la situació actual en que es troba el Consorci Sanitari del Maresme, entitat configurada 
per l’hospital d’aguts, tres Àrees Bàsiques de Salut (entre elles la d’Argentona), l’antic 
Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena (actualment centre sociosanitari) i la Resi
dència Sant Josep. Volem deixar ben palès que els mals que pateix aquesta institució 
(que és l’empresa amb més treballadors de Mataró) es deu a un infra-finançament 
històric de la institució per part de la Generalitat. Els números ho deixen ben clar: 
l’activitat assistencial que s’hi fa i la qualitat de la mateixa no es poden mantenir si no 
es busquen solucions i aquestes han de ser polítiques. No pot ser que tant l’Ajuntament 
(propietari del Sant Jaume) com el CatSalut, que estan majoritàriament representats 
en el Consell Rector del Consorci, no solucionin el problema i continuïn permetent 
l’ofegament de la institució. Per molt que facin, tant l’equip directiu gestionant de la 
millor manera els recursos insuficients, com el professionalisme de tots els treballa
dors, és impossible que el nivell d’excel·lència sanitària que ve donant el Consorci es 
pugui mantenir. El Consorci és de tots, tant com tots tenim dret a la nostra salut. Cal 
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Hem fracassat com a societat? 
És la pregunta que em faig a mi ma

teix... la resposta és contundent. Sí, he 
fracassat en el més bàsic, de res ha servit 
el que em varen ensenyar els pares, ni els 
educadors, ni la doctrina d’aleshores. 

Però, per ser coherent, no puc atribuir 
la culpa als altres... perquè hi ha el propi 
creixement i maduració personal, l’ètica 
que ens ensenya en les pròpies vivèn
cies... i tot i així he fracassat com a part 
de la societat.

Es palpa la consciència col·lectiva, que 
formen part d’una societat tecnològica i 
cultural avançada. Per desmitificar-ho no
més hem d’observar la joventut i també els 
madurets pel carrer, amb el cap cot, mirant 
abduïts un cony de aparell, on el tracte i la 
paraula ara s’han reduït ha unes emoticones. 

Actualment, per dir «estic content» ja 
no es parla, ni es mira als ulls... ara s’en
ganxa un símbol en el nostre whatsapp en 
forma de sol somrient. Aquesta és la nos
tra societat... i tots en som part vinculant 
i... això és l’avenç?

Estem en crisi humanitària davant la 
no reaccióacció enfront del riu de refu
giats sirians. L’èxode de proporcions ini
maginables, gent desesperada la fita de la 
qual és arribar a Alemanya. Les màfies, 
desgraciadament, fan l’agost, ja sigui en 
fràgils embarcacions que surten de Tur
quia per anar a Grècia, o amb vehicles 
transportant gent en condicions deplo
rables, altres van a peu pels camins de 
Grècia i Sèrbia fins arribar a Hongria on 
són retinguts... 

Els neandertals teníem més qualitat 
humana, érem tribals, i la nostra societat 
és refractària davant el patiment, l’angoi
xa i la fam...

Avui, dimecres dos de setembre del 
dos mil quinze, no puc obviar la meva 
part de culpa, en veure una imatge col
pidora, la d’un nadó sirià en boqueta ter
rosa ofegat en una platja de la costa de 
Turquia.

Francesc Navarro i Bonamusa

Ho volem tot: «Castellserà i 
Torrefeta» 
Amb el resultats de les eleccions a la 

mà, cal felicitar a les catalanes i els 
catalans que no s’han deixat «intimidar» 
per les amenaces dels poders fàctics, i 
també els que han votat les forces que 
proposaven el NO i les que proposaven el 
SÍ/NO. Entre tots hem demostrat la força 
de la democràcia catalana, 77% de mitjana 
i el 81% de la participació a Argentona.

Potser moltes persones heu sentit a 
parlar de l’adagi: «Val més torrefeta que 
castellserà». Doncs ha arribat el moment 
de volerho tot, però seguint un ordre lògic.

Ens cal immediatament fer una torre 
prou sòlida, com les torres de guaita del 
Maresme, que en forma de govern, empari 
a tots els que ho estan passant més mala
ment: la pobresa energètica, l’alimentària, 
la sanitària, l’escolar.....

Depèn de la fortalesa d’aquesta torre, 
en forma de govern, que moltes persones 
que desconfien de la nova república cata
lana independent, hi acabin confiant.

Demostraran la seva confiança partici
pant en l’elaboració de la nova constitució, 
d’aquell Castellserà que molts som niem 
però que encara és un projecte.

Per encaterinar a totes aquestes per
sones que rebutgen, per desconfiança, que 
val la pena fer un nou estat propi i a favor 
nostre, cal girar pàgina.

Crec que Artur Mas és una figura de 
primer ordre però en aquest moment farà 
un més bon servei ocupant la Presidència 
del Parlament que la Presidència del Go
vern.

El President del Parlament és rebut ar
reu com la segona personalitat amb més 
responsabilitat en un estat democràtic.

El jutjarà la història. Les retallades, els 
ajustos... han de quedar enrere, han cau
sat patiment i privacions, segur, i el seu 
govern les ha intentat minimitzar...

Junts pel Sí no ha assolit la majoria 
absoluta de 68 escons, ni el 50% amb els 
entrebancs del vot per correu.

Àlex Salmond a Escòcia va fer un pas 
enrere i el seu partit SNP ha agafat car
rereta per guanyar el nou referèndum. 
Nosaltres també l’haurem de guanyar, 
hem d’agafar carrereta...

Xavier Peguera i Marvà

que tots en prenguem consciència i ens 
mobilitzem sense demagògies.

No podem passar full sense fernos 
ressò del drama dels refugiats, dels refu
giats i dels immigrants. A banda de la 
gran part de culpabilitat que tenim com a 
socie tat desenvolupada que se n’ha apro
fitat i se n’aprofita de la situació de po
bresa, guerra o ambdues a la vegada, dels 
països d’origen d’aquests èxodes massius, 
i que ara no podrem corregir d’un dia per 
altre, cal donar una resposta solidària. 
Ens alegrem que Argentona vulgui ser 
declarada una població refugi, però cal 
demostrar amb fets concrets la nostra vo
cació acollidora de desplaçats sense sostre 
ni feina. Des d’aquí animem a tothom a 
participar activament en aquesta tasca 
humanitària per, com a mínim, intentar 
pal·liar una mica el patiment humà que hi 
ha darrere de cada cas.

(ve de la pàgina anterior)

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 veï
nal. 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

Descarrega’t la revista en pdf:
avargentona.com/banc
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ERC-Argentona es vol rentar la cara,  
però té l’ànima tacada
A la bonica vila de Vilallonga, a la co

marca de la Safor, podeu trobar el 
nom d’un carrer molt interessant: Carrer 
de la Pau del Poble. La meva amiga Marta, 
filla de la vila, m’explicà la història que va 
acabar bé gràcies a la funció de mediador 
de mossèn Giner de Veses.

Sens dubte que la pau no es pot basar 
ni en mentides ni en silencis.

En el butlletí d’ERCArgentona d’aquest 
estiu, amb el format d’entrevista (no sig
nada per cap periodista), suposo que per 
donar una aparença de veracitat, es podia 
llegir que l’exclusió d’en Manel Pérez de la 
llista va ser un accident per culpa de la Junta 
Electoral.

No vull prendre la feina a cap perio
dista però puc parlar en primera persona. 
Manel Pérez va guanyar la votació primà
ria per ser cap de llista per 10 vots a 9. 
Vadó Móra, va perdre.

A partir d’aquell moment, Vadó Móra, 
en qualitat de President de la Secció Local 
i membre de la Comissió Electoral, va po
sar tots els impediments per tal d’evitar 

que hi hagués una llista encapçalada per 
en Manel Pérez; entre d’altres estratègi
es, vetant les persones que proposava el 
cap de llista. Perquè 10 a 9, és un empat 
tècnic (????). L’Executiva buscava un can
didat alternatiu, de consens en deien, i 

com que es trobaven amb la negativa del 
Manel, van convocar una assemblea per a 
destituirlo. 13 a 13. Tot i haver fracassat 
ni l’Executiva ni la Comissió Electoral va 
dimitir, «absència de decència».

Recordo les paraules del Sr Pere Móra 
quan va conèixer el resultat de la norevo
cació: «Manel, tu ets el problema».

El cop de mà que els va donar la Junta 
Electoral és només la cirereta del pastís. 

Doncs aquestes persones de cognoms 
idèntics i de fets complementaris, m’acu
sen d’haver participat en el procés enviat 
per la CUP (un agent infiltrat) per fer fra
cassar... les seves nobles aspiracions?

Ni mossèn Oriol Junqueres, ni cap 
dels seus vicaris als quals em vaig adre
çar, van tenir la valentia de venir a fer de 
mediadors.

Dono suport a la CUP, i prop d’un 
30% d’exvotants d’ERC a tota Catalu
nya, perquè creiem que amb els seus 
mètodes assemblearis la democràcia pot 
quedar menys mal parada que a les mans 
de segons qui amb pocs escrúpols per 
aconseguir les seves fites personals…i in
transferibles.

Xavier Peguera i Marvà
Ciutadà republicà de la Vila d’Argentona

Miscel·lània d’imatges del 27-S

Saló de Pedra, antic Ajuntament

Dependències Escola les Fonts

Dependències Escola Bernat de Riudemeia

Escola les Fonts, desprecintat de l’urna

Edifici de la Velcro

Escola les Fonts, recompte dels vots
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L’Agrupament Escolta Calabrot d’Ar
gent tanca el seu segon curs amb 

sensacions i perspectives molt positives. 
Aquest darrer any ha estat una nova 
oportunitat per a l’agrupament per seguir 
consolidant tots aquells objectius que es 
van plantejar ben a l’inici del projecte i 
també, per emprendre’n de nous que per
metin continuar creixent. 

Durant aquest segon any, des de la 
primera sortida del curs, uns 90 infants i 
joves de 6 a 18 anys, i els seus caps vo
luntaris (ja rondem els 20!), s’han reunit 
els dissabtes a la tarda en horari de 16 a 
19 hores per compartir una bona estona, 
jugant i reflexionant sobre diversos te
mes. Aquest últim curs ens vam plante
jar conèixer més sobre els drets humans 
i l’associacionisme, deixant a cada unitat 
trobar el seu camí per poder treballarlos. 
A final de curs havíem experimentat els 
drets humans jugant, els havíem plasmat 
en vídeos per ferne difusió; havíem co
negut diverses entitats del poble i havíem 
anat a l’estranger a conèixer i compartir 
amb altres joves i a respondre diversos 
interrogants sobre aquests temes. El dia 
a dia, a més, es complementa amb jocs i 
tallers i diverses sortides de cap de setma
na, com excursions i trobades amb altres 
grups de lleure permetent així, conèixer 
altres realitats. 

Ja a finals del tercer trimestre: il-
lusions, nervis, feina (molta feina), impli
cació de totes les unitats, esforç, diversió... 
havíem d’acabar com es mereix i deixar 
enllestits els fonaments per als campa
ments d’estiu. Cada unitat va valorar les 

experiències viscudes durant els tres tri
mestres, fent observacions i reflexions per 
tal de millorar, alhora que va expressar les 
seves propostes de cara a campaments i 
rutes. Aquest any, vam decidir que tots els 
grups, des del més gran al més petit, anirí
em de ruta. Marxar de ruta va suposar un 
repte perquè era una novetat per als grups 
dels més petits, una ruta que s’havien de 
fer seva, amb totes les seves implicacions: 
conèixer els quilòmetres, desnivells, punts 
d’aigua, hores de caminar, organització de 
motxilles i àpats... adquirint noves res
ponsabilitats i demostrant un bon treball 
d’equip. 

L’activitat del cau no acaba aquí, la 
participació en el poble i les famílies ju
guen des del principi un paper clau per a 
poder evolucionar. D’una banda, a l’agru
pament apostem per la participació en 
els actes festius o tradicionals del poble, 
tant a nivell d’entitat com col·laborant 
amb d’altres. D’altra banda, en cada di
nar o activitat conjunta es nota, cada ve
gada més, la participació i les ganes dels 
pares i mares per avançar i facilitar el 
desenvolupament satisfactori de la tasca. 
Uns exemples clars són els recents actes 
o trobades fetes. Des de l’últim dia quan 
es va fer el Festival de Cauness, en què 
cada unitat va exposar a les famílies un 
petit show per donar una idea d’allò que 
s’havia anat fent (fotografies dels millors 
moments o pel·lícules), fins el dinar de 
campaments on es va tenir l’oportunitat 
de descobrir i gaudir de l’entorn on els 
seus fills havien viscut durant els deu úl
tims dies d’agost. 

Aquests deu últims dies més esperats 
del curs s’han viscut a Queralbs, del 22 
fins al 29 d’Agost, al terreny d’acampa
da Daió. Aquest constava de dues grans 
esplanades que comptaven amb servei 
d’aigua i llum, oferint la possibilitat de fer 
multitud d’activitats diverses. Envoltats 
per les muntanyes de la Vall de Núria, per 
les aigües del riu Freser i per infinitat de 
boscos vam fer desconnexió de l’entorn 
quotidià (entorn urbà, ús del telèfon i dels 
diners, de les famílies...). 

En aquests campaments vam tenir 
l’oportunitat d’estrenar noves estructu
res i tendes: la cuina i els aixoplucs ja són 
nostres! Els primers dies es van destinar 
a les rutes que cada unitat havia prepa
rat al voltant de la font de l’home mort, 
la Vall de Núria, el Puigmal i la Vall de 
Coma de Vaca, entre d’altres. La resta 
dels dies, vam conviure conjuntament 
al campament base. Aquests dies ens 
van servir per compartir i conèixernos 
millor entre els diferents grups i plan
tejarnos sobre el model de persona que 
volem ser a través del joc i d’un perso
natge fantàstic. 

El setembre suposa l’inici d’un altre 
curs amb nous plantejaments, propòsits 
i objectius amb la mirada posada en el 
servei. Les inscripcions, la reunió de fa
mílies i la sortida de passos donen el tret 
de sortida a l’aventura del 2015 i 2016. 
Esperem que aquest any puguem seguir 
creixent com a entitat activa a la nostra 
vila. 

Calabrot d’Argent

Peu de foto: Infants, pares i caps de l’Agrupament, campaments d’estiu a Queralbs

L’A. E. Calabrot d’Argent 
segueix creixent
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Parlar per parlar
De vegades hi ha persones que parlen 

per parlar i no saben del tema. Altres ve
gades, hi ha persones mal intencionades 
que sabent de què va l’assumpte parlen 
deformant la realitat i enverinant de forma 
intencionada a persones que, no sabent del 
tema en qüestió, es queden amb la infor
mació manipulada i no contrastada.

Voldríem explicar un procés que va 
començar a caminar als anys 70, concre
tament l’any 1977 quan un grup de per
sones vàrem decidir que treballant de ma
nera col·lectiva podíem beneficiar i molt 
a la comunitat argentonina. Crèiem en la 
participació i el treball conjunt. Vam tre
ballar amb il·lusió i perseverança, vam 
sumar esforços i vam aconseguir portar 
a terme una il·lusió que al poble d’Argen
tona hi faltava: el Casal d’Argentona. 

Tres entitats: el Llaç d’Amistat, el 
Cine Club i l’Associació de Veïns ne
cessitaven un espai per poder dur a terme 
les activitats socials i culturals que s’or
ganitzaven. Algú es va assabentar que al 
carrer Gran hi havia una casa en venda al 
número 11 (llavors carrer José Antonio); 
era can Camilo. En Camilo havia estat un 
dels darrers estadants de la casa i n’hi va 
deixar el nom.

«Després de mesos de negociacions, les 
tres entitats van adquirir la finca –de plan-
ta baixa amb pati i dues plantes pis– per 
2.650.000 pessetes (uns 16.000  €). Això va 
ser a mitjan de l’any 1977, segons publica 
la revista Llaç (n.4, juliol 1977). En aquells 
moments els presidents de les entitats eren: 
Gonçal Calvo Queraltó per l’Associació 
de Veïns, Rosa Masó Nogueras pel Llaç 

d’Amistat i Salvador Casas Güell pel Cine 
Club. Aquest darrer, a més, va ser l’artífex 
del pla de viabilitat econòmica del Casal.

Com es va finançar, tot plegat? Essenci-
alment per dues vies: un préstec hipotecari 
sobre la finca i un conjunt d’aportacions 
populars que podien finançar-se amb un 
crèdit personal de la Caixa. El lloguer del 
bar-restaurant de la planta baixa, assegu-
rava els ingressos suficients per retornar 
amb el temps tots els crèdits.»

Text extret literalment d’un article 
publicat a la revista El banc de la plaça, 
núm. 39, octubre 2013, fet per l’Assumpta 
Boba. Aquestes participacions l’any 1978 
cadascuna valia 10.000 pta.

Pel Casal d’Argentona han passat 9 
persones que, amb el seu equip, han re
gentat el BarRestaurant.

Amb els diners del lloguer s’han anat 
retornant les participacions personals.

Ha anat passant el temps i el Casal, 
degut a diferents entrebancs (un incendi 
a la segona planta, reformes d’estructura 
i alguna operació fallida de cobrament del 
lloguer del bar) ens han portat allà on som.

Tenim ben present que encara es 
deuen 20 participacions i tenim el com
promís de retornarles actualitzades amb 
IPC dels anys acumulats. El darrer any 
que vam retornar participacions rondava 
als 350 € per participació. (Recordeu que 
les aportacions inicials van ser de 60 € ca
dascuna).

I tornant al començament  d’aquest 
escrit, parlar per parlar...

Algunes persones coneixedores de 
tota aquesta qüestió, darrerament l’han 
estat manipulant dient que hi ha molta 
gent que se sent enganyada. Només que-
den 20 participacions per retornar de 
les 250 que es van fer l’any 1978 i que 
llavors costava 10.000 pta. Ningú es 
pot sentir enganyat! 

Només queden 20 participacions per 
tornar i tenim el compromís de retor
narles. Podeu estar segurs: ho farem!!!

Per la junta gestora,

Jaume Buera i Creizet i  
Mª Rosa Masó Nogueras

Per més informació detallada de tot el 
procés, podeu llegir «Petita Història del 
Casal d’Argentona» publicat a la revista 
El banc de la plaça, nº 39, octubre de 2013. 
Article signat per Assumpta Boba.

‘El Futur Esperant’ d’Esteve Pagès

Ha arribat a les meves mans el llibre 
de l’Esteve Pagès El Futur Esperant. 

No em dol confessar els meus pocs co
neixements per jutjar una obra. Nosaltres 
som d’una generació que no hem tingut 
mestres. Tots aquests termes de sintaxi i 
altres tecnicismes no són el nostre fort. 
Som com els afeccionats a la música, som 
músics d’oïda i no sabem llegir solfa. Ens 
agrada per exemple El Oro del Rhin, però 
no ens pregunteu perquè els instruments 
de vent tenen tanta importància.

El que m’ha cridat l’atenció es l’ús de 
la introspecció sense subterfugis. En els 
nostres relats quan l’autor volia explicar 
que tenia una crisi de fe, no s’atrevia a 
usar la introspecció, i l’autor creava un 
personatge que era una calamitat, malpa
rat, i mal vestit.

En l’Esteve Pagès, si un dels seus per
sonatges ha d’anar al llit, doncs va al llit, i 
si obre l’aixeta del bidet, descriu el dego
teig de l’aigua.

Nosaltres, si volíem narrar que una 
parella havia establert una relació «peca
minosa», ho reflectíem exposant un cape
llà batejant un nou nat, que el lector ho 
interpretava com que els amants havien 
tingut una relació i no havien usat el coi-
tus interruptus ni un preservatiu.

Nosaltres que estem a ponent, el relat 
El Futur Esperant, es un exponent que hi 
ha una altra mena de vida.

Ben foll és el que confia en el futur!

Rafel Bigorra i Rius
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A mb el convenciment que cal donar 
a conèixer, potenciar i donar suport 

al sector primari de la nostra vila, avui 
parlem amb els masovers d’un antic mas 
anomenat Can Boba de les vinyes que, 
dissortadament fou enderrocat el 1994. 
Aquest mas estava situat dins del nucli 
urbà, prop del cementiri vell i de la font de 
l’Aixernador també perduda la deu d’ai
gua provinent de la mina, que en el alguns 
trams del seu recorregut fou esbotzada en 
el transcurs de la construcció del polígon 
industrial nord de Sant Sebastià. El mas 
disposava d’extenses feixes fèrtils, terres 
de regadiu, al costat del marge dret de la 
riera d’Argentona, que els seus rebesavis 
ja conreaven.

En Jaume Font i Collet va rebre l’ex
periència i la saviesa dels seus predeces
sors i ara la traspassa al seu fill, en Xavier 
Font i Calpe, que assegura la continuïtat 
de la tradició familiar de fer de pagès. Estan 
especialitzats en verdura de temporada.

Actualment treballen vàries terres de 
regadiu. Unes feixes a la nostra vila, que 
estan situades al marge esquerre de la ri
era, prop del sot de Can Cabanyes. I unes 
altres situades a Cabrera de Mar, en el 
Pla del Molí, entre totes sumen unes qua
tre hectàrees. Ens comenta que les terres 
de Cabrera els permet avançar les collites 
perquè allà hi ha una diferència tèrmica 
de 5 a 7 graus més. Les terres d’Argento

na, a l’estar prop de la riera, són més pro
penses a les gelades.

Digueu-nos a quina generació de pa-
gesos pertanyeu? 
Pensem que som la cinquena generació, 
vàrem començar de masovers a Can Boba 
i actualment som arrendataris. 

Us va saber greu perdre l’antic mas i 
les terres? 
I tant! Vàrem perdre una part de la nostra 
història.

Quin tipus d’agricultura empreu? 
Practiquem l’agricultura integrada.

Amb quins adobs aboneu els camps? 
Com s’ha fet sempre, amb fems de cavall 
curats.

Com combateu les plagues? 
No combatem les plagues. Les controlem 
amb depredadors naturals que ens propor-

ciona i assessora la biòloga de l’Associa-
ció de Defensa Vegetal del Maresme. 

Quin sistema de reg empreu? 
Mira, l’aigua és un bé escàs i cal estalvi-
ar-la al màxim. És per això que reguem 
amb el gota a gota i amb micro aspersors.

Planter o sembra directa? 
Normalment plantem a taco però fem de 
tot.

El planter el compreu o els feu vosal-
tres? 
El comprem però tenim llavors que ens la 
fem nosaltres com la ceba bavosa i el to-
màquet de pometa, entre d’altres. 

La producció de verdures, ens voleu 
comentar quines varietats en concret 
per cada estació? 
Caram! De fet és molt àmplia i va en funció 
de l’estació de l’any. Hivern: Cols, coliflor, 
bròquil, escarola de cabell d’àngel, espinacs, 
bledes, ceba tendra, bavosa, carxofa... Pri-
mavera: Pèsols de la floreta, faves, madui-
xes pajaro, patates Pontiac, mongeta tendra, 
pebrots vermells i verds... Estiu: Tomàquets, 
cogombres, mongeta tendra, pebrots ver-
mells i verds, albergínies... Tardor: Tomà-
quets, pastanaga, api, carbassó, cols...

Teniu cultius dins hivernacle? 
Doncs sí, perquè ens permet controlar la 
temperatura i avançar els productes de 
temporada. 

Feu mercats? 
I tant! Gràcies a ells podem donar sortida 
al nostres productes. De fet, he de donar 
gràcies a la cavil·lació dels nostres pares 
que un dia, tot parlant, vàrem decidir am-
pliar a fer més mercats. Actualment estem 
venen als següents: els dijous, a la plaça de 
la Porxada de Granollers; els dissabtes, a 

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

Can Boba de 
les vinyes
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la plaça de Cuba de Mataró i els diumen-
ges, a Canovelles. 

Noteu si cada dia els clients són més 
conscients de consumir productes de 
proximitat? 
Sí, nosaltres ho notem. Per la confiança 
que ens demostra la parròquia de clients. 
Els nostres productes són de proximitat i 
garantim la qualitat. De totes maneres hi 
ha gent que no s’ho mira gaire això. 

Com veieu la situació actual de vostre 
sector? 
Estem preocupats pel moment actual, ja 
que hi ha pagesos joves molt ben preparats 
que estan essent captats per gran empreses 
d’investigació o agroalimentàries.

Considereu els horts urbans com a 
competidors? 
La funció que han de tenir els horts urbans 
és perquè la gent gran faci exercici i per 

encomanar a la canalleta l’estimació a la 
terra i l’ofici de pagès. No que va! L’ofici 
de pagès és molt sacrificat, la terra és molt 
baixa i això fa que la gent gran es cansi i 
abandoni, no és cap competència. 

Què us sembla la proliferació de llo-
guer de finques de sol agrícola a pro-
ductors extensius ? 
A veure, hi ha de haver de tot, i tal volta és 
bo que no s’abandonin les terres i quedin 
ermes. 

Voleu afegir alguna cosa que no hem 
comentat? 
Bé, jo voldria encoratjar al jovent, que 
prengui el relleu dels pares, que continuï 
treballant la terra, que no l’abandonin, en-
tre altres coses perquè Argentona necessita 
disposar d’un rebost de proximitat.

Francesc Navarro i Bonamusa

Després del parèntesi parcial del mes 
d’agost reprenem l’activitat amb al

guns canvis.
El primer és que a partir d’aquest mes 

de setembre no muntarem la Carpa a la 
Plaça Nova els divendres tal i com anà-
vem fent els últims anys ja que creiem que 
ens hem donat a conèixer i la majoria de 
vilatans ja saben on ens poden trobar.

Tot i això, mantenim les caixes de re-
collida d’aliments a les botigues habituals 
(can Ciano i BonArea) on tothom que vul-
gui pot fer-hi la seva aportació.

Si voleu fer un donatiu econòmic po-
deu venir al local els dimecres a la tarda 
de 5 a 8, també a les guardioles que hi han 
a les botigues d’Argentona, o fer directa-

ment un ingrés en el següent número de 
compte: 2100-0354-18-0200007019.

Un altre punt que volem matisar és 
el de la roba. Tots sabeu que en recollim 
i que serveix per donar-la en els que ho 
necessiten, però nomes podem donar la 
roba que és neta i que està en bon estat, 
agrairíem que no ens portéssiu la roba en 
males condicions.

Les joguines és millor portar-les a 
la Creu Roja poc abans de Nadal ja que 
ells fan la campanya de recollida de jo-
guines.

El passat mes de maig es va posar 
en funcionament un servei de bugaderia 
perquè els sense sostre tinguin un lloc on 
poder rentar la roba. Hi col·laboren dues 
voluntàries.

El passat mes de juliol es va fer una 
tómbola solidària on hi varen col·laborar 
l’Agrupació de Botiguers d’Argentona, 
l’empresa DCM, la Impremta Igbo, el 

Bar de la Plaça, Pizzes Peperoni i la Ros-
tisseria Can Doro. Donem les gràcies a 
tots ells i també a tots els que varen com-
prar els números. Es van recollir 730 € 
que ens ajudaran a fer front a les deman-
des dels usuaris per poder pagar llum, ai-
gua, lloguers i altres despeses de primera 
necessitat.

Actualment estem contents perquè 
tenim el magatzem força ple. Ens arriba 
fruita cada 15 dies provinent del Banc dels 
Aliments i també donem productes fres-
cos com són iogurts, ous, carn, peix, etc., 
gràcies a l’aportació de diverses empreses 
d’Argentona.

Com sempre donem les gràcies a tots 
els que col·laboren amb Càritas. 

Recordem la nostra adreça electròni
ca per als suggeriments que vulgueu fer i 
el blog, per tal d’estar informats del que 
es va fent: caritasargentona@gmail.com, 
caritasargentona.blogspot.com.

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

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

Agent d'assegurances exclusiu 
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RETALLS del Al començament del curs escolar de fa 36 anys, el setembre de 1979, 
l’Associació de Pares d’Alumnes de l’única escola que hi havia a Ar
gentona va protagonitzar amb molta força, juntament amb alguns 
mestres, la lluita en defensa d’una escola digna, pública i de qualitat. 
La revista Llaç núm. 36 de 1979, reflecteix l’esforç que va suposar per 
al col·lectiu del poble aconseguir la fita proposada.

Caterina Alsina Parnau
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El poble està malalt, té entropia
Fa uns dies vaig tenir problemes a 

l’anar a posar menjar als gats d’una colò
nia. Una zona perifèrica on hi ha cases be
nestants amb grans patis acotats i on se’ns 
queixen dels gats perquè molesten les 
seves propietats. Va venir la policia i 
més enllà que un decret llei del 2008 
i un refós del 2015 protegeixen les 
colònies de felins, tot es va reduir a 
una qüestió d’ordre públic entre els 
veïns i jo mateix ‒com a voluntari 
municipal de les colònies de gats‒.

Per què he començat aquest ar-
ticle per aquesta anècdota? Perquè 
exemplifica, al meu parer, la malaltis-
sa situació de les relacions humanes 
i ambientals que hi ha a Argentona. 
Argentona està malalta, està antròpi-
ca, és a dir, tendeix al desequilibri i a 
cert caos social.

Com a antropòleg, ja no com a autòc
ton, voldria fer una reflexió en relació a 
la cohesió social i al creixement malaltís 
del poble.

Imagineuvos que els processos mi
gratoris són com el cabal d’un riu i els 
materials que transporta com l’estructura 
social. Si el riu va tranquil els materials es 
dipositen, sedimenten i s’estructuren, per 
tant la societat es cohesiona. Ve a ser com 
una partida de cartes, on tothom aporta 

les seves identitats, valors i elements sim
bòlics per crear una memòria col·lectiva 
que no és ni dels autòctons ni dels anteri
orment al·lòctons, sinó una memòria cre
ada, pactada i memoritzada per tots. Les 
relacions i habilitats socials de tots possi
biliten l’equilibri. 

Ara bé, si el riu és molt cabalós i va 
de crescuda brava, erosiona molt, arren
ca materials que més endavant tapona
ran un pont i s’inundarà més enllà de la 
llera. Seguint amb la comparativa, aques
ta situa ció no permet que l’estructura 
s’assenti. Les grans roques, els troncs 
d’arbres i la farda arrossegada no nego
cien res!

Només venen a posar jardins immen
sos i acotats, a dormir i a cagar. Llavors 
la comunitat queda antròpica, malalta i 
cal defensarse. O aconseguim l’equilibri 
o el poble es trenca. I el cert és que poca 
gent ‒des de que jo tenia uns 10 anys i 
érem 3.500 habitants fins ara‒ no s’ha 
adonat ni n’ha fet gaire cas de la qüestió. 
La unitat i la cohesió del poble no ve pel 
cens i la propietat privada de les cases i el 
sòl, esdevé de les relacions socials i de la 
construcció d’identitats mútues. Però per 
això no podem ser ni un poble dormitori 
ni un nucli antic amb perifèries dislocades 
i isolades.

Exemples d’aquesta entropia n’hi ha 
un munt. Només uns pocs exemples: El 
Sr Soy, ja fa una dècada, va dir que ell era 
el «gerent» d’una empresa de més de 120 
treballadors i 10.000 clients. A la festa del 
corpus, ja no fan les estores els veïns, sinó 
institucions deslocalitzades. Les relacions 
face to face estan substituintse a marxes 
forçades per relacions anònimes i d’aquí 
que cada cop més l’entropia faci que les 
institucions administratives tinguin que 
intermediar: jutjat de pau, jutjats prò
piament dits, policia local cada cop més 

professionalitzada però menys humanit
zada ‒sóc el número 4.844 no en Josep 
Portell…‒ etc.

I tot això ens fa més anònims més 
infeliços, més tancats i emmurallats o bé 
a les nostres llars esdevingudes torres 
de defensa –dividint quelcom que a la 
mediterrània no es feia: l’àmbit privat 
del públic‒ o amb una careta d’anonimat 
i mal geni, d’indiferència i escepticisme 

i pitjor encara de molèstia i intolerància 
per allò proper físicament però llunya en 
l’humà i relacional.

Cal començar a fer un ingent esforç 
de negociació col·lectiva, de jugada de 
pòquer, on autòctons, al·lòctons i sobre
tot residents isolats juguem les cartes 
d’identitat i tots junts creem aquesta 
memòria col·lectiva per refer la salut de 
poble. 

I qui vulgui rebentar la preservació de 
poble per esdevenir no sé quina part de la 
metròpoli, la part del darrera, de descans 
de la primera i segona corona metropoli
tana, serà potser i al meu parer, una mena 
de quintacolumnista i/o colonialista. La 
visió de fer créixer el poble fins a desfigu
rarlo i tornarlo un dormitori del cintu
ró industrial ja va posarse en acció amb 
l’equip d’en Soy –Entesa i PSC‒. Esperem 
que ara que tornen a manar semblants no 
tinguin aquesta temptació.

Xavier Nieto
Antropòleg i comunista

La unitat i la cohesió del poble 
no ve pel cens i la propietat 
privada de les cases i el sòl, 

esdevé de les relacions socials 
i de la construcció  
d’identitats mútues

Les relacions i  
habilitats socials de tots 
possibiliten l’equilibri

Venda directa a la finca  
de fruita i verdura 
ecològica

Botiga on-line: 
www.calelies.pagesosagroecologics.com

També repartim a domicili!

Horari de primavera: 
de dimarts a divendres  
de 4 a 7 de la tarda
dissabtes al matí de 9 a 14 h

615 500 282 calelieseco@gmail.com Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONA
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Coses que passen…

04/09/2015 Debat a la Sala membres de la CUP

04/09/2015 Exposició fotogràfica La teva Diada organitzada per 
Argentona per la independència.

01/08/2015 Certamen Literari Vila d’Argentona. Guanyador 
del premi “Dolors Montserdà” a la millor prosa poètica Sr. Gil 
Cabrespina.

31/07/2015 Conferència de Miquel Calçada a la Sala.

03/08/2015 Nomenament de fills predilectes de la vila a Lluís 
Serra i Josep Lladó.

09/09/2015 Inauguració de l’exposició permanent de la 
Fundació Setba, al Viver.

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

Per assabentar-te de què passa a Argentona i dir-ne la teva.
Envia’ns un correu a revistaelbanc@gmail.com si vols col·laborar-hi 
o publicar-hi la teva opinió sobre els temes que ens afecten a tots.
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11/09/2015 Torneig infantil d’escacs, al carrer Gran

10/09/2015 Argentona, Assaig del punter de la manifestació de la 
Via Lliure.

10/09/2015 Conferència CIUERC a la plaça.

11/09/2015 Desplegament d’una gran estelada a la plaça de 
l’Església, després del toc a sometent enregistrat, per anar a 
l’ofrena floral al monòlit de Rafel Casanovas.

Festa de la vellesa 2015
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La degradació de l’assistència sanitària a 
l’Hospital de Mataró

El passat dia 7 de setembre de 2015, 
la gerència del Consorci Sanitari del 
Maresme, de forma unilateral i sense cap 
justificació, realitza reestructuracions que 
afecten de manera directa els serveis de 
l’hospital de dia mèdic: malalt pluripa
tològic i fràgil, assistència al malalt amb 
insuficiència cardíaca, control i cura de 
pacients després de fer proves, control de 
pacients hematològics, així com els paci
ents que entren dins el circuit de diagnòs
tic ràpid. Tot aquest servei estava ubicat a 
la 2a planta i amb la reestructuració l’han 
passat al soterrani1, juntament amb l’ac
tivitat de l’hospital de dia d’oncologia, 
pneumologia, infecciosos i tractaments 
especials, separats tant sols per un envà.

Tot aquest enrenou de canvi i massi
ficació de les persones més vulnerables 
en les seves malalties, és per deixar lliure 
la planta 2a i poderhi ubicar els serveis 
de convalescència de l’Hospital de sant 
Jaume i santa Magdalena, provocant ve

ritables problemes i pèrdua de qualitat 
assistencial en tots els aspectes, tant per 
als professionals en les seves condicions 
de treball, com per als malalts en la seva 
assistència, serveis, intimitat del pacient i 
el possible acompanyament d’un familiar 
ja que els espais han quedat molt reduïts. 

En aquesta situació cal recordar al
guns dels drets dels usuaris en la seva 
atenció sanitària:

3. Drets relacionats amb la inti-
mitat i la confidencialitat.
 � Dret a decidir qui pot estar present du

rant els actes sanitaris.
 � Dret a preservar la intimitat del cos 

d’un pacient respecte d’altres persones.
 � Dret a ser atès en un medi que garan

teixi la intimitat, dignitat, autonomia i 
seguretat de la persona.

 � Dret a la confidencialitat de la infor
mació.
Totes aquestes mesures són totalment 

alienes als treballadors del Consorci Sani

tari del Maresme i s’han fet només, amb 
criteris estrictament mercantilistes, sense 
cap justificació de millora per a la qualitat 
assistencial, i sense cap pla de futur que de
termini les accions per millorar els serveis. 

Aquests canvis es fan després de qua
tre dies que l’Ajuntament de Mataró apro
vés per unanimitat una moció en contra 
del trasllat dels serveis sociosanitaris i la 
creació d’una comissió de seguiment, que 
juntament amb el CatSalut i els usuaris, 
avaluï les possibles accions i un pla de fu
tur de necessitats de serveis assistencials, 
tant sociosanitaris com de pacients aguts, 
de salut mental i d’assistència primària en 
la comarca del Maresme.

Des de la Coordinadora en Defensa 
de la Sanitat Pública de Mataró i Ma-
resme denunciem aquestes retallades que 
degraden els serveis sanitaris especialment 
adreçats a les persones més vulnerables.

Fem una crida a totes les entitats ciu
tadanes, sindicats, organitzacions políti
ques i afectats a dur a terme accions de 
resposta contra aquestes mesures que 
atempten contra la dignitat més bàsica de 
les persones i el dret a un servei sanitari 
públic de qualitat ja que les persones no 
som una mercaderia.

Els Ajuntaments d’Argentona i 
d’Arenys de Mar han aprovat per unani
mitat uns acords de suport a la Coordi
nadora i al Comitè de treballadors/es del 
CSdM en que es demanava la dimissió de 
tot el Consell Rector de l’esmentat Con
sorci, per donar el seu vist i plau en aquest 
pla de degradació assistencial sanitari.

Caterina Alsina 
(Coordinadora en Defensa  

de la Sanitat pública Mataró i Maresme)

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
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Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Neix un centre cultural a Argentona
El passat divendres 25 de setembre 

vam inaugurar a Argentona, el nou centre 
cultural Àgora, una iniciativa que ofereix 
en els seus equipaments una àmplia acti
vitat cultural destinada als públics infan
til, jove, adult i gent gran.

Ens acabem de posar en marxa i la 
nostra il•lusió és convertir-nos, mica en 
mica, en un centre de referència cultural 
a Argentona on tothom pugui trobar l’ac
tivitat a la seva mida, de música, de cine
ma, de teatre, de belles arts, de literatura, 
idio mes, salut, esport, espiritualitat, crei
xement personal, manualitats...

La nostra programació de l’Àgora és 
trimestral i roman permanentment oberta 
a noves iniciatives i propostes d’altres en
titats de la vila per a dur a terme les seves 
pròpies activitats. 

A Àgora oferim la possibilitat de fer
se’n soci del centre cultural. 

Ens complau obrir les portes de la 
nostra entitat a la població de la vila d'Ar
gentona.

Al nostre web es poden consultar els 
detalls de la nostra primera programació. 
L’adreça és agoraargentona.org.

Què trobes a faltar a Argentona? 
Vine a Àgora i femho junts.
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937 560 367
Carrer Gran, 16 Argentona

A Can Cachi 
portem des de 

1990 fent-te els 
entrepans amb el 
mateix “carinyo”

Fem entrepans 
per emportar

Busca’ns al Facebook

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpia

La reproducció de les elits, al llarg del temps, 
en un sistema donat

A la idea lliberal de Pareto, en la seva 
Teoria de la circulació de les elits, el pas 
d’equilibri a desequilibri i nou equilibri fa 
que unes elits substitueixin les altres sen
se fi. Això, inclús en un suposat socialis
me igualitari on l’individualisme portaria 
a la lluita pel poder dels més aptes. 

La realitat al meu parer, és el cert 
manteniment de les elits a través de la 
reproducció de nissagues amb estatus. 
Bàsicament per la pertinença constant 
d’aquestes elits al poder en el sistema de 
producció dominant. I això és degut al lloc 
que ocupem a la societat en diverses parts 
dels sistema: accés a la propaganda, als 
negocis, al coneixement i a ser coneguts, 
etc. També per la ideologia dominant que 
homogeneïtza el pensament a través de 
les lleis i les costums i, alhora, per l’estig
matització que es fa dels resistents. 

Com deia Althuser, no són les forces 
de repressió física sinó les d’homogene
ïtzació ideològica ‒sigui religiosa o laica, 
sigui la creu o figures de llautó o cartró‒ 
les que perpetuen el poder. I el que cal 
destacar és que aquesta reproducció es 
dóna a través de falses o aparents trans
formacions ideològiques en el mercat de 
la política. Com deia el personatge de Burt 
Lancaster a Il Gattopardo: «canvia alguna 
cosa perquè res canviï».

Pierre Bordieu, em fa pensar en una 
síntesi entre marxisme estructural i cons
tructivisme, en el que, més enllà de la llui
ta social oberta i aparent, hi ha un camp 
de combat semi autònom en la quotidia
nitat on el capital dominador i el dominat 
s’enfronten en diverses estratègies i en 
els diversos àmbits per sobreviure com 
a individus dominants versus individus 
emergents que desitgen desclassarse o 

simplement treure’s el jou de l’opressió. 
De tal manera és així, que al llarg de dè
cades, sobretot a comunitats petites però 
també en àmbits grans –les 400 famílies 
que dominen Catalunya–, certes nissa
gues reprodueixen el poder al sustentarlo 
en un o diversos subcamps esmentats, fins 
que reeixint, la nissaga torna a tenir una 
predominança significativa.1

Al voltant d’aquestes nissagues més 
dominants hi han grups lligats explícita 
o implícitament i a través de les diverses 
generacions, a la visió del món més enllà 
de l’aparent ideologia de la família o fa
mílies dominants. I també famílies noves 
que necessiten reescriure la història de la 
seva pertinença i amb el desig d’hàbitats 
de poder que hem parlat en la teoria de 
Bordieu, s’alien i creen noves «crostes» 
que de fet no són tan noves sinó híbrids 
amb continuïtat històrica. 

També, cal dirho, hi ha contraelits, 
en el sentit de personatges que s’escom
bren a partir d’una imatge i d’una sèrie 
de gent que, per oposició a les elits clàs
siques, postulen al nou líder. Això s’escau 
en la teoria esmentada de Bordieu, de 
subcamps i àrees o habitus de lluita, que 
s’expressa en tota la societat, però més en 
el camp del lideratge.

És coneguda la reproducció d’elits a 
Grècia entre els creadors del Pasok i la 
dreta helena. També ho són les nissagues 
italianes de la democràcia cristiana fins la 
seva fi amb l’escàndol de la tangentopoli. 
A Castella, les elits manen des d’abans del 
segle d’or, conformant aquesta «casta» 
funcionarial i política actual. A Catalu
nya, des de la renaixença, quan la burgesia 
catalana industrial es comença a separar 
d’Espanya, es configuren les conegudes 

400 famílies. I al nostre poble? És difícil 
parlar del nostre poble, però tothom té 
noms a la punta de la llengua de famílies 
no tant per les seves riqueses material, que 
també, com per la seva presència pública 
predominant. Hom és de certa tendència 
política dominant als 40, els cognoms es 
canvien per aliances familiars i reneixen 
velles nissagues en personatges nous. No 
només hi ha una família dominant, n’hi 
ha tota una crosta, retroalimentada amb 
nous aports, de casa i de fora.

Xavier Nieto
Antropòleg i comunista

(1) Ell vol destacar que la capacitat dels agents 
en una posició dominant per imposar el seu joc 
de produccions culturals i simbòliques és un pa-
per essencial en la reproducció de les relacions 
socials. Per a Bourdieu, l’espai social apareix 
dividit en el que ell anomena camps. De fet, 
sembla que la diferenciació de les activitats so-
cials condueix a la creació de subespais socials, 
com el camp artístic o polític, especialitzats en 
l’actuació d’una determinada activitat social. 
Són jeràrquiques i de competència dinàmica, de 
lluites sostinguts pels agents socials per ocupar 
les posicions dominants. Per tant, com en l’anà-
lisi marxista, Bourdieu emfasitza la importància 
de la lluita i conflicte en el funcionament de 
la societat. Però per a ell, aquests conflictes es 
duen a terme principalment a diversos àmbits 
socials, arrelats en els seus respectius habitus i 
es basen en l’oposició entre agents dominants i 
els dominats. Per a Bourdieu, el conflicte no és 
només entre les classes socials que se centra en 
l’anàlisi marxista.
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EL RACÓ DE LA LINA

Per   les  veus  que  protesten,  per  la  bona  paraula,
pels  amics  que  no  ens  deixen,  per  l’amic  que  se’n  va,
per  la  pau  i  la  guerra,  per  un  lloc  a  la  taula,
segons  diuen  els  savis,  cal  les  gràcies  donar.

Donar  sempre  les  gràcies  per  allò  que  ens  agrada,
donar  sempre  les  gràcies  per  allò  que  no  ens  plau,
pel  fracàs  i  per  l’èxit,  per  la  gran  abraçada,
i   la  boja  ventada  i  la  pluja  suau.

Per  les  moltes  trendeses  d’aquests  cossos  d’argila,
pel  desert  i  l’oasi,  per  l’ocell que  refila,
per  l’arrel  malaltissa,  per  la  força  del  brot,

pels  amors  entranyables,  d’una  curta  florida,
per  la  llum  d’esperança  que  rebem  sense  mida,
per  la  Mort  i  la  Vida  que  és  més  forta  que  tot!

Gràcies!

fusteria pou
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sm

e

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

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

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

últims dies 
per fer 
calçots i 
carxoferes 
en planta

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

Carrer Gran, 12
Tel. 93 797 18 11

Tenim gelats i 
terrassa!

Tenim gelats i Tenim gelats i 

Dilluns tancat tot el dia. Dimarts tancat a la tarda

Tasteu els nostres torrons

POST SCRIPTUM
Els vells o els avançats en anys a els fadings de la memòria els 

justifiquem per la intervenció de fantasmes, espectres i ànimes en 
pena. Remenant papers, en una carpeta hi he trobat un retall que 
deuria provenir d’un periòdic. Hi havia escrit un poema en prosa 
amb títol Càntic d’un ancià que, al meu criteri, és impressionant. 
En termes musicals el classificaríem com un Canto di bravura.

Podríem convocar a éssers fantasmals com i per què ha anat 
a raure l’escrit, aquesta meravella, a la meva carpeta? I aquesta 
meravella no està signada, i qui devia serne l’autor? Consultant 
a internet (que ho sap tot) diu que és anònim.

Si hagués caigut aquest cant d’un ancià al meu abast hauria 
servit per posar punt final a la meva narració Ara que els dies 
feliços... Heus ací una petita mostra d’aital meravella:

Beneïts aquells que em miren amb simpatia

Beneïts aquells que es fan càrrec del meu caminar cansat

Beneïts aquells qui parlen alt per dissimular la meva sordesa

Beneïts aquells que s’interessen per la meva llunyana joventut

Beneïts aquells que comprenen la meva necessitat d’afecte

i etcètera. Conceptes que els faig meus.

Rafel Bigorra i Rius
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Problema núm. 47
Juguen blanques i guanyen. Tot i tenir diverses peces ame
naçades, les blanques amb el torn de joc a la mà, són capaces 
de guanyar. És clau la segona jugada.

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 46
Per guanyar, les negres han de fer fora l’alfil blanc que protegeix g1 
i h2 impedint la coronació dels peons. Com? Vegem: 1.  , g1¡¡¡; 2. 
Ag1, Rg2 (la clau, ara l’alfil ha de marxar i l’avanç del peó de h es 
imparable. Si el blanc mou Rg4, el negre belluga al seu alfil i després 
que el blanc torni a h4, l’alfil juga a f3 i s’ha acabat.

Solució i comentaris en el proper número.

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRICULA OBERTA CURS 
2015-2016

MUSIqUEM: Per a nens i nenes de 12 a 36 
mesos acompanyats dels seus pares i/o mares.

•	Iniciació musical a partir de 3 anys
•	Roda d'instruments i classes d'instrument 

individual
•	Little band i Banda&band
•	Orquestra
•	Batukada per a joves i adults
•	Cant
•	Llenguatge musical
•	Llenguatge modern
•	Preparació proves a grau mitjà i grau superior de 

clàssic i modern
•	Examens amb la Royal School of Music
•	Combo

ARgEnTOnA BIg BAnd, Un pROjECTE 
qUE nO dEIxA dE CRéIxER I SORpREndRE

Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona
Tel. 93 756 13 05

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

c/ General Llauder, 5
tel/fax:937970268

Argentona
www.ferreterialequip.com

Fes sentir la teva veu!
Participa amb nosaltres.  

Envia’ns cartes, notícies, articles, fotos...  
La teva opinió és important.

En paper
Carrer Gran 28 Argentona

Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com
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c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

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

ESTANC 2
AL DOS - 2
Exp. Nº 002

el “centru”
FRANKFURT-BAR

Telf. 93.797.40.87
C/ Bernat Riudemeia, 4

08310 Argentona

entana UniseX

Estètica i Quiromassatge

Hores convingudes
656 934 337

argensana@gmail.com
c/ dolors Monserdà, 38 1r
Argentona

Marina Gensana

Tlf: 93 756 11 14

Dill-Diss / 9:00 a 13:00 - 16:00 a 19:00
Diu / 10:00 a 14:00

Ctra. Òrrius km. 0,1 BV-5106



Plaça Nova 6 - 08310 Argentona

Cuina de mercat

Esmorzars

Menú diari i de 
cap de setmana

 Carrer les Parres 1 Tel. 931430473www.lasalargentona.cat

Vine a conèixer la nostra carta i gaudeix de la 
millor brasa feta amb carbó vegetal ecològic

tea_elritual elritual.te elritualte

c/ Carreras Candi, 5 • local
08310 Argentona (BCN)

Tel. 93 171 39 98
www.elritual.es

Si vols menjar XURROS casolans i XOCOLATA desfeta, NO 
T'HO PERDIS!! I si vols salats... tenim cornes, patates...

T’esperem al C/Badalona, al costat de la plaça dels Geganters. Argentona

Obert tots els dissabtes, diumenges i 
festius de 8 del matí a 1 del migdia.  

la xurreria

Tel. 667 70 70 19

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


