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Editorial

Crisi es la paraula de moda que actualment està més en boca de la gent. Però, què es la crisi? Aquesta 
pregunta sembla una tonteria però no ho es tan si ens fi xem en com afecta la situació econòmica 
actual al conjunt de la població, on per alguns sembla que no passa res i per altres no es veu com 
arribar a fi nal de mes.

A banda, les mesures adoptades pel govern van encaminades a empobrir mes un sector de la pobla-
ció, concretament a aquells que per la seva condició de servidors públics, sembla que son i han de 
ser l’ase de tots els cops. I, què passa amb els especuladors?, o es què els treballadors hem de pagar 
els plats trencats de la pèssima gestió fi nancera dels darrers anys?, Qui té el diner que no circula?, no 
ens faran creure que s’ha evaporat.

A nivell loco-regional, la crisi sembla que no aturarà el projecte megalòman que en “aras” d’una 
millor mobilitat, només farà que destruir el païs i molt al contrari ens difi cultarà el desplaçament als 
argentonins. El conseller Nadal ja s’ha afanyat a dir que el nou traçat de la Nacional II per l’interior 
es una prioritat que ni la crisis endarrerirà. Llàstima, una oportunitat bona que ens afavoria la crisis 
sembla que no jugarà a favor dels que volem una comarca sostenible econòmica i paisatgísticament. 
Clar, com que hi ha crisi, ni parlar-ne de lliurar el peatge de la C-32. Potser que els ciutadans del 
Maresme comencem a mobilitzar-nos i organitzar-nos per defensar la nostra comarca dels interessos 
especulatius. Si fa uns dies varem engalanar el poble amb unes vistoses catifes, ara sembla que ens 
volen malmetre el nostre entorn amb una gran tifa!!!

L’ajuntament està immers en la elaboració d’un Pla de participació municipal, cosa que alabem per 
principis, però no entenem que aquesta idea impliqui reunions i més reunions per debatre com par-
ticipen... doncs el que passa en realitat es que lamentablement la participació es molt escadussera, 
i només li calen més “corses” de reglaments per acabar d’anul·lar-la. Potser cal ser més espontanis i 
mobilitzar a la gent pels temes verdaderament importants.

No volem acabar aquest editorial sense ressenyar l’èxit que ha suposat per el moviment veïnal de 
Dosrius i de resquitllada per Argentona, que el projecte de l’abocador d’escòries a la pedrera de 
Can Busqué s’hagi aturat i desestimat defi nitivament. Aquest era un projecte inconcebible mediam-
bientalment, però que certs poders “fàctics” estaven entossudits en tirar-lo endavant. Les protestes 
dels veïns de Dosrius agrupats en una plataforma l’han aturat, demostrant una vegada més que la 
participació ciutadana ben organitzada pot donar els seus fruïts fent valdre l´interès comú. La nostra 
associació de veïns d´Argentona, es va adherir als postulats de la plataforma i va efectuar gestions a 
nivell del nostre Ajuntament donat l’impacta negatiu que el projecte tenia per els nostres acuïfers, a 
més de que el Banc de la plaça va fer ressò de la situació. Ens felicitem pel resultat fi nal de les nostres 
gestions.
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Productes ecològics i naturals, alimen-
tació per a persones amb intoleràncies 
(a la lactosa, al sucre, celíacs...). Vine al 

Roure i tasta els nostres tes i cafès. 
També oferim altres serveis: 

massatge infantil, etc.

Gran selecció de tes i infusions, per a la tensió, 
digestius, diurètics, etc. Galetes per a nens sense ou, 

sense llet. Patates ecòlogiques, crakers, etc.
Baies de goji 100% naturals, Sirope de Savia, productes 

per neteja de colon, reforç articulacions, etc.

El medi ambient ha estat sempre un determinant de la salut humana, 
però aquesta influència és cada cop més important tan quantitati-
vament com qualitativa, degut sobretot al model socioeconòmic de 
creixement i consum de les nostres societats desenvolupades.

Són moltes les fonts de contaminació del medi: transport, activitats 
industrials i extractives, producció d’energia, gestió de residus, usos 
domèstics i de serveis, etc. Sabem també que moltes substàncies tòxi-
ques, a partir de la contaminació de l’atmosfera, les aigües o el sòl, es 
transmeten per les cadenes tròfiques i així arriben a l’espècie humana 
afectant la seva salut i la de les generacions futures pels seus efectes 
mutàgens o de persistència a llarg termini.

Aquesta contaminació té efectes aguts o crònics sobre moltes 
patologies: càncers, cardiorespiratòries, endocrines, neurològiques, 
mutagènesi i teratògens; essent els nens, la gent gran, les dones, els 
obesos i els malalts crònics els més vulnerables.

Constatem que aquesta és una epidèmia creixent, però invisible, ja que 
no és fàcil relacionar a curt termini les causes amb els efectes, i potser 
per això és més difícil per als polítics i les institucions públiques que 
han de vetllar per la salut col·lectiva, fer-hi front.

Parlarem aquí d’un exemple d’aquest problema de contaminació, un 
tema que ha estat d’actualitat i motiu de debat a casa nostra aquest 
darrer any: un tema complex com és la gestió de residus, la incineració 
del mateixos i la salut humana.

Algunes conclusions i comentaris de les Jornades tècniques 
de debat: Incineració de residus, solució o problema. Jornades 
organitzades pel: CEPA, UPC, ICTA, CAPS, GAIA i PCRR, el 30 gener i 1 
de febrer de 2010.

No hi ha tecnologia segura d’incineració de residus, tota activitat d’in-
cineració té un impacte a la salut de les persones i al medi ambient. 
La incineració amb recuperació d’energia és un sistema de tracta-
ment tèrmic de poca eficiència energètica, malbaratador de recursos 
materials i d’energia, productor de tòxics que no existien en el medi, 

desincentivador del reciclatge i amb poca capacitat de generar treball i 
sostenibilitat.

Els professionals de la salut assistents a les Jornades varen corroborar 
que hi ha prous coneixements i evidències científiques per afirmar que 
qualsevol tipus d’incineració, malgrat les noves tecnologies existents, 
comporta impactes sobre la salut i sobre el medi, en aquest sentit es 
van reafirmar en les Declaracions de metges i professionals sanitaris, 
tan de Catalunya com del País Basc.

Les noves tecnologies d’incineració no poden evitar 
l’impacte significatiu sobre la salut i el medi

Les noves instal·lacions d’incineració incorporen millores tecnològiques 
en els sistemes de retenció de contaminants a l’atmosfera (contami-
nats que quedaran en les escòries i les cendres) però malgrat això, es 
continuen produïnt múltiples substàncies tòxiques de les quals només 
del 10 al 20% són conegudes, ja que la seva producció depèn de les 
característiques de la molt variada composició del que es crema i de la 
temperatura i característiques de la combustió. Podem citar, entre els 
productes que es generen: CO, CO2, NOx, metalls pesants, partícules 
(les més perilloses les ultrafines), Compostos volàtils i gasos àcids 
(HCl, H2L) dioxines i furans, etc.

Molts estudis epidemiològics demostren nombrosos efectes adversos 
sobre la salut d’aquest productes d’incineració a nivell de càncers, 
malalties respiratòries i cardíaques, hipofunció tiroidea, diabetis, 
patologia neurològica, disrupció endocrina, trastorns de la reproducció 
i infertilitat, malformacions congènites i altres.

Les incineradores més tècnicament avançades filtren partícules menors 
de 2,5 µm però del 5% al 30% de les ultrafines, menors de 0,1 µm 
superen totes les barreres. Molts estudis, avui dia, demostren que 
aquestes partícules ultrafines són més tòxiques que les de major 
diàmetre, per la seva elevada ràtio superfície/massa i per la seva major 
capacitat de pas a la sang a nivell de l’alvèol pulmonar. Aquestes par-
tícules actuen de mitjà de transport d’altres contaminants i d’aquesta 
manera es distribueix per tot l’organisme.

Davant d’aquest tema tant punyent i a voltes tant poc difós, volem presentar un escrit que molt 
amablement ens fa arribar el doctor Martí Valls

La incineració de residus sòlids urbans

Bona Festa 

Major i bon 

estiu!

Bona Festa Major!
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Ca l'Elies
Agricultura Ecològica

L'Arc de la Natura
Avda. Molí de les Mateves, 2
(al costat de la Baronia de Viver)
Argentona

Divendres: 16.00 h a 19.30 h
Dissabtes: 9.00 h a 14.00 h
Telèfon: 615 500 282
Mail: larcdelanatura@gmail.com

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

c-1415 a
Granollers

c-1415 a
Mataró

C-32

A Ca l'Elies

Direcció
El Cros
Avda. Molí de 
les Mateves

A Argentona

De fet, quan en el procés d’incineració es produeixen substancies 
tòxiques i aquestes son retingudes amb eficiència pels sistemes de 
filtres, aquests tòxics són incorporats a altres fluxos de sortida com 
les escòries, les cendres i les aigües de rentat. Resultants del procés, 
aquests nous camins de sortida també poden ser causa de contamina-
ció del medi.

Aquests tòxics, s’acumulen fonamentalment al teixit gras animal i al del 
cos humà, a les persones hi arriben majoritàriament per via digestiva, 
passen la barrera placentària en les embarassades fins arribar al fetus, 
i els trobem en major proporció en la sang i el cos de la gent gran, les 
dones i els obesos

Per altra part cal tenir en compte que la Directiva Europea relativa a la 
incineració es basa en allò tècnicament possible i no en allò desitjable 
des del punt de vista ambiental o de la salut. Aquesta Directiva exigeix 
el seguiment d’emissions de metalls pesants, dioxines i furans del 
0,2% de les hores ideals de funcionament i per ara no demana cap 
control de les emissions de les partícules ultrafines.

Es va evidenciar també que la incineració contribueix al canvi 
climàtic per les següents raons:

Les incineradores produeixen fins a dus vegades més de gasos •	
d’efecte hivernacle per Kg/hora en la generació elèctrica que les 
plantes de carbó
Si tots els països europeus aconseguissin arribar al 65% de recu-•	
peració de deixalles, la disminució dels GEH seria de 247 MTn de 
CO2 A Catalunya estalviaríem 1 milió de Tn de CO2

Cada Tn de residus reciclada estalvia set cops més de CO•	 2 que 
si s’aboca i 18 cops si s’incinera en les plantes més sofisticades 
(piròlisi, termòlisi)
L’eficiència energètica d’una incineradora no supera el 22% en •	
la generació d’electricitat i el 50% en la generació de calor. Si els 
residus es reciclen s’estalvien entre tres i cinc cops més d’energia 
que la que es produeix incinerant

En conclusió, la incineració produeix energia d’una manera ineficient, 
destrueix recursos i perpetua el sistema, propi del segle passat, d’usar i 
llençar avui totalment insostenible. La matèria orgànica (carbó biogènic) 
es molt millor compostar-la o reciclar-la i evitar més emissions. Havent-hi 
altres sistemes més segurs, més sostenibles, que suposen més llocs de 
treball, menys contaminants i per tant més saludables, com es la gestió 
de residus basada en les tres R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) no hauríem 
de seguir promocionant la incineració, tan pels seus riscos com per ser 
amb interessos oposats a aquest model de gestió.

Per ampliar informació:
www.caps.cat
www.cepa.cat J. Martí Valls. Doctor en 

medicina, Centre d’Anàlisi i 
Programes Sanitaris (CAPS)

Bona Festa Major!

Us desitgem 
una bona 
Festa Major!

Bona Festa 
Major!
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Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou
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La “R” més gran de totes les R’s

Permeteu-me que faci una petita repassada a la que crec que és la 
més important de les “R”. O sia: reduir, reciclar, reutilitzar, reparar, etc.

És evident que la que més ens pot salvar del desastre es precisament 
la de... REDUIR!!!

Com és possible que sabent, com ens diuen els resums estadístics, 
que els argentonins i argentonines fem més de 600 kg de brossa a 
l’any per persona, no se’ns posi la pell de gallina?

Això vol dir quasi 2 kg de residus al dia, tots els dies de la setmana i 
totes les setmanes de l’any.

Com ens ho faríem si cada dia al llevar-nos en comptes de posar els 
peus a les sabatilles, ens trobéssim un piló de deixalles al peu del llit? 
(2 kg fan una bona pila, si senyor!!)

Bé, és evident que hem de reduir els residus que generem com a 
primer manament de la llei de la sostenibilitat i després ja veurem com 
som capaços de reutilitzar i reciclar la resta que no hem pogut deixar 
de produir.

Al nostre país, Catalunya, realment no ens ho posen fàcil per tal de 
reduir les deixalles que generem. Tot ho venen i ens ho presenten 
envasat, i talment sembla que a vegades comprem mes envàs que 
producte. La llei actual de l’envàs i l’embalatge és molt poc valenta i 
permet –si no afavoreix– la utilització d’envasos d’un sol ús i sovint de 
materials difícilment reciclables i poc respectuosos amb el medi.

Al fi nal del camí, només ens queda la pròpia responsabilitat com a 
eina de contribuir en no malmetre més l’entorn i no degradar més el 
planeta.

Tots i cada un de nosaltres triem el nostre sistema de consum –i no 
s’hi val en veure-ho només des del punt de vista econòmic– i fem la 
nostra decisió a l’hora de comprar i consumir els diferents productes 
i serveis al llarg de la nostra vida. L’altre dia llegia: “com es possible 
que els caps de setmana les carreteres s’omplin de ciclistes, i durant la 
setmana les persones que per anar a treballar utilitzen la bicicleta son 

tant escasses?“ . Ho podeu veure en el camí del Cros per exemple, i 
això que realment a Mataró hi treballen un bon nombre d’argentonins 
i argentonines. Escollir responsablement és la qüestió.

Doncs a l’hora de fer la pregunta de si es reciclen les deixalles, hi ha 
molta gent que contesta que sí, que “jo reciclo eh!!”. Però al mateix 
temps ens queixem de que tots el productes van envasats i fem molt 
de plàstic i gastem moltes bosses grogues d’envasos. Ah, però quants 
decidim d’una vegada a anar a comprar amb un “tàper” els productes 
que ens ofereixen en una safata de “porexpan”?

Bé, aquí està l’opció personal de si ens creiem que val la pena i és 
necessari reduir o no les deixalles que estem produint. Com a mínim 
valdria la pena que ens ho plantegéssim! Després, un cop vistes les 
dades estadístiques i valorada la seva importància, decidir.

L’altra refl exió que us proposo, ve a compte del que en fem de les dei-
xalles. No s’acaba la cosa al portal de casa, quan deixem la bossa de la 
fracció corresponent i l’endemà ja no hi és . Ni tant sols s’acaba pagant 
la taxa corresponent. Ja he dit en alguna altra ocasió que la brossa, 
desprès del portal, fa un llarg, costerut i molt costós recorregut, i que 
per arribar al seu destí fi nal calen molts recursos (econòmics, logístics, 
energètics, etc.), que sovint no els tenim en compte i que de fer-ho 
ens ajudarien a prendre decisions potser més ben encertades a l’hora 
d’organitzar el nostre consum i en general la nostra vida.

Si ens ho plantegem, ho podem fer. Mireu, fa pocs dies a la nostra vila 
s’ha inaugurat un màquina de dispensar llet a granel. És una opció 
pionera al nostre poble, i que en altres ciutats del nostre país està 
estenent-se. Doncs si aquest sistema s’incrementés, i s’ampliés a altres 
productes, pensem només per un moment la reducció d’envasos d’un 
sol us que això representaria.

Aquest és un exemple, i d’opcions n’hi ha a milers, si actuem amb 
consciència, imaginació i ganes de respectar aquest malmès planeta 
Terra que ens sustenta (de moment?) a tots, tant si 
reciclem com si no. 

La nostra brossa de cada dia (7)

Joan Culubret 
Missé

10

Bona Festa Major!

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

Bona Festa 
Major!
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Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONA

A principis del curs 2009 2010, l’escola bressol El Bosquet ha co-
mençat a utilitzar productes ecològics per a l’elaboració del menú 
dels infants. Pas per pas, aquest any han començant per fer el canvi 
en els aliments frescos, com la fruita i la verdura, que ara obtenen 
directament d’uns pagesos d’Argentona, L’Arc de la Natura, que fan 
agricultura ecològica.

El Bosquet és una de les poques escoles del Maresme, i encara de 
Catalunya, que utilitzen aliments ecològics, tot i que sabem que una 
alimentació sana és la base per a una bona salut, i que els aliments 
produïts de forma ecològica ens garantitzen aquesta qualitat.

Tots volem el millor per als nostres fills, i no ens hauríem de descuidar 
en un tema tant important com és la seva alimentació. Per què, doncs, 
són tant poques encara les escoles que utilitzen aliments ecològics?.  
Hi ha dos motius principalment :

La •	 falta d’informació en temes d’alimentació n’és un. Cal 
seguir obrint pas i informant sobre els beneficis del menjar 
ecològic i el consum de proximitat.
Sovint •	 els aliments ecològics són més cars que els con-
vencionals. 

No obstant podem organitzar-nos, i per tal que el pressupost sigui 
assequible podem seguir els següents consells:

Compra directa al productor•	 , el més proper possible. 
Evitem intermediaris que s’enduen grans comissions i 
despeses de transport, tant energètiques com econòmiques, 
alhora que recolzarem a un productor proper i fomentarem 
l’economia local.
Programar les necessitats de producte•	  amb el productor. 
Donarem una estabilitat al productor, ja que sabrà que té 
assegurada aquesta venta, i ens podrà fer millors preus.
Consumir productes locals i del temps•	 . Hi ha productes 
ecològics que han viatjat llargues distàncies fins arribar a 
les nostres mans, en aquest casos a més de no ser tant 
ecològics seran més cars.
Com més quantitat millor preu•	 . Hi ha productes que és 
conserven bé, i si tenim lloc per emmagatzemar-los, ens 
sortirà a compte fer una compra gran.
Quantitats justes•	 . També hi ha productes que és fan malbé 
més ràpid, i amb aquests haurem de calcular amb precisió 
les necessitats per evitar pèrdues.

Proteïnes les necessàries•	 . Sovint als menjadors escolars 
convencionals es menja un excés de proteïnes animals. 
Podem obtenir-ne de vegetals combinant  llegums amb 
cereals en un mateix apat, fruita seca... així guanyarem en 
salut, i ens sortirà més barat.

Seguint aquesta línia El Bosquet ha introduït els aliments ecològics i els 
seus beneficis a l’escola, i ens demostra que és possible fer-ho sense 
que es disparin els costos. L’economia i el cost no només ha de repre-
sentar un motiu per no tirar-se enrere, sinó que la motivació principal 
ha de ser la de cuidar la salut dels nostres fills i promoure un sistema 
de producció més sostenible.

Escola bressol El Bosquet: menjant ecològic

L’ajuntament d´Argentona ha rebut un premi de la Generalitat 
de Catalunya dotat amb 10.000 euros. Aquest premi el conce-
deix anualment la Generalitat, concretament el departament 
de Medi Ambient i Habitatge, per tal de reconèixer aquelles 
iniciatives encaminades a protegir i millorar el medi ambient, 
tal com son les accions realitzades en l’àmbit de la prevenció i 
reciclatge de residus.

Enguany s’ha atorgat aquesta distinció a Argentona per el siste-
ma de pagament per generació de residus, més conegut com 
Taxa Justa. Aquests premi té encara més mèrit, doncs per optar 
a ell cal que entitats alienes presentin la candidatura. En el nos-
tre cas, les ONGs Ecologistes en Acció i Greenpeace, juntament 
amb la Fundació Fòrum Ambiental, varen defensar la tasca feta 
des de la regidoria de sostenibilitat.

La nostra enhorabona a la regidora, als tècnics municipals i a 
tots aquells que creuen i defensen el tema de la recollida selecti-
va i el porta a porta. Potser a Argentona no es fan les coses tant 
malament com alguns ens volen fer creure!!!

Premi Medi 
ambient 2010

La Riera 11 - 08302 Mataró - Tel. 93 790 24 99

Bona 
Festa 

Major!

Bona Fes ta  Ma jo r !
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CARITAS D’ARGENTONA 
Aquesta desconeguda potser??
Ens atansem a una organització que sens dubte està 
fent una feina encomiable i a la vegada sense fer gaire 
soroll. Per això hem demanat al seu president,  
el Sr. Severino Simón, si ens vol dedicar uns minuts  
del seu preuat temps.

Des de quin any Càritas Argentona dona suport a les famílies i 
persones necessitades?
Des del 1985.

Desde l’inici de la crisi del 2008, en quin percentatge s’ha 
incrementat les demandes i per altra banda, com han estat les 
aportacions?
Els últims dos anys hem notat un augment important de les demandes 
d’ajut. Fins a un 50% més en moments puntuals, si bé la mitjana du-
rant aquest període la podríem centrar en un 30% d’increment. Quant 
a això, hi ha dues particularitats a considerar: una, que l’augment de 
persones ha estat especialment del propi país; i l’altra, que la disminu-
ció de recepció d’aliments ha estat quasi en la mateixa proporció.

Sabem que Càritas Argentona acull i dóna suports a totes les 
persones que ho demanin, independent de la seva procedèn-
cia, raça i religió. En aquest sentit, quina seria la distribució 
per la procedència: espanyols, magrebins, sub-saharians, 
llatinoamenricans i altres?
Si ens referim als últims vuit mesos del 2009, van venir per primer 
cop: 42 espanyols i 17 centreafricans, centreeuropeus i llatinoame-
ricans. En el 2010 es manté aquesta tendència, si bé el porcentatge 
global és inferior.

És cert que no es demana cap mena de document i, en concret, 
el d’empadronament?
No és cert que no es demani cap document, al contrari. Exigim que 
s’estigui empadronat al municipi d’Argentona. No obstant, i per acla-
riment, hem de dir que –i això es bàsic com a principi de Càritas– la 

primera vegada que se’ns atança qualsevol persona demanant ajuda, 
per aquest cop li doném, i seguidament l’orientem en els passos que li 
caldrà fer en endavant.

Es porta algun tipus de control a fi d’evitar la picaresca i/o 
organitzacions que després puguin vendre els aliments rebuts?
L’organització europea del Banc dels Aliments ens demana que per a 
cada entrega d’aliments, nosaltres i el receptor signem un document 
de compromís, i així ho fem. A més, i en tots els casos, tant els que 
vénen directament com els que ens arriben derivats dels Serveis 
Socials Municipals d’Argentona, els demanem un document d’aquests 
S.S.M.A. que avali la situació de necessitat que ens manifesten. Aquest 
document cal renovar-lo periòdicament en funció de la situació real de 
la persona o família en concret.

Rebeu ajuts per part dels estaments municipals i d’empreses 
d’Argentona?
De l’Ajuntament rebem una subvenció anual –que personalment 
m’atreveixo a qualificar de simbòlica– i és cert que és l’aportació de 
major quantia. De les empreses no rebem cap tipus d’aportació eco-
nòmica, si bé cal deixar clar que puntualment rebem ajuts en espècie 
d’algunes empreses, així com col·laboracions en transport, descàrrega 
de mercaderies, etc. Clar que després cal parlar del nostre gran submi-
nistrador d’aliments que és el Banc d’Aliments de Barcelona. 

De quants voluntaris disposa Càritas d’Argentona actualment, 
i en què consisteix bàsicament la seva col·laboració? 
Ampliant el punt anterior potser és just esmentar que el gran actiu de 
Càritas d’Argentona és el grup de voluntaris i voluntàries que, sense 
cap cost per al municipi, estan fent una feina altruista i encomiable. 

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

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

Obrim el 
diumenge

Severino Simón
President de Càritas d’Argentona.

Entrevista

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!
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Plaça de Vendre núm. 5 - Tel. 93 797 02 59 - ARGENTONA
Carrer Roser, 24 - Tel. 93 797 02 57 - ARGENTONA

Mercat de Cerdanyola - Tel. 93 799 64 55 - MATARÓ

CRIANÇA

MATANÇA

I ELABORACIÓ

PRÒPIA
Construccions i Serveis S.L.

-Cuines, banys
-Reformes
-Rehabilitacions
-Interiorisme
-Serveis per a la construcció

Les Parres, 15 - 08310 Argentona
Tel. 93 756 06 55 - Fax 93 797 40 31

www.igremar.com - info@igremar.com

Som unes 14 persones i les tasques es podrien resumir en acollida, la 
qual pensem que és d’una gran importància ja que sovint no és gens 
fàcil anar a demanar ajut, i orientació vers altres institucions, quan els 
temes plantejats no els podem solucionar des de la nostra institució. 
Per suposat, també hi ha el repartiment d’aliments, roba i altres 
productes domèstics, ajut en el pagament de lloguers i altres. A part, 
també cal fer el manteniment de la infraestructura i l’organització en 
general. Som plenament conscients de les nostres mancances, però 
malgrat tot, intentem arribar a més i als més possibles. Sempre són 
necessàries noves idees.

Per a col·laborar en el banc d’aliments de Càritas d’Argentona, 
quins aliments podem aportar i on?
Tal com hem dit abans, el nostre gran proveïdor d’aliments és el Banc 
dels Aliments de Barcelona (uns 30.000 kg/any), el qual ho rep de la 
UE i de les empreses nacionals.

Tot i que són la base de les nostres provisions i donat que són 
insuficients i irregularment rebudes, hem de recorrer com a mínim 
un parell de vegades l’any a la sensibilitat popular. I és de justícia 
esmentar que la resposta rebuda és molt positiva; tant a les botigues 
com en els sis col·legis de la vila. Mercès a aquesta “bona campa-
nya”, hem pogut continuar atenent les 40-50 famílies que setmanal-
ment ens necessiten.
El tipus d’aliments que necessitem són preferentment els de llarga 
durada i conservació, que poden resumir-se en: arròs, sucre, oli, 
llegums, llet, formatges, embotits, conserves, etc. En algunes botigues 
hi ha uns contenidors disposats per a recollir les donacions i que cada 
dia són revisats. També es poden portar a l’Església, i si es tracta d’una 
quantitat considerable, podeu trucar al telèfon: 617 73 68 80 o la 
pròpia Parroquia (tel. 93 797 01 59). També vull recordar que tots els 
divendres estem al primer “stand” del carrer Gran, el qual volem agrair 
a la Unió de Botiguers i a l’Ajuntament haver-nos facilitat aquest espai.
Referent a la roba (només roba) la podeu continuar deixant a l’entrada 
del local de Càritas.
No obstant, i a part que tot és ben rebut i ho agraïm molt, el que ens 
resulta molt pràctic per la seva gestió són les aportacions econòmiques, 
que podeu fer també a l’stand dels divendres o als comptes següents:

La Caixa – 2100 0345 41 80200007019
Caixa Laietana – 2042 0050 31 3000047078

Ha disminuït o augmentat l’aportació al banc d’aliments desde 
de la vostra crida?
La resposta cuitadana a la nostra recent crida envers Càritas, ha estat 
substancialment molt positiva. Tornarem a insistir als voltants del Nadal  
d’enguany.

Quines són les necessitats de Càritas d’Argentona més pe-
remptòries actualment?
Pel que fa a les nostres necessitats actuals, i per fer un ordre de prioti-
tats, podríem enumerar:

Aliments sempre (botigues i stand)•	
Un local magatzem per a útils domèstics (reparació)•	
Una cambra frigorífica (per a fruites, verdures i altres)•	
A més llarg termini, un local a nivell de carrer•	
Voldríem formar un grup que organitzés processos d’acom-•	
panyament a persones soles amb més o menys nivell de 
dependència.

A banda de la recollida d’aliments i altres, en què més es pot 
col·laborar?
Doncs són sempre ben rebudes les idees noves, els voluntaris i vo-
luntàries, jovent, en definitiva, aire fresc, altruïsme, energia, i sobretot 
molta il·lusió...

Senyor Severino, l’hi agraïm de cor aquest temps que ens ha dispensat 
i que de segur permetrà que Càritas d’Argentona sigui una mica més 
coneguda i estimada, per la feina que està fent envers les persones 
que més ho necessiten i que a voltes els tenim tan a prop que ni ens 
n’adonem que hi són. Diuen que un arbre no ens deixa veure el bosc. 
Moltes vegades ens sentim solidaris amb els que estan molt lluny en 
aquest món tan mediatitzat i global –i això és prou bo, sens dubte– i 
en canvi potser no ens adonem de les necessitats que tenim més a 
prop nostre.

Francesc Navarro i 
Joan Culubret  

Bona 

Festa Major!

AV PUIG I CADAFALCH NÚM 9 TEL 937561569

FRANKFURT
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El passat 22 de juny es crea un plataforma unifi cada i transversal de 
totes les persones i entitats preocupades pel futur del territori, i molt 
especialment per aturar les obres dels laterals de la Ronda de Mataró. 
Aquesta ronda es el primer tram de la nova carretera C-31, futura via 
de desdoblament de la l’autopista C-32, que vol travessar tot el Mares-
me. A més la plataforma vol treballar per arribar a una nova proposta i 
model de mobilitat al Maresme.

En l’acte ens varem reunir representants de 22 entitats del Maresme, 
des de Montgat fi ns a Pineda que a partir d’ara s’integren amb el nom 
de Coordinadora Preservem el Maresme amb l’objectiu de “que no 
ens trinxin la comarca” i el lema “Aturem el Pla de Mobilitat”.

En el mateix acte, en Lluis Mas, vilatà d´Argentona i membre de 
l´Associaciò de veïns en va ser triat portantveu, i es varen decidir realit-
zar diversos actes amb mobilització ciutadana.

La nova Coordinadora Preservem el Maresme s’obre a totes les entitats 
i persones que comparteixin el seu objectiu i convida a l’administra-
ció i partits politics a defi nir un nou model de mobilitat per la nostra 
comarca que compti amb la participació dels seus vilatans.

Des el banc desitgem una bona feina a la nova Plataforma i animem 
a participar-hi a tothom que vulgui treballar per una mobilitat efi caç i 
sostenible amb defensa del nostra malmès territori.

Relació d’entitats representades: 
Plataforma Camí Ral de Premià de Mar – Rafael Anguera
Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM) – Jesús 
Nieto / Àngel Prats
Plataforma Cívica de Vilassar de Mar – Antoni Esteban
Coordinadora NO-NII (Masnou, Premià i Vilassar de Mar)
Associació de veïns de la Xinesca (Vilassar de Mar)
Associació de veïns del Camí de la Serra – Marta Gutiérrez / José 
M. Campaña
Opció per Vilassar (OPV) – Xavier Santamaria
Plataforma Cívica el Masnou 21 – Pere Compañó
Unió de Pagesos – Pep Riera, Toni Llimona
Plataforma Maresme – Joan Comas
Revolta Global Maresme - EA (Montgat) – Artur Galve
Trobades Alternatives del Baix Maresme – Fernando González
Cooperativa de consum responsable de Premià de Dalt - Àngel 
Pagés
Plataforma El Roure de Dosrius - Jordi Pagés
Associació de Veïns de Cerdanyola (Mataró)
Terra Verda (Grup ecologista del barri de Cerdanyola de Mataró)
Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda – David Pavón
Fot-li castanya! (Canet de Mar) – Albert Herrero
PTP promoció del Transport Públic – Albert Gragera
Oil Crash Observatory (OCO) - Joaquim Ballebrera
Col·lectiu Ronda - Agnés Garcia
Associació de Veïns d’Argentona - Lluís Mas

Coordinadora Preservem el maresme

El passat diumenge dia 5 de juny, es va celebrar com cada any la 
“Diada de la Flor” a la nostra vila.

Enguany ha sigut molt lluïda i sobretot molt participada, amb un bon 
nombre de carrers i places engalanades amb les tradicionals catifes de 
fl ors. Ja al capvespre del dissabte, donava gust de veure les diferents 
colles a cada carrer, racó o plaça, preparant la sorra, les caixes de fl ors, 
i per descomptat les taules, cadires i fogons (barbacoas) per a poder 
fer el tradicional sopar tots junts.

El diumenge, el poble es va llevar fl orit i engalanat com feia anys que 
no es veia. De seguida una munió de forasters i vilatans van passejar 
gaudint de l’espectacle tot el dia, fi ns que al capvespre, els gegants i la 
processó eucarística, posaven punt i fi nal a una diada celebrada i gau-
dida per tots. A més aquest any al coincidir el diumenge amb la diada 
religiosa del Corpus Christi, tothom va poder celebrar-ho segons el seu 
criteri intern i les seves conviccions, donant un exemple de convivència 
ciutadana que més sovint caldria emprar en altres àmbits de la vida de 
la nostra vila.

Des d’aquest senzill escrit, volem felicitar a tots i totes els que han fet 
possible un any més aquesta festa al nostre poble. I que per molts 
anys!!!

Diada de la Flor 2010
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CARNS SELECTES PILAR

C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER. 24 - BAIXOS

08310 - ARGENTONA

TEL. 93 797 09 06

Carrer Gran, 108
Tel. 93 797 16 50

ARGENTONA

LENTS
DE 

CONTACTE

CENTRE ÒPTIC
ARGENTONA

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

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

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

08310 ARGENTONA

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

El passat dijous 8 de Juliol tingué lloc en el Saló de Pedra una tertulia-
debat sobre si es necessària al Maresme una nova autovia. Aquest 
projecte es vol endegar en el seu primer tram que correspon a la 
Ronda de Mataró. Aquesta ronda comporta un nou enllaç sobre la 
riera d´Argentona, que a tenor del que podem veure en la portada de 
la revista, representa una gran “tifa” per el nostra malmès territori. 

En l’acte intervingueren en Lluis Mas, representant de l’associació de 
veïns i membre destacat de la Coordinadora Preservem el Maresme, 
en Albert Gragera, enginyer tècnic d’obres públiques i membre de la 
Promoció del Transport Públic (PTP() i Màrius Navazo, geògraf.

En les presentacions va quedar clar que la solució a la mobilitat no es 
basa en augmentar el cabdal de les vies, sinó en buscar alternatives de 
transport públic efi cient que permetin als ciutadans desplaçar-se millor 
sense tindre d’utilitzar el cotxe particular. Alternatives com el carril Bus-
VAO i el tren- tramvia son més econòmiques, mes cost-benefi cioses 
i més rentables a curt i llarg termini, respectant al medi ambient al 
disminuir la contaminació ambiental i estalviant malmetre el territori.

A l’acte hi assistiren una seixantena de persones, particulars i membres 
d’associacions i partits polítics, que varen poder prendre consciencia 
del negre futur que ens espera si no som capaços de fer canviar d’opi-
nió als polítics que ara ens manen sense pensar en el que majoritària-
ment convé als ciutadans de tot el Maresme.

Exposició del projecte de les obres de la 
ronda de mataró

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

BONA 
FESTA MAJOR!
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Festa Major!
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· llaminadures · bombons · gelats 
· regals · festes d’aniversari · detalls 
(casaments, comunions, batejos) 

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

botiga de llaminadures

El passat 23 de Maig, es va celebrar a la nostra 
vila la Festa del Comerç Just.

Amb la col·laboració de membres de la Botiga Solidària de Mataró (Les 
Peixeteries Velles) i organitzat per l’Associació de Veïns d’Argentona, es 
va presentar una mostra a la plaça Nova del que vol ser el Comerç Just 
i Solidari.

En les parades de la mostra es podia trobar tot un seguit de productes 
de comerç just així com informació del que tot això representa.

El comerç just, no es res més que fer de una transacció entre el que 
produeix i el que consumeix, un acte que sigui just, equitatiu, que no 
exploti ningú, i que a la vegada sigui respectuós amb el medi on es 
desenvolupa.

A la nostra societat, sovint, els consumidors no tenim la consciència 
suficient, del que representa la compra que hem fet. Potser darrera 
de unes sabatilles esportives que hem comprat a bon preu, hi ha 
una explotació infantil en un país on no hi ha control d’això, i a més 
a més s’està malmeten l’entorn perquè no es té cura de les deixalles 
que l’industria en concret produeix. Quan ens prenem un café, pocs 
pensem en que en el mon hi han 25 milions de famílies que malviuen 
dedicades al conreu del cafetal que es el seu medi de tota la vida ; i 
que unes poques multinacionals mouen un munt de milers de milions 
de dolars per enriquir als seus accionistes, maten de fam i misèria als 
productors.

El comerç just i solidari, el que 
pretén en primer lloc es consci-
enciar a la societat en general, 
com a consumidors que som, 
que hem de mirar una mica 
més enllà del propi producte 
o servei que adquirim, volen 
saber i entendre, que darrera hi 
ha unes persones que pretenen 
viure dignament del seu treball, 
que volen poder portar els seus fills a l’escola, que volen tenir una 
sanitat digna, etc. etc. Malauradament la majoria de vegades, hi ha en 
el comerç, una explotació amb els preus, amb un abisme entre el que 
rep el productor i el que paga el consumidor, i on els que s’enriquei-
xen son les grans companyies transnacionals. També com a altres tipus 
d’injustícia hi trobem sovint, l’explotació infantil, de la dona, horaris 
infrahumans en les tristament famoses “maquilas” i tot tipus d’envili-
ment de la persona.

El comerç just el que pretén doncs es apropar el productor al consumi-
dor i establir una relació d’equitat i d’entesa solidaria en un intent de 
aconseguir una societat més justa.

Com a data encoratjadora, dir-vos que duran el mes de maig, es van 
fer a Catalunya la “Festa del Comerç Just i la Banca Ètica” a 95 punts 
de la nostra geografia. Endavant doncs i fins l’any que be.

La Festa del Comerç Just

Bona 
Festa 

Major!
Bona 
Festa 
Major!
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Pernils, formatges 
i embotits amb 

Denominació 
d'Origen

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

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

Obrim els 

dium
enges

Hi han dos diagnòstics davant la crisi que estem patint però, sent sincers, 
gairebé només tenim coneixement d'un: el que ens arriba, en major 
part, a través dels mitjans de comunicació. Aquesta versió és la que 
ens diu que aquesta crisi és un fenomen quasi natural i irremeiable, i 
que aviat passarà el mal temps i n'arribaran de millors. És la versió que 
coneguérem quan ens deien que l'any 2009 seria molt dolent però que 
al final d'aquest ja començaríem a veure els primers signes de reactivació 
o dels popularment coneguts com brots verds. Però la realitat és tossuda 
i estem per sobre dels quatre milions i mig de parats. 

L'altra versió menys coneguda l'hem de buscar en els mitjans alterna-
tius on-line i esporàdicament i de manera molt puntual en algun article 
del diari Público i en algun altre mitja de encara més reduïda tirada, 
on és l'analitzada pels economistes i acadèmics d'esquerres, qui ens 
diuen que res de crisis conjuntural, que aquesta és una crisi sistèmica, 
la més gran des de la gran depressió dels anys trenta del segle passat, i 
que com a crisis sistèmica que és, acompanyada a més per altres crisis 
com la medi ambiental, l'energètica, l'alimentària..., es manifesta com 
a signe inequívoc del declivi i estat terminal d'aquest sistema.

Bé, lògicament tenim una tendència a voler creure'ns les versions més 
amigables ja que són aquestes les que ens permeten no assumir cap 
actitud i restar a l'espera de que escampi el temporal. 

La importància d'encertar amb el diagnòstic és fonamental, com en 
molts camps de la vida. Si tenen raó els nostres polítics i aquesta crisi 
d'aquí poc temps ha estat un mal trago, oli en un llum, però com que 
malauradament crec que això no serà així i la crisi que vivim és seria i 
de llarga durada, val més que ens preparem. 

En aquesta crisi s'està veient clarament la bipolaritat de la nostra societat, 
el que en termes clàssics coneixem com l'enfrontament de classes. Per 
una banda, el capital financer i les seves multinacionals amb tot els 
mecanismes dels quals disposen -i en especial la majoria de mitjans de 
comunicació, tant privats com públics, ja que en definitiva són els que 
controlen l'aparell de l'estat-; i per altra banda la resta de la població (tre-
balladors, autònoms, petits empresaris, gran part dels professionals...). 
Al mateix temps, però, la crisi no només posa de manifest aquesta 
bipolaritat sinó que també ens està mostrant com el capital financer, que 
per això té la força, està intentat salvar les seves posicions de privilegi a 
costa de, lògicament, l'altra plat de la balança: les classes populars.

Arribat a aquest punt, no cal dir que qui no s'enfronta amb el seu 
competidor perd la partida. Això significa que si els ciutadans no ens 
reunim i organitzem contra l'ofensiva que patim, estem perduts. Ja 
sé que això és molt fàcil de dir i molt difícil de fer, sobretot perquè 
tenim arrelat a la nostra mentalitat esperar que siguin els altres qui 
solucionin els problemes. Esperem que sigui el govern qui ho arregli, 
però el govern és el govern de l'altra banda, esperem que siguin 
els partits qui ho arregli, però aquests només es preocupen de tenir 
les	seves	parcel•les	de	poder,	les	quals	els	hi	permeten	anar	vivint,	
inclús esperem que siguin els sindicats qui ho arreglin, i jo diria que 
inclús esperem que sigui l'associació de veïns i/o l'ajuntament del 
nostre poble qui ho arregli. Caldrà que deixem d'una vegada aquesta 
mentalitat i que ens arremanguem i ens posem mans a l'obra. No hi 
ha fórmula màgica, la única manera és que els ciutadans s'organitzin a 
través de partits polítics realment alternatius, no vinculats al poder, que 
s'organitzin a través de sindicats i que forcin perquè aquests facin el 
que han de fer, que s'organitzin inclús a traves d'associacions de veïns 
i moviments socials. És a dir, articular un fort teixit social.

En definitiva, organitzar-se i mobilitzar-se, no hi ha altra manera si 
volem evitar el pitjor, perquè el contrari serà esperar assentats que 
ens toqui la loteria i vetllar perquè siguin certes les mentides que ens 
diuen cada dia els que volen vendre'ns la moto i que, desafortunada-
ment, molts de nosaltres continuem comprant.

Ànims i anem per feina!

La crisi Juli 
SanMartin 

Bona Festa 
Major!

Bona Festa 
Major!

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

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

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

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

LA XURRERIA

Tel. 667 70 70 19Bona Festa Major!
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C/ Badalona, 5
08310 ARGENTONA Tel. 93 756 11 08

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Amb aquest nom tan idealitzat, el passat dissabte dia 26 de juny s’ini-
ciaren el que pretén ser un cicle de tertúlies de periodicitat mensual, a 
càrrec d’en Joan Pannon i en Rafel Bigorra, en el Restaurant del mateix 
nom, tot prenent relaxadament un cafè.

La iniciativa de fer aquestes tertúlies, son com a conseqüència de 
l´imput que va sorgir en la darrera assemblea anual de la nostre entitat 
de l’associació de veïns d´Argentona.

L’objectiu d’aquestes tertúlies en el fons es cercar un punt de trobada 
de vilatans on conversar, intercanviar opinions i experiències d’una 
manera tranqui-la i entre amics els temes, que els tertulians considerin 
adients i que siguin en part ó no vinculants a l’historia, tradicions, de 
nostre vila. I com no cercar una part d’aquells temps passats,  on els 
veïns sortien al capvespre amb la cadireta i el porro tot fent petar la 
xerrada..

En la primera tertúlia varem fer conversa de dos temes “Les Antigues 
Fasines de la vila” on es va fer un repàs de les fasines, que avien do-
nat nom a la nostre vila tal com destil·leries Abril amb el seu producte 
Quina-Momo que darrerament el Celler Josep Castañe ha fet ressorgir 
del oblit, la fasina que havia prop de Can Pitongo, on antigament hi 
tenien la destil·leria de Can Gualba, la fasina de Can Baramona i de 
Can L’aiguanaf,  així com d’altres de la comarca que desgraciadament 
ja han desaparegut.

Finalment varen fer conversa en la memòria d’un personatge singular 
i carismàtic, d’una qualitat humana fora de dubte,  concretament al 
traspassat el Sr. Esteve Albert i Corb, que fou escriptor, artista, poeta, 
conversador i un activista defensor de Catalunya i de les tradicions de 
la seva gent.

Per finalitzar la redacció encoratja aquesta 
iniciativa, per que tingui un llarc bagatge, tal 
com indica el seu nom Les Tertúlies Ítaca... 
Amics del Casal d´Argentona i aprofitem 
per convidar a tothom a assistir-hi per tal 
d’enriquir-nos tot recupera’n un xic de la 

transmissió oral que al 
cap de vall es la que ens 
dona sentit de identitat 
de la nostra vila.

Les Tertúlies Ítaca...

Francesc 
Navarro

Etiquetes de la fasina Gualba

Bona Festa Major!

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

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

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

Marta, carinyo, no vull que pensis que érem mala gent, molt al con-
trari. Com ja et vaig dir, érem d'un altre temps i, dintre de tot, bones 
persones. Potser algun dia te n'explicaré algun detall més però serà 
entre tu i jo.

La casa d'en Puig i Cadafalch de Barcelona tenia dues plantes, encara 
que, entremig, pujant i baixant escales hi havia les habitacions de les 
minyones, el quarto de la planxa i ni un lavabo, cosa que si a la nit en 
teníem necessitat havíem de baixar els inferns d'aquella escaleta.

Aquella escaleta anava del primer pis al segon i era la cagadora del 
Puma i el Minices, els dos gossos que tenien. No vaig veure mai 
que algu els tragués al carrer a fer les seves feinesi ni ens ho varen 
demanar mai. Es debia donar per fet que aquella escala hi era per això. 
El Minicies era un gos jove i tan aviat era a dalt com a baix. Quantes 
vegades havia entrat a la cuina i se m'havia menjat el dinar!

Tota la cuina es feia a baix, i jo l'havia d'anar a buscar i servir-la tota a dalt.

Aquella enquesada que tant em va avergonyir també em va fer obrir els 
ulls. Va ser com despertar i adonar-me que mai ningú em donaria res.

Com ho faria per menjar una altra enquesada? Si el Minicies tenia dret 
a menjar-se el meu dinar, que a més de pobre ja no tornava al meu 
plat, per què jo no podia menjar l'enquesada?

El dijous, la Senyora Puig, en tornar de missa, sempre deixava el 
paquetet dels postres a sobre d'una caixa que hi havia al gran rebedor. 
En aquella caixa, un dia varen assentar el Senyor Puig tot tremolant 
després de donar-li la notícia de la mort d'en Cambó. No puc dir ni el 
dia, ni el mes ni l'any, ni sabia en aquells moments qui era en Cambó.

Amb això, la Senyora Puig un cop va haver deixat el paquetet damunt 
la caixa, entrà al despatx del senyor a donar-li els bons dies. S'hi va 
estar una bona estona. Jo vaig cridar al Minicies, vaig obrir el paquetet, 
vaig refregar una enquesada al paper i li vaig posar a terra. Les altres 
enquesades me les vaig cruspir jo i encara que tremolava quan la 
senyora em va cridar al veure el gos jugant per terra amb el paper 
estripat i llepant-se els bigotis, hi vaig posar una cara d'innocència que 
la pobra dona va quedar convençuda que jo no hi tenia res a veure.

Diu que no hi ha més bona escola que la vida. Allí hi vaig aprendre 
moltes coses. Vaig aprendre que un savi pot ser un inconscient, vaig 

estudiar la gent, vaig aprendre la psicologia que més tard em serviria 
de cara al públic. Vaig aprendre que ni la moral, ni la senzillesa, ni la 
consciència social s'aprenen forçosament als mi-
llors col.legis, ni vals més si ets d'una bona casa o 
una minyona. Vaig aprendre que tenia uns drets, i 
els vaig exercir.

Inauguració d’una nova 
galeria d’art 

Al carrer de Pau Claris 11 hi ha un local que neix de la necessitat que 
tenim els artistes de locals privats per exposar les nostres obres. 

Bàsicament el local està compost d’una primera secció destinada a 
exposicions i galeria d’art. A continuació  hi ha la cafeteria on es servei-
xen entrepans freds, bikinis, creps, bolleria i tota varietat de begudes, 
cafès i tes. A la tercera secció es poden consultar llibres d’art, poesia, 
còmics, etc. còmodament asseguts en sillons i, a més, oferim un servei 
d´intercanvi de llibres. A la quarta secció hi ha una terrassa interior, El 
pati del llimoner.

És un local pensat per poder exposar pintura, dibuix, fotografia, 
il·lustració, escultura, joieria...; per fer tertúlies, reunions d’amics o 
associacions; presentacions de llibres; sessions de lectura de poesia, 
etc. Tot el local disposa de Zona Wifi. 

En definitiva és un local pensat per a la 
difusió de la cultura i l’art. 

Continuem amb els 16 anys

Alfonsa 
Charles

Kim Queralt i 
Francina Sanchis

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

Resposta al senyor Juli Sanmartín

D’entrada, assumeixo l’omissió de no incloure els 470 vots obtinguts 
per EU en les eleccions del 2003, i demano disculpes per aquest error, 
atribuïble a la font consultada, (http://eleccions.el punt.cat/munici-
pals07) a la qual encara es pot accedir, i que no vaig contrastar. Un 
cop feta la correcció pertinent, les dades correctes donen els següents 
percentatges de representació: l’any 2003 l’oposició sumava el 52,8 % 
de vots, i el 2007, el 51,4 % de vots.

Dit això, senyor Sanmartín, qui em coneix sap que sóc incapaç de ma-
nipular una informació, i a més, per sentit comú, seria una estupidesa, 
fer-ho tractant-se de dades tan objectives i fàcils de comprovar com 
aquestes. I la omissió a que fa referència implica, segons vostè, la vo-
luntat de tergiversar la realitat per sustentar un punt de vista. Doncs no 
és així, i, a més, el sentit de l’article d’opinió segueix essent el mateix. 
És certa la incorrecció de què m’acusa, pel que fa a l’omissió involun-
tària de la formació d’Esquerra Unitària en el resultat de la contesa 
electoral del 2003, però el fet principal que va motivar la meva refl exió 
segueix essent igual de vàlid: El govern actual, pel que fa al projecte 
de la Velcro presentat en el Ple extraordinari del mes de novembre, va 
adoptar l’estil de pràctica d’actuació política del que, paradoxalment, va 
estar acusant durant l’anterior legislatura el govern de l’Entesa-PSC: No 
escoltar ni tenir en compte la meitat del poble (?), representada per 
l’oposició. 

Això potser sí que és degut a una alteració, que va més enllà de l’equip 
de govern, de la memòria. En aquest punt, vull manifestar-li, però, 
que celebraré, si és correcta la informació de què disposo, la intenció 
del govern de retirar l’esmentat projecte, espero que, amb la inten-
ció d’aconseguir apropar posicions amb la resta de formacions del 
consistori.

Per tant, senyor Sanmartín, mesuri les paraules. Té tot el dret de 
retreure’m, amb raó, l’omissió, però no d’acusar-me de manipulació.

Un cop fetes aquestes puntualitzacions, li vull confessar que, pel to 
de la seva rèplica, he estat a punt de caure en la temptació de pensar 
que vostè havia tingut la intenció de desviar l’atenció de la qüestió de 
fons del meu article (sap allò que diu que els arbres no ens han de 
fer perdre de vista el bosc?), però en justa correspondència a la seva 
generositat, jo també li concedeixo el benefi ci del dubte.

Antoni Alsina

Indignació

Hola, sóc un veí de 
Can Serra LLadó, estic 
indignat des de que el 
passat dijous 18 març 
al arribar a la porta 
de casa meva hem 
trobo que ens han 
instal·lat senyals de 
trànsit inútils, així com 
4 passos per a vianants, en una urbanització on la màxima circulació 
es fa amb cotxe. La indignació no acaba aquí sinó que a més a més 
ens prohibeixen aparcar davant de la porta de casa nostra, amb una 
pintada groga al terra de punta a punta i 2 senyals de prohibit aparcar, 
que han aparescut d'un dia a un altre.

Es impermissible que el nostre "alcalde" i el seu partit de "tots per 
Argentona" no pari de prendre’ns el pèl als vilatans, això es una 
vergonya per no esmentar el tema de les brosses i altres impostos que 
el nostre estimat Pep s'ha tret de la màniga.

També cal recordar que el senyor Massó, ens va exigir a principis 
de l'any passat pagar un elevat impost per poder accedir al nostre 
pàrquing privat de casa.

També esmentar la falta de efectius policials i de seguretat que tenim a 
la vila i a la nostre urbanització i d'altres. Ja n'hi ha prou! Senyor Massó 
exigim la seva dimissió ja! Deixi de robar al poble!

Jose Sánchez
Veí de Can Serra Lladó

Bona Festa Bona Festa Bona Festa 
Major!

BAR FORMIGA II

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

08310 ARGENTONA

GRANGES

Bona 
Festa Major!

Bona 
Festa 

Major!
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EL RACÓ 
DE LA
LINA

L’EDAT BONICA

Trobar un amic que ho sigui és com trobar a un racó
de bosc ombriu un ram de roses primerenques;
ja sigui amic o amiga jo crec que la qüestió
és que el duguem al cor com part de l’existència.

Avui, amiga meva, vull dir-te moltes coses,
no saps com et valoro, com tots et valorem;
si al món hi ha moltes punxes encara hi ha més roses
i per aquestes roses, al teu costat brindem

perquè vint anys doblats és una edat bonica,
amb molta joventut encara per cremar,
i un gruix de maduresa que creix de mica en mica
i et dóna molta força per viure i estimar.

Perquè vint anys doblats és una edat molt bona,
amb roses a les galtes i un toc de gris al cap,
per viure sense presses i assaborir una estona
les grans petites coses que només tu les saps.

Perquè vint anys doblats, que són els que compleixes,
han fet de tu l’amiga que tots necessitem,
volguda i estimada mai prou, pel que et mereixes,
l’amiga irrepetible que fa que tots lloem

aquests vint anys doblats, com una bessonada,
els vint primers, preciosos, fantàstics els segons.
Que el goig de veure’t sempre per tots tan estimada
et faci la persona més rica d’aquest món!

Selecció Jabugo

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

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES
• PORC IBÈRIC

Tinc el costum que quan al mati vaig a buscar el diari, 
m'agrada fullejar-lo i comprovar la solució dels mots 
encreuats i ho faig assegut en una de les tauletes que 
precisament està devant d'un taulell on hi treballa el 
que manega la caixa. L'establiment on hi faig estada 
acostuma  a tenir una clientela de senyores i senyo-
retes que van abillades amb uns texans molt arrapats. 
Fem costumisme: Les senyores i senyoretes després 
de consumir el cafetó, el tallat amb el corresponent 
croissant, acudeixen al taulell davant de la meva 
tauleta on paguen la devorada consumició, I és el 
moment que l'observador contempla una natgeres 
indescriptibles

Si un encara fos de la colla de trempa i riera, aquell bé 
de Déu em desfermaria les més malèvoles concupis-
cències. Ara ja no. Ara quan veig l'esmentat espectacle 
es com, si vegés el pati de “recreo” de quan anava 
al col·legi, Quants éssers han passat bones estones 
transitant indret, buscant racons...

Convido a la gent ben pensant que quan contempli 
les esmentades magnificències, s'oblidi de la líbido i 
altres subtitulats i vegi les esmentades natges com el 
pati de recreo, per sense estar vigilat pel  “ Padre”.

Una altre visió que tenim els xarucs contemplant les 
carnals natges és la del record de l'expedició d'uns ex-
cursionistes que restaren aïllats en una inhòspita gorja 
andina, Abans d'arribar a l'antropofàgia van optar que 
a les fèmines presents a l'excursió, que amb un bon 
ganivet esmolat fessin uns bistecs de les ampuloses 
anques i amb aital aliment es salvà l'expedició. Quan 
contemplo aquestes natges tan rodones i tan carno-
ses, confesso que he canviat de pecat. Ara no ofenc 
a Déu amb la luxúria, ara peco per la gula. Se'm fa la 
bocs aigua quan imagino les elaboracions gastronòmi-
ques que poden sorgir del genero que es resguarda 
en els prosaics texans: estofats, Aarhus, graellades, el 

riz a la pompadour i proa, proa 
proa...

Els patis de “recreo”

Rafel Bigorra I 
Rius

Bona Festa Major!

Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 26
Les blanques tenen un magnífic alfil 
que guanya la partida la torre negra.
Blanques juguen i guanyen

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 25
Les negres es poden salvar jugant amb molta precisió, primer centrant el seu rei a fi 
de controlar el peó  blanc passat i retardar el pas del contrari per capturar els peons 
negres, i segon, intentant recuperar l’oposició per tal de que el peó de h del blanc 
no pugui coronar. Vegem com es fa.

1. Rf7, 2 Rd3  Re6, 3.Re4 g6¡ (única jugada que mante la tensió i no debilita als 
peons), 4.Rd4  Rd6, 5 Rc4 h6, 6. Rd4 (si avença el peó de a, el negre jugaria 
igual amb desenllaç similar. Avançar els peons blancs, facilita la tasca del negre) 
Rc6, 7-Re4  Rb5, 8.Rd5 g5¡, 9.fxg fxg, 10 Re5 Ra4, 11.Rf5 Ra4, 12.Rg6 Rd4, 
13 Rh6 g4¡¡¡, jugada clau que obliga al blanc a perdre dos temps que son vitals per 
tal de que el negre arribi a g8 a temps per evitar la coronació del peó blanc a h8.
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ARGENTONA és casa teva, és la teva vila. La coneixes de debò? Les coses que 
poden passar inadvertides durant el nostre trànsit atrafegat amb cotxe ó bé a peu!

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

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

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

coneixes la teva

VILA?
Sabeu on es troba, el que queda d’aquesta ermita?

Esta situada al veïnat que li dona nom, està fora del 
nucli urbá de la nostre vila, on es celebra el seu aplec el 
diumenge anterior del 27 de juliol de cada any. Desprès 
d’un recital de poemes (haikus) per part de la comissió 
organitzadora es fa repicar la campana original, pel veí 
de més edat. En acabat es fa un esmorzar popular a 
l’esplanada. 

Que encara no sabeu d’on estem parlant?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Esglesiola romànica situada davant del casal de la Baronia de Viver. Està documentada des de l’any 1119 i ja en el segle XIV se la coneix com Santa 
Maria de Vivers. El primer baró de Viver, Darius Romeu, la va restaurar i reconstruir en part, als inicis del segle XX. És un edifi ci d’un nau capçada 
amb absis semicircular i dues absidioles perpendiculars. La porta d’entrada és de llinda recta, segurament del segle XVII. La teulada i el campanar 
d’espadanya degueren ser refets en la restauració. Només és visitable un cop l’any, el segon diumenge de setembre, quan es fa un aplec dedicat a la 
Mare de Déu.

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

ARGENTONA

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

izzeriaeperoniPP

C/ Barcelona, 5
Tel. 93 797 28 36
08310 Argentona
pepe.ronipizzeria@gmail.com

Horari:
8.30h a 15h
18.30h a 23h 
de dilluns a diumenge

Bona 
Festa Major!

Bona 
Festa 

Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!



Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

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

Tel. 678 246 236
08310 Argentona

www.finquesargentona.com 
info@finquesargentona.com

Carrer de les Parres, 19-B – 08310 Argentona
t. 93 756 18 86

NovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèrics
Restaurant Guijuelo

Pl. Nova 2   –   08310 Argentona

Horari: 
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 19.30 a 00 h
Divendres i dissabte 8 a 15 h i de 19.30 a 00 h
Diumenges de 12 a 15 h i de 19.30 a 00 h

Reserves al 93 756 18 46
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C/ Barcelona, 40
Argentona

Tel. 93 797 05 03
Fax 93 756 06 49

E-mail: distperarnau@terra.es

SERVEI A DOMICILI

Més de 400 establiments al 
seu servei repartits per tot 

Catalunya i Aragó
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