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El personatge. 
Lina Casanovas 
Pàg. 3

Editorial

Nadal i festes
Benvolguts conciutadans i conciutadanes. Ja torna el Nadal, cosa que sortosament no depèn dels po-
lítics. Ja sabeu que aquesta és una bona època per millorar la nostra actitud davant la vida. El Nadal és 
d’aquells moments de l’any en què tot hauria d’eésser felicitat i bona voluntat. Nosaltres, en primer lloc, 
el que volem és desitjar Bones Festes a tots els veïns de la Vila. 

Dit això proposem un exercici als nostres polítics que els permeti afrontar aquestes festes i l’arribada del 
nou any amb dignitat i dedicació. Anem a pams perquè aquesta és la nostra carta als Reis.

Els veïns no volem cap Rei ni que el “cagatió” ens deixin carbó, volem uns Reis i un “cagatió” que ens 
portin més prosperitat. Una prosperitat i un benestar col·lectiu que precisen dels nostres regidors una 
actuació política amb força seny i sentit comú. Volem regals tals com iniciatives pensades en les persones 
de part dels que governen... i dels que no governen.

Desitgem un bon ramat de millores en els carrers, en les places i en les infraestructures. Volem incloure 
en la nostra carta més neteja en el nostre pessebre urbà, una Sala que funcioni quant abans millor, unes 
instal·lacions esportives modèliques, unes voreres en condicions, etc. Ah, i ja va sent hora que Argentona 
amb el seu Ajuntament al capdavant es posicioni en torn al tren orbital. Si no fem els nostres deures, ens 
ho trobarem fet i amanit per altres!

Creiem que es un bon moment per incloure entre els nostre desitjos que l’equip de govern es dediqui el 
proper any a governar amb eficiència el poble i que els membres de l’oposició facin un esforç per ajudar 
en aquesta tasca. El pessebre el volem endreçat.

I per damunt de tot no volem “caganers” com fins ara. Desitgem més compromís social i polític, més 
pensar en el poble (no només en alguns del poble), més pensar en el futur que tenim pel davant, més  
generositat (dels qui manen) i menys rancúnia (dels qui ja no pinten res pels seus errors).

Fins i tot creiem que aquest missatge el poden entendre els regidors. No penseu el mateix? Que no 
responguin amb paraules, que ho facin amb fets. 

Bones Festes amb pau, i els millors desitjos de prosperitat i salut.el banc de la plaça
Publicació de periodicitat bimestral.

Adreça: carrer Gran, 28. Argentona.

Consell de redacció: Agustí Rodríguez, 
Josep Nieto, Juli Sanmartin, Josep Anton 
Capdevila, Xavier Peguera, Xavier Nieto i 
Francesc Navarro.

Maquetació: Carles Gómez

Impressió: Gràfiques Lloreda.  
C/ Girona, 56-58. Granollers.

Imprès en paper reciclat.

Dipòsit Legal: B-43.918-2004

Sumari
Mostra de bolets d’Argentona ...................  4

Dóna un somrís, de Lina Casanovas ......... 5

El futur tren orbital i Argentona ................. 6

Les persones, el territori i el tren................ 7

Tàrio Rubio: una vida per la igualtat  
i la llibertat ..................................................... 8

Joan Pannon: l’amic americà ...................... 9

Coses que passen ....................................... 10

5a cursa de muntanya ............................... 11

Que n’aprenguin! ........................................ 12

Coneguem la verema ................................. 13

La fiblada o tatxolinada de la bota ........... 14

Vilatans que opinen .................................... 16

Per què ens hem de vacunar  
de la grip? .................................................... 18

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

Av. Puig i Cadafalch, 28 - Tel.: 93 756 03 06 - ARGENTONA
www.finquescabrespina.com

Pa
rt

ic
ip

a! Us animem a participar en les juntes de l’Associa-
ció a fi de posar sobre la taula i poder discutir els 
temes que us preocupen. Com més serem i més 
participació tinguem, més forta serà la nostra as-
sociació veïnal. Les reunions se celebren l’últim 
dimecres de cada mes, a les 21:00h. També po-
deu participar des de casa fent arribar els vostres 
comentaris a revistaelbanc@gmail.com
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Els passats dies 10 i 11 de novembre es va 
celebrar al Saló de Pedra de l’Ajuntament 
vell la tretzena mostra d’enguany de bolets 

d´Argentona, realitzada per l’entitat NATURA i la 
Federació ADF  (Agrupació Defensa Forestal del 
Maresme) i amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d´Argentona.

El dissabte a les set de matí a l’antic Ajuntament de 
la nostra vila, ens vam trobar tots els cercadors de 
bolets amb una participació de vint persones, amb 
vehicles particulars ens vam dirigir vers el Santuari 
del Corredor, l’expectativa no era molt encoratjado-
ra,  ja que la temporada es presentava molt magra i 
atès a la manca de pluges.

D’uns anys ençà la temporada de bolets està alte-
rada donat que les condicions no són les idònies 
i les pluges tampoc acompanyen, i això fa que la 
temporada s’escurci ateès que ben aviat vénen les 
ventades, els freds i les glaçades que comporten el 
fi de la temporada. Hem de retreure aquest desas-
tre al canvi climàtic o bé és un canvi de cicle?

Hom recorda que una trentena d´anys enrere la 
temporada començava amb l’acabament de la 
verema i s’acabava a finals d’octubre.

Per a finals de setembre ja sortien les pimpine-
lles, els mollerics, les lleteroles, les puagres i els 
rossinyols. A mitjan octubre collíem els rovellons, 
siurenys, llenegues, llores, trompetes de la mort, 
camagrocs, etc. I a mitjan novembre tancàvem la 
temporada amb els carlets i els fredolics.

Però el resultat de la recerca fou una reeixida 
donada la quantitat de bolets que varen collir; val 
a dir que per una exposició cal recollir tota classe 
de bolets i gràcies a això vam poder exposar unes 
seixanta varietats tant tòxiques com comestibles.

Després, en arribar al Saló de Pedra, es varen 
classificar pel nostre amic en Fermí Roca, expert 
boletaire, i foren exposats en taulells amb unes 
etiquetes amb colors identificatius mitjançant els 
quals es podia saber la comestibilitat o toxicitat.

A la tarda del dissabte a les set de la tarda va tenir 
lloc els conta-contes a càrrec de l’Oriol Bassa, una 
espontània que ens sap greu no saber-ne el nom i 
la Pepi Vila i la Tura Bassa. L’acte fou molt concorre-
gut, prop d’una vintena de nens i nenes que varen 
poder també participar pintant amb colors en un 
full fet exprés amb bolets de la nostre contrada.

En resum, els organitzadors estem realment satisfets 
per la gran participació tant en la recerca de bolets, 
com per l’assistència a l’exposició de prop de quatre-
centes persones. Això ens esperona per continuar 
fent l’exposició anualment, per fer arribar la divul-
gació de la micologia a tothom i per sensibilitzar als 
boletaires novells de collir sols els bolets comestibles 
sense malmetre els bolets que no coneixem, i so-
bretot per no contribuir a deixar deixalles als nostres 
boscos, si ho aconseguim donem per complerts els 
nostres objectius.

Mostra de bolets d´Argentona

Francesc 
Navarro

Restaurant
Botiga de menjars

Carrer Gran, 8 - ARGENTONA
Tel. 93 797 42 05 - 609 61 59 87

Obert tots 
els dies

Àpats especials 
per a festes
Informa't Bones Festes!

bones festes!!
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Llegeixo un inefable pensament
i me’l faig meu, igual com fa amb la flor
l’abella  que li extreu tota l’essència.
“Dóna un somrís. Faràs algú content”.
Si va tot sol pel món li serà bo
rebre un somrís, endolça l’existència

com una estranya mena d’oració
que expressa sense mots el que vols dir
i ho fa sense paraules complicades.
Amb un somrís pots demanar perdó, 
o dir-li a algú que el vols fins al morir, 
o dar-li la millor de les mirades.

No creus que fóra bo tenir un somrís 
amable, inesperat, potser amorós, 
al nostre entorn, com una papallona?
el nàufrag que està lluny del seu país
no creus que trobarà meravellós
l’obert, cordial somrís que algú li dóna?

“Dóna un somrís”. Un rostre sempre dur 
si un jorn somriu és com si un raig de sol
al vespre il·luminés tota la plaça...
Però tothom és tal com és, ningú

No pot canviar-se ni pot fer el que vol.
Al món hi ha gent de tota mena i classe.

Donar un somrís ho fem tota la gent,
de forma imprevisible i natural, 
per moltes circumstàncies cada dia.
Avui, aprofitant el pensament
tan inefable i perquè ja és Nadal, 
us dono el meu somrís fet poesia.

I el  dono perquè el rebi cadascú
sincer, cordial, poètic, amorós, 
tristoi, alegre, esperançat o amb pena;
depèn de com el vulguis rebre tu,
o aquest o aquell, o l’altre tan seriós, 
o el del costat, que els vol de tota mena.

Però el d’avui perquè és Nadal faré
que sigui tan insòlit com l’arrop,
que és dolç, però mai no ho sembla massa.
Donar un somrís crec que se’m dóna bé,
Nadal cada any no passa més que un cop
I vull aprofitar-lo bé quan passa!

Argentona, Nadal 2007

Felicitació de Nadal de la 
Lina Casanovas al poble

Dóna un somrís
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Des de l’ Associació de Veïns d’Argentona ens adonem que el 
projecte del tren orbital està deixant de ser una utopia, un desig o 
un argument electoral, segons qui en parli, i que està esdevenint 

quelcom que força aviat serà una realitat.  

Estem assistint, dia rere dia, al col·lapse de l’autovia entre Mataró i 
Granollers, de manera que molt sovint es converteix en una ratera on 
queden atrapats milers de vehicles i molts argentonins en pateixen les 
conseqüències. 

Una gran majoria de la ciutadania de Catalunya no creu que fer més 
carreteres, com ara el Quart Cinturó, sigui la solució al problema de la 
mobilitat en l’entorn metropolità. Per contra, és clar que sovint les autovies 
son focus de contaminació ambiental, trinxen el territori, destrueixen el 
paisatge i malmeten els sols agrícoles i forestals.

Es molt ampli el parer que els mitjans de transport públic són l’alternativa 
plausible al transport privat. I concretament, que les línies de rodalies en 
l’àmbit metropolità de casa nostra i en particular el tren orbital Mataró 
-Vilanova pel que fa a la  2a corona metropolitana, en la que Argentona hi 
està inclosa, són l’alternativa racional i sostenible per a la mobilitat en el 
nostre entorn.

Els argentonins tenim encara un territori endreçat i uns espais agrícoles i 
forestals de gran valor. El medi natural i l’espai agrícola i forestal de la vila 
són peces fonamentals del municipi, formen part essencial del patrimoni 
col·lectiu argentoní i són altament valorats pels vilatans que han manifestat 
reiteradament i majoritària llur voluntat inequívoca de preservar-los.

De fa temps, la majoria d’ajuntaments de la 2a corona metropo-
litana de Barcelona s’han constituït en una 
Agrupació de Municipis titulars de 

Transport Urbà (AMTU). Aquesta associació de municipis lliurament 
adherits té per objecte l’enaltiment i la promoció del transport públic 
urbà de les seves ciutats i viles, i de la mobilitat en general de la regió 
metropolitana de Barcelona. El tren orbital és una de les seves prioritats 
i els ajuntaments membres de l´AMTU van posicionant-te al respecte. I 
Argentona encara no forma part de l´AMTU. Si no ens belluguem, amb 
l’Ajuntament al capdavant, algú farà la feina per nosaltres!

Per tot això, manifestem:

Sí al tren però  
amb respecte  
per Argentona 

Creiem que el tren ha de ser un mitjà de transport públic que contribueixi 
a la millora de la qualitat de vida dels argentonins.

Però volem també que el tren i el seu traçat no comporti ni trossejar el 
territori, ni malmetre el paisatge, el medi natural i agrícola i els recursos 
hídrics, ni generar impactes visuals, sonors o barreres per als argentonins.

El futur tren orbital i Argentona
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Per tant cal:

•  Que el traçat discorri pel marge dret de la riera d’Argentona, traves-
sant, l’autovia i la riera just al sortir del terme de Mataró a l’alçada del 
Sorrall sense, per tant, afectar els veïnats agrícoles i forestals de Sant 
Jaume de Traià i La Pujada.

•  Que el túnel que comuniqui amb el Vallès respecti la Vall de Riude
meia i la Via Romana de Parpers i que s’iniciï a prop dels actuals túnels 
de l’autopista C-60.

•  Que els impactes visual i acústic siguin mínims.

•  Que el traçat respecti el valors paisatgístics del marge dret de la riera 
d’Argentona i que no suposi una barrera entre les dues riberes de 
la riera –ni per a les persones, ni per a la fauna–, ni una alteració de 
l’aqüífer.

•   Que el tram soterrat en discórrer pel terme d’Argentona sigui el més 
llarg possible.

•  Que Argentona disposi d’estació i que aquesta se situï prop del centre 
de la vila, i per tant que bona part dels vilatans hi puguin accedir a 
peu, de manera que no calgui un aparcament sobredimensionat i al 
mateix temps es minimitzi l’augment del trànsit rodat per accedir-hi. 
I per tant que les administracions locals i la Generalitat implantin un 
servei de transport públic que faciliti l’accés de les persones a l’estació, 
tant des dels diferents nuclis habitats com des dels polígons industrials 
de la vila.

La Associació de Veïns d´Argentona i l’Ajuntament organitzen 
conjuntament un debat  informatiu sobre el tren orbital per al 
proper dijous dia 31 de Gener de 2008 a les 20 hores al 
Saló de Pedra de l´Ajuntament.

En el debat hi intervindran:
Sr.  Xavier Collet, Regidor d´Urbanisme de l´Ajuntament 

d´Argentona

Sr.  Jordi Julià, Director Tècnic d´IFERCAT (Infraestructures  
Ferroviàries de Catalunya)

Sr.  Xavier Peguera,  Representant de l´AAVV d´Argentona

Sr.  Oriol Bassa, Representant de l´ADF (Associació per la  
Defensa Forestal)

Un representant de la pagesia

Després del debat hi haurà un col·loqui amb un torn obert de 
paraules.  

Us hi esperem!!!

DEBAT INFORMATIU  
SOBRE EL TREN ORBITAL

Fa temps que se sent a parlar que per Argentona ha de passar 
una línia de tren, el tren orbital. Suposo que rep el seu nom 
perquè serà una línia de tren que girarà (“orbitarà”) al voltant de 

Barcelona. Veiem, una altra vegada, que el nostre país es pensa i es 
configura seguint un model centralista que ha anat creant, des de fa 
dècades, una macroconnurbació al voltant de Barcelona que aplega la 
major part de la població, de les infraestructures i dels serveis del país. 
És cert que això ha comportat algunes millores per a les persones que 
hi viuen, però també és cert que ocasiona importants problemes de 
contaminació, de saturació de les vies de comunicació i de degradació 
i esgotament del territori. Alguns exemples els podem veure no massa 
lluny, a la mateixa nostra comarca del Maresme.

Argentona, sortosament, encara no forma part d’aquesta connurbació 
i manté el seu territori en un equilibri prou saludable: una població 
mitjana i ben comunicada, un entorn natural proper i amb força 
centres d’interès, i un sector agrícola amb possibilitats de consolidació 
definitiva. Sens dubte, aquest equilibri entre centre urbà i entorn 
natural és el nostre gran potencial com a poble, que ens ha de 
permetre créixer en qualitat de vida en les properes dècades.

I no pot ser d’altra manera. Em refereixo a que no hauria de ser d’altra 
manera: Qualsevol política planificadora ha de tenir com a objectiu 
central aquesta recerca de la qualitat de vida. Però en aquesta recerca 
“no és or tot el que lluu”. Una política basada en donar infraestructu-
ress i serveis a les persones però que oblidi i malbarati el territori, ens 

porta cap a un model de poble desequilibrat i en definitiva descohesio-
nat. No hem, no podem, renunciar a res: treballem per millorar 
les infraestructures tot mantenint l’equilibri territorial.

Amb aquesta doble premissa, qualsevol infraestructura és assumible 
i positiva. El tren orbital també. Una Argentona ben comunicada amb 
Mataró, Barcelona, Girona i els dos Vallès i que a la vegada gaudeixi 
d’un territori ordenat, amb un procés de transformació realment 
sostenible i paisatgísticament agradable, és una Argentona que mirarà 
el segle XXI amb garanties d’èxit.

Aquest, però, no és el traçat del tren que ens vàrem trobar l’actual 
equip de govern sobre la taula. El traçat, que ja estava marcat, entrava 
a Argentona per Sant Jaume de Traià, s’acostava al nucli urbà a una 
alçada d’uns quatre metres i sortia del nostre terme municipal un altre 
cop pel marge esquerra de la riera. Era doncs una barrera, una més, 
que trencava el nostre territori i el nostre paisatge.

Com he dit, però, no volem renunciar a res: hem de treballar, tots, per 
aconseguir que el futur tren d’Argentona respecti el model de poble 
que volem. I això passa per complir unes condicions mínimes que 
resumiria en tres punts:

1. Que preservi el marge esquerra de la riera.
2. Que tingui una estació propera i de fàcil accés des del nucli urbà.
3.  Que no trenqui el paisatge i que causi la mínima contaminació 

sonora.

Aquest és el tren que volem. I aquest és el tren que no podem perdre.

Xavier Collet i Diví 
Regidor d’Urbanisme

Les persones,  
el territori i el tren
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Avui el nostre personatge no és ell en sí la notícia, sinó 
que ell sol és el transmissor viu de la història de 
tantes i tantes persones que van haver de passar 

per la mateixa situació i que ja no ho poden explicar, 
doncs el que volem fer és un homenatge, a través del 
Tàrio Rubio, a tots aquests milers de persones que 
creien que podien canviar el món a través dels seus 
ideals i van lluitar deixant-hi la vida.

El Tário Rubio va néixer a l’any 1920 a la vila d’Useres 
de Castelló de la Plana. De molt jove va viure la 
proclamació de la II República. Per qüestions familiars 
va traslladar-se a la vila de Vila-real, també a la província 
de Castelló. Va començar a treballar de molt jove, més o 
menys als 12 anys guanyant un sou molt petit, 2 pessetes. 
Amb això el sistema no ha canviat gaire, doncs els sous de 
misèria ara segueixen igual. 

Estan a Vila-real es va produir l’aixecament feixista d’en Franco i els seus 
seguidors, el 18 i 19 de Juliol de 1936. Degut a això van tornar al poble 
d’Useres on la Guerra Civil era ja una realitat palpable. El Tàrio, amb 17 
anys, l’any 1938 es va afiliar a las Joventuts Socialistes Unificades (JSU) 
de tendència comunista. Al veure la realitat de la guerra i degut a la seva  
ideologia va marxar voluntari a defensar la república, cosa que el va enviar 
al front de Terol.

Al juny del 1938 va ser ferit i fet presoner per les forces franquistes; això va 
ser l’inici d’un periple per les presons i camps de concentració franquistes, 
amb tortures, gana, fred i treballs forçats, ja que va estar també com a pres 
penat construint l’horrorós monument franquista del Valle de los Caídos, 

del qual ara no saben que fer-ne els polítics. Nosaltres si que 
ho tenim clar...

Després de tot aquest periple finalment fou alliberat a 
finals de 1945; el Tàrio va tenir molta sort doncs milers 
hi van deixar la pell. Quina ironia defensar i lluitar per 
una causa justa i no morir i dir-ne tenir sort! 

Però el Tàrio no va poder quedar-se quiet. El maquis 
va connectar amb ell perquè els ajudés i ell ho va 
fer. Degut a això va haver de marxar del poble cap a 

Barcelona on l’anonimat de la ciutat era més protector. 
Després de vàries activitats i lluites, va venir a viure a 

Argentona. A Argentona es fa significar en les primeres 
eleccions municipals a favor de la CUPA i més tard a la CIPA 

i a altres activitats associatives per crear opinió i lluita social al 
poble.

Ha estat durant 5 anys president de l’Associació d’Expressos Polítics de 
Catalunya i com a tal ha participat en innumerables debats i actes de la 
memòria històrica, entre ells com a propulsor del monument al president 
Companys que hi ha a la Plaça Nova.

Nosaltres, com moltes altres persones, veiem al Tàrio Rubio igual que al 
Geroni Nieto o el Gurpegui i molts altres, lluitadors per un món més just 
on els ideals primarien sobre l’egoisme i on el drets humans serien la part 
més important de l’ésser humà, on la gent no hauria de demanar el dret al 
treball per sobreviure i on la igualtat i la solidaritat serien la realitat última, i 
on, si els seus ideals haguessin triomfat, ara no estaríem vivint en un món 
tant imperfecte i cruel, als veritables herois anònims de la llarga història de 
la humanitat. 

Segurament molta gent no estarà d’acord amb nosaltres, però si més no el 
Tàrio i totes les persones que no han pogut veure complerts tots els seus 
desitjos tot i haver lluitat de manera altruista per defensar-los, faran pensar 
que potser sí valia la pena la lluita.

La manera de ser, estar i fer del Tàrio és un referent obligatori per les 
noves generacions que si bé no han conegut els horrors del franquisme, 
cal que sapiguen la història per tal que aquesta no es torni a repetir.

Gràcies Tàrio, et desitgem una llarga vida, per conti-
nuar defensant la llibertat de l’ésser humà i els teus 
ideals d’igualtat i justícia amb els quals nosaltres 
també estem d’acord i en participem.

Josep i 
Xavier Nieto

Una vida per la igualtat i la llibertat 

Inauguració del monument a Companys, l’octubre de 1997 Al monument als Brigadistes d’Àustria, al fossar de la Pedrera

Amb el taxi a Barcelona, l’any 1969
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Plaça Nova, 4 - Tel. 93 756 11 37

08310 ARGENTONA

Participa en la 
vida ciutadana

En Joan Pannon, el promotor incansable de mil i un projectes cívics 
i culturals argentonins que ja us vam presentar en el número 7 del 
Banc de la Plaça, acaba de tornar de Mèxic a finals de setembre.

El que havia de ser un viatge de caràcter familiar i, al mateix temps, per 
recopilar materials per a relatar la història de l’Aixernador i poder pintar 
nous temes, s’ha convertit en una experiència única, innovadora.

Responsables de l’àrea social de la Universidad Iberoamericana de Mèxic, 
coneixedors de la seva arribada ja que el seu fill Jordi n’és professor d’un 
taller de teatre, no van deixar passar l’ocasió per demanar-li la seva par-
ticipació en un Simposi Internacional amb les Universitats de Vancouver, 
Filadelfia i altres dues de mexicanes.

En una zona propera a la universitat hi ha un barriada de gent treballado-
ra, Santa Fe. En Joan va donar classes d’art a nens del barri sense recursos 
i els va ensenyar a pintar i dibuixar, en les aules i dependències de la U. 
Iberoamericana.

L’obra va ser recollida en una exposició en una biblioteca, en l’àmbit de la 
universitat.

“L’art no ha de ser un privilegi per uns quants, l’art no ha de passar per 
força per una universitat, escola o acadèmia. L’art és esperit i creació, 
així com sensibilitat i contemplació.” Aquestes paraules d’en Joan en la 
presentació de l’exposició no són una declaració d’intencions, són un fet.

La segona quinzena d’abril de l’any que ve podrem gaudir d’alguns dels 
resultats en la sala d’exposicions del Museu del Càntir (o a la Casa Gòtica).

En Joan no només va tornar amb el mate-
rial que veurem exposat. També s’endugué 
l’agraïment: “Por su altruista participación 
como profesor en las clases de pintura 
de paisajes, las cuales se impartieron 
a los niños de la zona, enriqueciendo 
y acercando sus vidas al mundo del 

arte, la creatividad y la expresión libre que permitieron llevar a cabo la 
exposición <Santa Fe: visto y pintado por su juventud>”, i ho signaven els 
responsables del projecte universitari.

El Banc de la Plaça vol afegir-se al reconeixement: gràcies per fer més 
universal i fraternal el nom d’Argentona i Catalunya amb el teu mestratge.

L’amic americà

Bones Festes!
Bones

 Festes!

A la Universitat, primera trobada entre alumnes i professor per orientar del curs

Pràctica en tècnica d’aquarel·la

Iniciat els curs en l’aula universitària

Parlament en la presenta-
ció de l’acte inaugural, 
acompanyat de la direcció 
del Centre Universitari
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Més informació

En el darrer número de El Banc de la Plaça 
varem denunciar el deficient estat d’algunes 
de les àrees de recollida de brossa. Veiem 
amb agrat que l’Ajuntament s’ha posat les 
piles i ha editat uns fulls informatius, que 
s’han distribuït per diferents llocs de la Vila, 
informant dels dies, les hores i el tipus de re-
collida. Ens alegrem. Ara cal que tots plegats 
siguem una mica millors vilatans i complim 
la reglamentació i la llei d’acord amb el que 
està establert. Les coses de vegades són 
responsabilitats de tots plegats. I aquest n’és 
un exemple.

Els veïns sí que compleixen

Ara resulta que l’equip de govern ha engegat 
una campanya de recaptació brutal. Ha 
començat a enviar, especialment als veïns de 
Can Serra Lladó, una carta en la que reclama 
el pagament dels “vados” d’aparcament. 
Resulta que la carteta en qüestió ha estat en-
viada nominalment a cada veí i en la mateixa 
es reclama el pagament des de l’any 2004. 
Home, podem entendre que no tinguin un 
“duro” a la caixa, podem entendre que els 
veïns han complir amb la llei;  el que no en-
tenem es aquesta forma freda de comunicar 
el pagament d’un impost pel qual els veïns 
mai han estat reclamats. Voleu dir que això 
forma part de la fulla de ruta del nou estil de 
governar de Tots per Argentona i CiU.

Vestuaris “gafats”

Heu vist els nous mòduls del camp de fútbol? 
Els qui tenen nens que fan esport sí que els 
han vist i també els directius del F.C.Argentona. 
I es una mica vergonyós que en la instal·lació 
d’aquests mòduls no hagin calculat l’alçada 
dels mateixos i això hagi obligat a construir 
unes escales per poder accedir-hi. És clar, això 
ha representat un encariment del projecte ini-
cial i un endarreriment de la posada en marxa. 
I ja hi ha qui es pregunta si la feina que fan els 
tècnics de l’Ajuntament està a la alçada de les 
necessitats del poble.

Pavelló sense bar encara...

Seguint amb qüestions esportives és del tot 
inacceptable que el nou i flamant pavelló 
poliesportiu que va inaugurar el Sr. Soy 
encara no tingui servei de bar. Potser és un 
detall però només cal passejar-se pels pave-
llons d’altres poblacions properes per sentir 
vergonya dels servei que donem nosaltres. 
No només no tenim bar sinó que tampoc 

tenim graderies quan es juguen diferents 
partits de manera simultània. Una mostra de 
ineptitud, de passotisme o de indiferència de 
tots plegats?

Oposición muy dura

Los concejales de l´Entesa y PSC parecen 
dispuestos a amargarles la legislatura a Tots 
per Argentona y Convergència. Solo hay 
que ver como se emplearon en el pleno de 
presupuestos para comprobar que no están 
dispuestos a asumir un solo error de su 
pasado al frente del consistorio y en cambio 
criticar con la máxima dureza. Curiosamente 
la crítica se ha producido en el Pleno de 
presupuestos para 2008, cuando en los de 
2007 hicieron, según explicó el gobierno en 
el pleno, una gestión nefasta. Nos parece 
bien que la oposición haga oposición pero 
en Argentona queremos soluciones a los pro-
blemas y algunos los generaron ellos cuando 
gobernaron. Y si se dedican todos a trabajar 
por el pueblo y para el pueblo? Igual en las 
próximas elecciones aumenta la participación.

Mocions municipals

Precisament els anteriors gestors, es a dir, 
l´Entesa i  PSC sembla que no van entendre 
el missatge de les urnes i s’estan dedicant  
en els plens a presentar mocions que en lloc 
d’afavorir el desenvolupament futur només 
miren al passat. Un dels darrers exemples 
és seguir demanant explicacions als actuals 
gestors per la tala de uns pins a la zona de 
Can Serra Lladó, que es va produir el mateix 
dia de les eleccions municipals. Si no estem 
equivocats aquella va ésser una decisió de ca-
ràcter tècnic que davant el vuit de poder van 
assumir els experts de l’Ajuntament. Voleu dir 
que cal seguir amb aquest ridícul?  

Droga a les portes de 
l´institut
Ens han explicat que hi ha certa preocupació 
a l´equip de govern pel consum de droga 
entre els joves de la Vila. De fet l´alcalde Pep 
Masó vol portar endavant una campanya en-
tre joves, pares i mestres per tal d´intensificar 
la informació sobre el consum de deternina-
des substàncies. És una bona iniciativa que 
sens dubte ha d´anar acompanyada de més 
control policial. Desde el Banc de la Plaça els 
volem ajudar: darrere el pavelló municipal 
es consumeix alcohol i “porros”. Només cal 
donar una volta. També davant de l´institut i 
al costat de la entrada de la piscina hi ha un 
raconet molt maco on alguns adolescents es 

dediquen a fumar alguna cosa més que tabac 
ros. Això la policia local ho veu? I els pares 
d´aquest joves ja ho saben?

Museu del Càntir Espanyol

Hi ha actituds si no incongruents sí un xic 
curioses. Donem detalls: mentre el tinent 
d’alcalde de la Vila, Sr. Ferran Armengol, 
es dedica a votar en contra que la bandera 
d´Espanya estigui present a la façana de 
l’Ajuntament accepta la presidència de la Aso-
ciación Española de Ciudades de la Cerámica. 
No ho entenem. Si no som espanyols, què 
fem en una associació d’aquestes caracterís-
tiques?

Campanya pel xip

Ara fa poques setmanes l´Ajuntament va 
portar a terme una campanya per sensibilit-
zar a la gent de la importància de posar el 
xip als nostres animals. És una bona iniciativa 
que pot evitar la pèrdua dels animals i alhora 
facilitar totes les dades de determinades 
persones que abandonen sense cap mena de 
escrúpols les seves mascotes.

Presentació del llibre 
“Catalunya sota Espanya”
Divendres 23 d’octubre l’entitat Societat 
Civil d’Argentona va organtizar un acte per 
presentar el Sr. Alfons Lòpez Tena, Vocal del 
Consell General del Poder Judicial i autor del 
llibre “Catalunya sota Espanya” que ha tingut 
una molt bona acollida, en el mateix acte 
estaven a la venda exemplars de la 8a edició. 
També és notícia per ser un dels impulsors 
de l’Institut d’Estudis Sobiranistes que a nivell 
universatari i del món de les finances estudia 
la viabilitat d’un estat català dins d’una 
Europa unida.

Nova publicació

Saludem la nova publicació argentonina, 
El Comerç a Casa de la Unió de Botiguers 
d’Argentona. Des del Banc de la Plaça els 
desitgem una llarga vida i la nostra  
col·laboració.

Coses que passen El banc de la Plaça

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

  En paper
Carrer Gran 28 Argentona

  Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com
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Us desitgem 
bones festes!BAR FORMIGA II

Av. Puig i Cadafalch, 3
08310 ARGENTONA

Tel. 93 797 20 50

Bones Festes!

CELLER

Josep CastañéJosep Castañé

T'oferim una exposició de regals 
per obsequiar en aquestes Festes

Sempre acompanyat de l'assessorament d'en Josep Castañé

Tel. 93 797 11 06  ·  e-mail: catavins@telefonica.net  ·  Sant Genís, 1 - 08310 ARGENTONA

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

Amb un dia genial per còrrer per a la muntanya (fred i bon temps!), es va celebrar 
el passat diumenge 25 de novembre la 5a CURSA DE MUNTANYA CASTELL 
DE BURRIAC “TROFEU PERE ASTURIANO”. 

El canvi d’orientació de l’itinerari i les seves petites variacions, sobretot el fet de no 
passar pel Turó de Montcabrer (es va cremar el mes de març d’aquest any), han 
fet d’aquesta cursa de muntanya, en la seva 5a edició, una de les més tècniques i 
dures del circuit, guanyant, sobretot, molta més bellesa plàstica al passar per molts 
més corriols. Amb més de 24 quilòmetres de traçat i més de 1.200 metres de 
desnivell positiu, ha comptat amb més de 360 inscrits (uns 330 corredors i unes 30 
corredores) que han pres la sortida a la Plaça Nova d’Argentona.

La gran majoria d’ells han quedat meravellats pel nou recorregut, remarcant, 
sobretot, la seva dificultat tècnica (les baixades del Castell de Burriac i del Turó 
de l’Infern), que han donat un plus més a la cursa. Com a fet anecdòtic, podem 
destacar l’elevada presència de corredors de les Terres de l’Ebre i d’Andorra.

Des de bon principi, el madrileny Aurelio Antonio Olivar Roldan ha marcat un ritme 
que l’ha distanciat de la resta. La seva experiència amb aquest tipus de recorregut 
tan trencacames (expert corredor de raids), ha estat clau per a la seva victòria. Al 
seu darrere, el tortosí Francesc Martí i l’andorrà Joan Vilana han mantingut una 
lluita molt igualada per la segona posició, sent finalment el corredor de l’UEC de 
Tortosa el segon a arribar a plaça.

En categoria femenina, s’ha de destacar la reaparició de la Subcampiona del Món 
de Curses de Muntanya, la catalana Ester Hernàndez amb una meritòria 3a posició, 
quedant per davant d’ella, en primera posició, la corredora del Badaxtrem Maria 
Bartolí, seguida per la Laia Andreu de la U.E. Vic. Des de bon principi, aquestes 
corredores han marcat diferències amb la resta.

Més informació: http://www.gmargentona.com

General Masculí  Temps 
1r Aurelio Antonio Olivar Rodan 1:57:18  
2n Francesc Martí  2:00:44 
3r Joan Vilana  2:00:53 
 
General Femení  Temps 
1a Maria Bartolí   2:24:19 
2a Laia Andreu   2:26:52 
3a Ester Hernàndez   2:28:13

CLAssIfICACIons

5acursa de muntanya

Bones Festes!
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Diuen que un grup d’argentonins i argentonines està preparant per 
la festa major d’hivern un acte de justícia. Proposaran que el nom 
del patró de la parròquia de la vila deixi d’anomenar-se Julià. A 

partir d’ara hem de fer servir el nom del sant en grec. 

Sí, sí, ho heu sentit bé. Aquest sant va néixer a Antioquia, una ciutat d’Àsia 
Menor, on ara hi ha Turquia, però la seva família era d’origen grec.

No, no en tindran prou amb el rebom-
bori que faran. Emplaçaran als habitants 
i als governs municipals de Sant Julià de 
Lòria, Sant Julià de Vilatorta, Sant Julià 
de Ramis, entre d’altres municipis, a 
respectar el seu sant patró i nomenar-lo 
pel nom de pila, el que li van posar els 
seus pares.

Us ha agradat l’acudit? Perdoneu-me’l.

“Yo no me llamo José Luis. Mi nombre es 
Josep Lluís aquí y en la China Popular”, 
va respondre iradament J.L. Carod-Rovira 
quan van canviar-li per segona vegada el 
nom en un programa  de TV1. I va haver 
de fer una classe de llengua: “EL NOM 
DELS SANTS I DELS REIS ES TRADUEI-
XEN. EL NOM DE LES PERSONES NO, 
MAI”.

Així hem de dir: Sant Julià, Sant 
Domènec, Santa Agnès, Santa Llúcia, Sant 
Jaume, Sant Josep, Santa Violant.... com 
ho determina la Santa Mare Església 
qui és l’autoritat per fixar el nom 
dels sants.

Així, doncs, respectarem als Domingos, Mingos, Dolores, Alfonsos, Kevins, 
Mohameds, Lailas, etc... que porten amb orgull el nom que amorosament 
els seus pares els donaren.

El rei es diu Joan Carles, el seu avi Alfons, i el primer dels borbons Felip. 
Felip V. Aquest va ser qui, en guanyar la guerra de successió, va abolir les 
constitucions de Catalunya i amb el decret de Nova Planta va dictaminar 

que el Català havia de ser exclòs de la vida pública. Però els catalans no el 
vam nomenar, per aquest fet, ni FELIPE (en Castellà) ni PHELLIP (en Fran-
cès, la seva llengua materna). No deixem de fer servir la nostra llengua per 
expressar la nostra ràbia.

L’alcalde Antoni Soy va recriminar a la regidora de cultura Margarida 
Colomer i a mi mateix, com a representant de L’ENTESA en el patronat de 

Museu de Càntir, que haguéssim votat 
afirmativament la proposta d’en Josep 
Gonzàlez Agapito, membre també del 
mateix patronat, d’inscriure el nom del 
patró de la nostra vila en Català en cada 
càntir que el patronat posa a la venda el 
4 d’agost. En Josep va fer la proposta des 
del seu acreditat prestigi universitari i des 
de la humilitat de qualsevol vilatà que 
s’atansa a l’altar del sant dins de l’església 
parroquial i llegeix el nom que hi posa: 
SANT DOMÈNEC.

Vaig dimitir fulminantment del càrrec. 
La meva fidelitat a la llengua dels meus 
pares, la primera a la que va ser traduït 
l’alcorà a l’edat mitjana per entendre 
als musulmans, no admet consignes 
polítiques.

De la lliçó d’en Carod-Rovira se n’extreu 
clarament que cada vegada que un naci-
onalista espanyol ens canvia el nom per 
vexar-nos, no fa res més que afirmar-nos 
en la creença que no ens volen com a 
companys de viatge, sinó com a vençuts.

I també cal concloure que els polítics que 
fan servir la llengua per fer populisme 

(Antoni Soy i l’Entesa, Eduardo Zaplana i el PP del País Valencià) són, 
o bé els enemics que ens volen “vençuts”, o uns botiflers (traïdors que 
donaven suport a Felip V i a l’anorreament del Català).

Que n’aprenguin! 

Que n’aprenguin!

Xavier 
Peguera i 

Marvà

Selecció Tomàs

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

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES

Bones Festes! Bones 
Festes!
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Carrer Gran, 108
Tel. 93 797 16 50

ARGENTONA

LENTS
DE 

CONTACTE

CENTRE ÒPTIC
ARGENTONA

Coneguem la Verema
Tot seguint una tradició dels nostres avant-
passats, enguany també vam celebrar al 
Celler de can Serra, la diada de Coneguem 
la verema, que els Amics de la Vinya i el Vi 
vam projectar amb tot el compromís perso-
nal i col·lectiu, ja l’any 2003.

Un grup de nostàlgics amb visió de futur, 
que van connectar amb una experiència que 
l’Aixernador, amb col·laboració amb el celler 
de can Serra, va portar a terme l’any 1984, 
per recuperar i no perdre la memòria d’un 
referent de la pagesia i dels vincles ancestrals 
i per l’amor a la terra (per guanyar-nos el pa 
nostre de cada dia...). Argentona, terres de 
conreu, masies, cellers, i com deia el poeta 
Josep Mª de Segarra:

Vinyes verdes vora el mar
verdes a punta de dia
verd suau de cap al tard
feu-nos sempre comapanyia
vinyes verdes vora el mar.

     En dins, i l’entorn de les nostres famílies 
d’un temps nostàlgic, i de record de joventut 
que vam actualitzar al nostre temps amb 

il·lusió, i també amb visió de futur per l’esti-
mada joventut d’Argentona, tot seguint any  
rere any - del 2004 al 2007, hem portat a 
terme amb la col·laboració del Celler de can 
Serra, i la gran aportació de la vinya d’en Mi-
quel Pallaroles, de Sant Jaume de Traià, una 
autèntica meravella, i un exemple d’amor a 
la terra al nostre temps: una vinya de 5.000 
ceps en les qualitats de garnatxa i sirak, una 
barreja ideal per un bon vi de taula.

     I també un bon projecte i proposta de 
futur del vi, i la vinya d’en Miquel de Sant 
Jaume de Traià d’Argentona amb denomina-
ció de vi d´Alella.

     Un projecte al qual vaig estar proper, de 
la vinya d´en Miquel Pallaroles, i d´en Xavier 
Abril, aquest darrer fent-se carrec de les 
anyades, per elaborar l’embotellat i etiquetat 
amb col·laboració del celler Roura d’Alella, 
per presentar-lo al mercat vitícola del país 
per dates d’abril o maig del proper 2008. 
Enhorabona, per ells i per Argentona.

     Per altre costat, i referent al vi resultant de 
la verema d’enguany dels Amics de la Vinya i 

del Vi, que van el·laborar a la manera tradi-
cional al celler de can Serra, serà presentat 
pels voltants de les festes nadalenques.

Joan 
Pannon

Miquel Pallarolas i la seva vinya de Sant Jaume de Traià

Bones Festes!

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

Bones Festes!

Merceria i roba interior 
per a tota la família

C/Joan XXIII, 3 • Argentona

Us 
desitgem bones 
festes!

Bones 
Festes!
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TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

C/. Les Parres, 15

08310 ARGENTONA

Tel. 93 756 06 55

Fax 93 797 40 31

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ

Preàmbul

Tal com diu la dita, “per Sant Martí mata el porc i enceta el vi”, un cop 
finalitzada la vinificació en els cellers tradicionals de pagès, era costum, 
justament pels volts de Sant Martí, fer un primer tast del vi novell. L’acte 
d’extreure el primer vi novell per a tastar-lo en el propi celler rep els noms 
de fiblada o tatxolinada de la bota. 

La fiblada o tatxolinada de la bota ha estat una tradició molt arrelada 
a casa nostra. En les cases que elaboraven vi, si aquest era prou bo, el 
posaven tot seguit a la venda i com a reclam penjaven damunt del portal 
una branca de pi. 

La fiblada

És l’acció de fer un petit orifici, altrament dit tatxoli, en la part alta de la tapa 
de la bóta amb un punxó i recollir el raig de vi en un gerro, per després fer 
el tast i avaluar-lo sensorialment mitjançant la vista, l’olfacte i el gust. 

La fiblada com a ritu de tast del vi novell ha estat una celebració extesa en 
tots els pobles de la Mediterrània. Con ens diu en Joan Amades, en el seu 
Costumari, aquestes festes s’havien distingit “per llur to llicenciós i eren 
presidides per una figura de Bacus, déu del vi, coronat amb una corona de 
pàmpols”. Però, també el ritu tenien to de consagració i per això en alguns 
llocs en deien “dir la primera missa” i es recitaven “oracions” humorís-
ticament salmodiades i entonades amb aires gairebé litúrgics. Aquest 
primer tast és doncs l’hora de la veritat pel que fa al nou vi, és l’hora de 
visualitzar-ne el color, la transparència, la brillantor, és l’hora d’olorar-lo, i 
finalment de tastar-lo; en definitiva és l’hora de “jutjar-lo”.

Repassem breument algunes de les característiques organolèptiques del vi: 

Pel que fa al sentit de la vista: podrem avaluar-ne el color i els tons de la 
coloració, la intensitat, la homogeneïtat, la terbolesa o la transparència, o 
la brillantor, el despreniment o no de gas carbònic, etc. Si el vi fos tèrbol 
evidenciaria que es un vi excessivament jove sense clarificar i/o filtrar o bé , 
que ha sofert algun problema durant la fermentació. També podria deures 
a  precipitacions o a certs productes afegits. També podem avaluar el grau 
alcohòlic observant la major o menor quantitat de “llàgrimes”que davallen 
per les parets de la copa després d’haver mogut el vi al voltant de la copa.

Pel que fa a l’olfacte: la cata olfactiva és molt més complexa i força mes subjec-
tiva que la visual . De fet l’olfacte és el sentit més potent que tenim per a la cata 
del vi. Les aromes produïdes pels compostos volàtils són molt diverses i cal un 
gran entrenament per a destriar-les i apreciar-les en tota la seva dimensió. Així 
doncs els més entesos poden percebre en un vi aromes de fustes, d’espècies i 
plantes aromàtiques, de flors, de fruites, d’herbes diverses etc.

Pel que fa al gust:  aquest sentit, tot i que es 10.000 vegades menys potent 
que l’olfacte, també ens informa de certes qualitats del vi. De manera que a 
més dels quatre sabors fonamentals, és a dir el dolç, l’amarg, el salat o  l’àcid, 
podem dir si el vi és “equilibrat”i aleshores direm que el vi és “rodó”, es “har-
moniós”. En aquesta fase podem valorar l’astringència pròpia dels vins negres 
joves, la picantor pròpia dels vins joves i dels espumosos, la rugositat deguda 
a l’oxidació dels tanins fruit d’una conservació defectuosa, la frescor o l’escalfor 
del vi segons si els àcids orgànics prevalen sobre l’alcohol o a l’inrevés.  

Per aconseguir diferenciar moltes d’aquestes característiques cal ser un 
expert, és a dir un bon “tastavins”. Els entesos ens diran també com a 
corol·lari del tast i de llur experiència gastronòmica amb quines viandes 
pot maridar un vi determinat.    

Com és el vi nou d´enguany? Doncs bé,  el vi novell elaborat per 
l´Associació Cultural d´Amics de la Vinya i del Vi d´Argentona a partir del 
most de raïm de la varietat Garnatxa presenta un color cirera no massa 
pronunciat, és brillant, transparent i equilibrat. És tracta d’un vi negre jove 
de poc grau (al voltant de 10.5º) , sense regustos herbacis, amb poca 
astringència i amb bon final de boca.

Amb el most de garnatxa també hem elaborat un “vi de postres” tipus 
Garnatxa, és una mistela elaborada amb raïm de la varietat Garnatxa. 
La mistela s’obté mitjançant l’addició d’alcohol etílic destil·lat al most de 
premsar evitant així l’inicií de la fermentació.

Com és la garnatxa d´enguany? Ja que no s’ha macerat el raïm, el color de 
la Garnatxa que hem elaborat és rosa pàl·lid, és molt transparent i brillant, 
és moderadament dolç amb un grau alcohòlic elevat. 

La fiblada

Bones festes! Bones festes!
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El passat 17 de novembre a can Serra del Puig a 
les sis de la tarda, es va iniciar l’acte de la fiblada 
organitzat per l´Associació Cultural Amics de la 
Vinya i del Vi d´Argentona. 

A l’acte hi van assistir més de quaranta persones 
fent pinya al voltant de la llar del mas, acollits 
generosament per la família Collet. 

Abans de fer la fiblada pròpiament dita, el distin-
git boter Joan Oliveras va fer una breu dissertació 
de com havia anat la verema i algunes pinzella-
des de les seves vivències com a boter, també va 
intervenir l´Oriol Marfà que ens va explicar com 
s’havia fet la vinificació d`enguany. Finalment el 
convidat a l’acte en Lluís Serra “Morgan”,  ens va 
explicar de forma molt amena la importància del 
vi en la nostra cultura i en les nostres tradicions . 

Tot seguit els assistents ens varem adreçar al ce-
ller on el “mestre fiblador” en Joan Oliveras amb 
la seva provada experiència va fiblar la bóta de 

Garnatxa. Cal dir que aquest any el vi estava en 
un dipòsit d’acer inoxidable i per tant no varem 
poder pas foradar-lo amb el fibló, ans senzilla-
ment varem obrir l’aixeta del dipòsit per tal de 
fer-lo rajar i tastar-lo tot seguit. En Joan amb el 
seu bon fer, un cop fiblada la bóta i obtinguda la 
Garnatxa per el tast  va tapar el forat amb “paper 
d’estrassa” que és el tipus de paper més adequat 
per assegurar que el forat quedi ben segellat i la 
bóta no vessi...

Desprès de fer els primers tastets de vi mancats 
de estereotips i d’esnobismes sobrers , vora de la 
llar de  foc varem poder fer un mos amb torrades,  
embotits casolans i finalment tastar la Garnatxa 
acompanyada amb moniatos calents i fer-la petar 
tots plegats. I com diu en Joan Amades en el seu 
Costumari Català , la trobada d´enguany 
“fou motiu de goig” com antany.

c. Sant Miquel, 13. Tel 93 756 05 00
08310 Argentona

la teca
menjar cuinat

General Llauder, 46
Tel. 93 756 13 49
08310 Argentona
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A l’oposició no li agrada la 
participació popular
El passat dia 23 els grups municipals de l’Entesa, 
el PSC i Agrupació d’Argentona, van fer un front 
comú per a denunciar a l’actual equip de govern, 
per haver utilitzat el padró municipal en la votació 
que es va fer per elegir el nou emplaçament de 
l’escola municipal. No parlaré de les raons jurídi-
ques que incideixen en aquest tema primer perquè 
no hi ha gaire espai en aquest article i segon 
perquè voldria destacar el contingut eminentment 
polític que té aquest afer. De totes maneres, no 
defujo de l’aspecte jurídic sinó que ho deixo per 
més endavant. 

Ja comença a cansar aquesta classe política que 
utilitza en tot moment conceptes i s’ompli la boca 
de promeses, que per una part ni sent, ni creu i 
per l’altra no tenen cap intenció d’assumir-les. En el 
cas que ens ocupa, em refereixo al famós tema de 
la participació ciutadana. Tots els polítics parlen 
de participació ciutadana, però quan en el nostre 
municipi es posa en pràctica aquest mecanisme, els 
guardians de les essències democràtiques, els únics 
que es consideren capacitats per administrar la vida 
pública, els experts i tècnics en la política, posen el 
crit al cel i la única raó que se’ls acudeix és denunciar  
que s’ha utilitzat el padró; potser volien que s’utilitzés 
la guia telefònica.

Tenen una por a que el ciutadà sigui el protagonista 

de la vida política, perquè llavors se’ls acabaria el 
monopoli que fins ara ostenten. És aquesta classe 
de polítics que només volen la participació ciutadana 
per guanyar amb legitimació, degut a la cada cop 
més baixa estima pública que es té d’ells. Conside-
ren que la participació, és a dir el dret a decidir,  és 
votar un cop cada quatre anys, encara que cada 
cop siguin menys els qui votin. I per això fan tants 
esforços per a què aquest esquema no se’ls trenqui; 
fan les promeses que vulguin al cap i a la fi no 
costen res fer, i després si es compleixen o no tan els 
fa i d’aquí a quatre anys ja en tornarem a parlar. I qui 
dies passa anys empeny.

En definitiva, a la mínima de canvi se’ls veu el llautó 
i en aquest cas, ha sigut el fet de no suportar que 
l’actual equip de govern compleixi un dels seus pos-
tulats electorals, que era que els vilatans decideixin 
sobre els temes que els afecta directament, acostu-
mats com estaven a decidir  sense consultar a ningú, 
generant el malestar que tots sabem i que s’ha 
reflectit, precisament, en la última contenda electoral. 
Em pregunto: així volen recuperar el desprestigi que 
han patit?

Juli Sanmartin Cabrera

No és això companys,  
no és això!!!
Vaig seguint d’aprop el procés polític que ha endegat 
el nou equip de govern, assistint assíduament als 

plens i m’han vaig adonant que la política que van 
prometre és molt difícil d’aplicar o bé no hi ha 
intenció política real de fer-ho. 

Que un membre de la candidatura guanyadora 
fes de manera premeditada o no...,  obrés amb un 
permís no adequat posant al conseller d’urbanisme 
en una situació delicada no sembla ètic o, si més 
no, no és gaire estètic. Fins aquí la cosa podria ser 
tolerable, però en un altre ple que vaig assistir on 
es tocava el tema de la avinguda Catalunya/Espa-
nya, la cosa em va començar a semblar excessiva. 
A l’avinguda Catalunya hi ha un projecte urbanístic 
per arranjar el carrer i posar clavegueram nou. Pel 
preu excessiu que l’Ajuntament fa pagar al veïns, 
aquests protesten i aquesta per mi em sembla 
bastant adequada, doncs no em sembla bé que un 
grup polític que defensa la igualtat, l’agilitat en els 
processos d’obres, actuï de manera tan despòtica. 
Quant els veïns plantegen que ells ja tenen clave-
gueram i que aquest nou caldria que el pagues 
qui en traurà benefici de les noves construccions 
(un empresari molt potent econòmicament) i que 
precisament no estava present a la reunió, la seva 
representació la defensava el conseller d’urbanis-
me; això no es gaire ètic i sobretot no es gaire de 
bon veure. 

A mi en sembla que  una obra on el beneficiat es 
un sol veí en que la seva economia és molt potent, 
podien haver-se plantejat la d’altre manera on 
tothom sortís igualment beneficiat, doncs semblaria 
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lògic que qui en treu mes benefici hauria de 
pagar més. Davant de les queixes dels veïns 
l’Ajuntament no ha fet gaire cas, doncs han hagut 
de plantejar recursos. No és això companys, això 
no ho vam plantejar així, doncs a mi en sembla 
que tots els veïns són iguals tinguin l’economia 
que tinguin. La frase que va expressar el regidor 
del PSC- partit que teòricament defensa la igualtat 
social i el progrés comú- Sr. Salvador Casas, de 
que els veïns podien permetre-s’ho perquè tenen 
recursos, no és pertinent, doncs la capacitat de 
recursos no és la qüestió; la qüestió rau en que els 
veïns que ja tenen clavegueram no tenen per què 
pagar la necessitat d’un futur promotor per poder 
construir més habitatges en un lloc que essent un 
pulmó del poble (Can Gallar) caldria preservar-
lo de la massificacio urbana i destinar-lo a usos 
socials i mediambientals. Ja sé que és privat, però 
Can Doro també ho era en part i bé que vam 
lluitar! O és que ara hem perdut la sensibilitat? No 
companys, no era això per el que vàrem lluitar, 
com diria el nostre cantautor.

Josep nieto i carbonell

De l’assemblea

Assistí a l’assemblea oberta que se celebrà el 
dia 28 dels actuals i on el senyor Olivas em va 
assabentar de les complicacions que comporta 
regir un Ajuntament. Que lluny estan els temps en 
què la tasca principal d’un Batlle era el nominar el 
burot, també anomenat punxa-sàrries.

En l’actualitat un govern municipal té un ventall 
d’obligacions que comporten un seguit de 
tecnicismes que el votant que compleix amb la 
litúrgia de confiar en les urnes no pot sospitar. 
No m’ha sorprès el desgavell que l’actual equip 
municipal ha trobat en la tasca de regir els 
afers públics. Tots els vilatans ja intuïen que 
l’Ajuntament era com una mena de Patio de 
Monipodio. Aquest olfacte dels vilatans es va 
materialitzar en el triomf tan considerable que va 
quedar patent a les urnes.

Encara tinc a la memòria el ple que se celebra 
com a comiat del Batlle, on es va establir una 
mena de Jocs Florals lloant el comportament del 
Toni. Tants foren els èxits del Toni que fins i tot 
vaig proposar, a qui va sostenir provisionalment la 
vara d’Alcalde, que variés el topònim d’Argentona 
pel d’Argentoni. La senyora Brugal no es digna a 
contestar.

Els vilatans no pogueren que el veredicte de les 
urnes fes un rebuig a l’actuació d’en Toni. La 
Conselleria d’Indústria, seguint un procediment 
propi de la Cúria Vaticana, per treure tensions en 
un càrrec l’elevà al clàssic elevator. Potser tot el 
desgavell que impera en el país –talls d’electricitat, 
el desgavell dels trens de rodalies, els túnels de 
l’AVE– no són més que un immens Can Doro. 
Francament, hi veig la mà d’en Toni, subsecretari 
d’Indústria.

Rafael Bigorra i Rius

Bones festes!

- Per què Esquerra fa una campanya per la 
independència, amb rodalies com a eix de 
comunicació, i encara és hora que presenti 
iniciatives pensades per la Vila d´Argentona?

- Què hi ha de la figura del Policia de barri que 
es va implantar al Cros?

- És veritat que aquest policia es passa el día 
tancat al seu local i dificilment se’l veu do-
nant voltes pel veïnat?

- És veritat que en aquest barri hi ha veïns que 
es dediquen a desballestar cotxes amb tota 
impunitat sense que ningú els cridi l´atenció?

- Per què al Cros, cau de vots de Tots per 
Argentona, no hi ha cap mena de control 
sobre determinades activitats que es fan al 
carrer i a plena llum del dia?

- I és veritat també que hi ha qui fa reformes a 
casa seva sense cap mena de permís munici-
pal, com és de llei?

- Per què la Policia Local no fa cas quan els 
conserges del pavelló esportiu truquen avi-
sant que hi ha gamberros consumin alcohol 
darrera del pavelló municipal?

Enigmes de la Vila 

bones festes!

bones 
festes!

us desitgem 
bones festes!
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Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 15
Les blanques poden guanyar, però han 
de jugar precís...
Blanques juguen i guanyen.

ESCACS 
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 15
1.Rh6! es tracta de moure el rei cap a h5, per tal de que 
la reina pugui jugar (Si 1. Df1,  Ae5 amb l´amenaça de 
T8h mat. Si 1.Rg7, Ae5; 2.c4, AxD; 3.f6, b4 i el blanc 
esta en zugzwang, o sigui li oca jugar i mogui el que 
mogui, perd),   Ae5;   2.Rg7!! (ara si AxD son les negres 
que estan en zugzwang i perden. Com podeu veure, 
una simple jogada de pérdua d´un temps, dona la vic-
tora al blanc en una posició compromesa), Ah2;  3.c4, 
c5;  4.e5!!, Ae5;  5.c5, AxD;  6.f6 Th8, 7. RxT, Rd7; 8.Rg8! 
i les blanques guanyen al caure el peó de f7

Medicina i salut
Per què ens hem de vacunar de la grip?
La grip es una malaltia infecciosa d’origen viral 
que ens visita any rere any durant els mesos 
hivernals amb més o menys intensitat.  La grip 
és causa d’augment de la mortalitat de la po-
blació, augment dels ingressos hospitalaris i 
baixes laborals amb el cost sanitari i econòmic 
que això comporta. El virus de la grip es un vi-
rus RNA que te unes proteïnes a la seva super-
fície que el fan idoni per enganxar-se i infectar  
les cèl·lules del aparell respiratori causant una 
malaltia que tots coneixem caracteritzada per 
febre, tos i dolors musculars.

El virus de la grip te la caracte-
rística de una gran variabi-
litat podent canviar les se-
ves proteïnes de superfície 
molt fàcilment, cosa que fa 
que temporada a tempora-
da varií la seva constitució 
i de retruc que les defenses  
immunitàries del malalt no el re-
coneixen i axis aquest pot tornar a 
causar malaltia.

Afortunadament, la medicina disposa d’una 
vacuna eficaç contra la grip. Aquest vacuna és 
a base de virus inactivats que recull aquelles 
varia cions que es creu que el virus d´enguany 
portarà i així poder identificar al virus quan 
un pacient vacunat s’hi exposa per contagi. 
D’aquesta manera s’evita la infecció i a més 
que s’estengui l’epidèmia. 

Quí s’ha de vacunar?
S’han de vacunar aquelles persones que més 

hi poden estar exposades i aquelles 
en que les conseqüències de la 

grip puguin ser mes greus  
Per això s’aconsella vacu-
nar a la gent gran (majors 
de 65 anys) i totes aquelles 
afectes de malalties cròni-
ques, principalment de 
l’aparell cardiorespiratori. 

Finalment, els cuidadors de 
malalts i altre personal sanitari 

han de vacunar-se pel seu elevat 
risc de contagiar-se.

És eficaç la vacuna?
La vacuna és molt eficaç segons estudis fets en 
grans poblacions vacunades i a més estalvia 
molts diners a la Sanitat. No obstant no garan-
teix una protecció del 100% a tots els vacunats, 
i en alguns casos provoca una malaltia més ate-
nuada. En qualsevol cas disminueix el nombre 
de morts i si hi ha malaltia, aquesta és més lleu. 
El fet de vacunar-se per si mateix no té gaires 
efectes secundaris.

Com i on hem de vacunar-nos?
El seu metge de capçalera i els tècnics de 
salut del Area Bàsica de Salut l’informaran 
de la conveniència de vacunar-se i en el cas 
adient li faclitaran la vacuna. El Departament 
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya 
duu a terme cada any campanyes vacunals 
a la tardor.

La vacuna de la grip es clarament eficaç 
i fortament recomanable per la gent que 
es susceptible a patir una grip greu amb 
complicacions importants.

Josep A. Capdevila Morell
Metge especialista en Medicina Interna

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Especialistes en decoració en alumini i vidre

Av. l'Aixernador, nau 13. Pol. Ind. Turó St. Sebastià
08310 Argentona (Barcelona)

Telèfon: 93 756 13 14 / Mòbil 610 45 64 61 / Fax 93 756 13 14
e-mail: cristalleries_duran@hotmail.com
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Si veus coses de la vila que no t’agraden, fes 
una foto i envia’ns-la amb la teva opinió.

Ajuda’ns a millorar el poble!

Bones 
Festes!
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