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VIATGES A L'ESTRANGER

CONVERSATION GROUPS

•	Classes	d’iniciació	musi-
cal	a	partir	de	3	anys.

•	Roda	d’instruments.
•	Llenguatge	musical.
•	Banda.
•	Orquestra	de	corda.	
•	Coral.
•	Música	de	cambra.
•	Batukada.

•	Instrument:	Violí,	viola,	
violoncel,	clarinet,	saxo,	
flauta	travessera,	flauta	
dolça,	guitarra,	piano,	
bateria.

•	Prova	de	pas	superior	de	
modern.

•	Accés	a	grau	mitjà	al	
conservatori.

NOUS CURSOS!!!!!
MusiqueM	
Música per als més petits
Una	experiència	musical	per	a	nens	i	nenes	de	18	a	
36	mesos	acompanyats	dels	seus	pares	i/o	mares.

Música Moderna
Baix	elèctric,	bateria,	piano	modern,	guitarra	
elèctrica...	•	Improvisació	•	Combos

Gralla
Classes	col·lectives.	Grups	segons	nivell.

bones festes!!

bones 
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bones 
festes!!

www.baladia.cat

Passeig Baró de Viver, 56  -  08310 Argentona  
Tel. 93 797 40 08  -  banquets@baladia.cat

Un espai acollidor i diferent, que ofereix menús diaris, de 
grup, d’empresa, personalitzats i servei de carta. 
Per poder gaudir de bona gastronomia dins d’una casa 
de Puig i Cadafalch de principis del s. XX.

Us hi esperem!

Bones 
Festes!
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Editorial

Un nadal amb poca llum
No ens sembla malament que molts municipis, entre ells el nostre, hagin decidit mesures 
d’estalvi energètic per aquestes festes tradicionals que s´acosten, i en les que el dispendi 
incontrolat en wats elèctrics i altres coses supèrflues era la norma.

El temps que vivim no convida a malbaratar, ans al contrari, a estalviar. com diem, això és 
raonable, però el que ens exaspera és l´hipocresia dels polítics que dies abans de les eleccions 
moderaven el seu discurs  per mirar de acontentar  tothom, i l´endemà de guanyar, el 
canvien suposadament legitimats pels resultats de les urnes amb la correcció perversa cap als 
grups majoritaris que permet la llei electoral. i qui hi perd amb tot això?, doncs els de sempre, 
els més febles, els que fan ús de l´escola i la sanitat pública i molt directament les persones 
que amb el seu esforç les mantenen, els mestres i els treballadors de la sanitat.

No sabem on anirem a parar. si totes les mesures per sortir de la crisis es basen en estal-
viar i reduir sous, el diner deixarà de circular, no es faran compres ni inversions, el comerç 
i la indústria disminuiran, es perdran llocs de treball, les llistes de l´atur augmentaran  i la 
recaptació de la  seguretat social minvarà. Estem en un risc considerable d’acabar amb l´estat 
del benestar. suposem que per alguns això ja va bé, però segur que per la majoria, i no pre-
cisament la mateixa majoria que ha permés fer un govern monocolor, no;  cal que en siguem 
conscients i ens posem a defensar els nostres drets.

Entenem la política com una cosa molt seriosa, basada en la confiança que els ciutadans di-
positen en els seus representants, per això, per a que els defensin i representin. No entenem 
de cap manera el transfuguisme polític, quan tenim un sistema electoral de llistes tancades. 
ara, en tenim un exemple en el nostre poble. El sr X (de txa, del que no volem dir el nom), 
per desavinences internes, ha decidit deixar l´agrupació electoral i passar a fer política muni-
cipal per compte propi. las desavinences, diferències i decisions preses són legítimes, el que 
no ho és, és no renunciar a l´escó de regidor. això traeix el suport rebut per les persones que 
confiaren en ell com a membre de txa. a més, en aquesta agrupació, tots les persones que 
formaven part de la llista electoral, van firmar en un acte públic (assemblea oberta en el saló 
de pedra) una renúncia al seu escó de regidor en el cas de resultar escollits i l´assemblea els 
ho demanés. per tant, no acomplir amb això converteix a la persona transgressora en botifler. 
El temps el posarà al seu lloc.

En aquest número de la revista encetem una nova secció titulada “argentonins fora vila”. 
són molts els argentonins que per raons diverses es troben a l´estranger. creiem que pot ser 
enriquidor conéixer el que fan, les seves vivències i el país on es troben. a més, la revista pot 
ser un lligam entre el poble i ells.

Finalment, encara que amb poca llum, volem desitjar-vos unes bones festes. De ben segur 
que no cal un gran enllumenat per gaudir del Nadal.

Bones festes i un millor 2012.
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alguns conceptes
El consum responsable és quan comprem pro-
ductes o serveis, tenint en compte no només la 
seva qualitat i preu, sinó també el seu impacte 
ambiental i social, tant del producte o servei en 
si mateix com la conducta de les empreses que 
l'elaboren.

Defensem el consum crític, és a dir, 
qüestionar-se què hi ha darrera de cada cosa 
que consumim i quines són les conseqüències 
socials i mediambientals derivades d’aquest 
producte o de la seva fabricació. tot i que no 
és fàcil obtenir i conèixer tota aquesta informa-
ció, cal tenir la inquietud i fer l’esforç

practiquem un consum ecològic, una opció de 
consum que aposta per als aliments produïts 
de forma ecològica i sense ús de productes 
químics o organismes modificats genèticament 
(transgènics), la reducció i minimització de re-
sidus i embalatges generats, l’estalvi energètic 
i de transport. aquí és quan cal apostar pels 
productes de proximitat, que a més de l’estalvi 
de recursos/infraestructures de transport, es 
garanteix que sigui més fresc i que dinamitzem 
les economies locals

la llavor
Cooperativa de Consum Ecològic d’argentona

Davant d’una compra planteja’t les següents preguntes:
1. per què vull aquest producte?

2. l’he de comprar, o hi ha altres maneres d’aconseguir-ho? (reutilitzar, 
reconvertir..)

3. si ho compro, a qui estic donant els meus diners?

4. com és aquesta marca?

5. com interactua amb la societat i el medi ambient?

6. No et deixis enganyar pels missatges publicitaris, comença a conèixer i 
exigir d’on vénen els productes i sota quines condicions socials, laborals i 
mediambientals s’han produït.

Qui som?
la llavor neix de la inquietud 
d’un grup de famílies d’argen-
tona per difondre i practicar una 
alimentació sana i un consum 
responsable de productes ecolò-
gics de proximitat, amb el mínim 
impacte ambiental.

Ens constituim com una associ-
ació sense afany de lucre, auto-
gestionada, que compta amb la 
implicació i participació directa 
i compromesa de tots els mem-
bres.

Que volem?
la llavor, mitjançant un model 
de consum alternatiu, més cons-
cient i ètic, té com a prioritat 
aconseguir una millor qualitat 
de vida amb una alimentació sa-
ludable a través del consum de 
productes ecològics de confian-
ça, que beneficiïn la nostra salut 
i el nostre entorn, prioritzant i 
promocionant al petit productor 
i l’economia local.

Com ho fem?
la llavor no és una botiga. Els 
socis ens organitzem la feina de 
forma cooperativa i fem coman-
des de productes diversos a pro-
ductors ecològics, el més pròxims 
possible, per a l’autoconsum. 
com a activitats complementàri-
es volem difondre un model de 
consum responsable, agroeco-
lògic i procurar informar-nos i 
formar-nos per tenir un esperit 
crític amb el sistema de consum 
establert, creant una alternativa 
al control de les grans distribuï-
dores i superfícies.

Ens reunim periòdicament per 
tirar endavant aquest projecte 
alternatiu, si hi estàs interessat, 
pots contactar amb nosaltres a 
cooperativalallavor@gmail.com.

Objectius d’una cooperativa de consum responsable

1. consumir críticament com a instrument per a la transformació social.

2. consumir amb compromís amb el present i el futur social, econòmic i ecològic.

3. consumir coherentment amb els principis de la justícia social.

4. Mantenir un contacte directe amb els productors/es per a conèixer millor el procés i criteris 
de producció.

5. promoure el cooperativisme, l’autogestió i la implicació voluntària de les persones que 
formen part de l’associació.

6. promoure una economia social basada en costos reals i salaris justos, amb gestió i finança-
ment coherent, ètic i transparent.

7. Sensibilitzar la població sobre la importància d’un nou model de producció i consum.

8. participar a la vida col∙lectiva.

cooperativa de consum 
la llavor
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Darrerament a ningú se li escapa que la sanitat pública està 
moguda. les vagues de professionals sanitaris, la pèrdua de llocs 
de treball, el tancament de dispositius sanitaris i la mar de fons 
de les retallades sí, retallades no, tradueixen ben a les clares que 
quelcom està passant.

ser metge, avui en dia, vol dir haver estat un dels expedients aca-
dèmics mes brillants de l'institut, obtenint una nota a la selectivitat 
per sobre de vuit de deu; haver complert una carrera universitària 
de 6 anys, una de les més exigents i la més llarga de totes que ni 
l'oportunitat de “Bolonya” va servir per escurçar; estar tot un any 
estudiant per opositar per ser MiR dons sense el títol d'especialista 
gairebé no es pot treballar de res; i finalment si s´aconsegueix la 
desitjada plaça de metge resident, aconseguir un sou de mileurista 
per 4 o 5 anys, acabats els qual, el metge o la metgessa ja amb  30 
anys, si la cursa d'obstacles no ha patit cap entrebanc, passa a en-
greixar les llistat de l´atur fins a trobar una feina més o menys fixa.

Malgrat això cada any molts estudiants es queden sense poder 
fer Medicina i els que ho aconsegueixen, acaben sent uns dels 
professionals més apreciats del món per la  qualitat assistencial 
que garanteix la seva formació.

El nostre sistema sanitari públic, a part de ser universal, gratuït 
i equitatiu, és un dels  millors  del món, tant per la qualitat dels 
seus serveis com per la relació cost-benefici del mateix.  El nostre 
estat, amb un percentatge del piB destinat a sanitat molt inferior al 
d'altres països de l´entorn, té unes prestacions sanitàries enve-
jables per molts. per què sinó es produeix el turisme sanitari? a 
més a ningú se li neguen prestacions. Jo, que porto en el sistema 
més de 30 anys, mai he vist que a ningú se´l deixés d´atendre, és 
a dir des de preguntar-li que li passa, fins a la hemodiàlisis si cal, 
per no tenir papers o per no parlar cap idioma derivat del llatí….. 
som pioners i capdavanters en moltes tècniques i procediments. 
En podria esmentar molts, però per no avorrir al lector només  cal 
recordar que som l´enveja mundial en el tema del trasplantament 
d'organs i que il∙lustres catalans lideren a nivell mundial especiali-
tats com cardiologia, oncologia, malalties infeccioses, etc.

Esclar que l´esforç de molts metges i metgesses, infermers i infer-
meres i tot un reguitzell de professionals sanitaris han contribuït 
i contribuïxen cada dia, a la sostenibilitat i eficiència del sistema 
sanitari. són als professionals de la sanitat pública als que hem de 
donar el nostre reconeixement i agraïment per la feina feta, però 
es responsabilitat de tots els ciutadans defensar la sanitat pública 
tal la coneixem o encara millor.

Els polítics no estan a l´alçada quan per activa o passiva cataloguen 
als metges de mandrosos i per això cal que treballin més (no a 
les suplències, no a cobrir les jubilacions, fora els interins…); o 
de malversadors de fons públics  i per això els hi controlarem la 
prescripció, el nombre de pròtesis…i els hi baixarem el sou).

No és d'estranyar que tot plegat generi desmotivació i mal ambient 
entre els professionals cosa que condueix a unes tímides vagues 
com hem vist recentment.

al meu entendre, els polítics el que han de fer és dir clarament a 
què té dret o no té dret un ciutadà en concepte de prestacions sa-
nitàries, han de buscar els recursos econòmics que facin el sistema 
sanitari públic sostenible, per això potser cal evitar despeses en ar-
mes i altres foteses de menys interès general;  han de dipositar la 
confiança en la bona gestió clínica i econòmica dels professionals 
i han de defensar sense embuts el sistema sanitari públic. per ara 
l´única cosa que han fet és carregar contra els més dèbils: els pro-
fessionals; però si segueixen així van pel camí d´atemptar contra 
els drets de la població. Els que manen no volen mullar-se sobre 
quins drets tenim com a malalts, ni quin concepte de salut hem 
de gaudir (amb cataracta o sense, amb pròtesi o sense....), però 
que a ningú se li escapi que pel camí de les retallades que anem, 
les coses deixaran de ser com ara. cal que tots junts defensem la 
sanitat pública. Els professionals sent eficients, els usuaris fent-ne 
un ús raonable i exigint els nostres drets, i els polítics mullant-se i 
no fent demagògia.

Els metges, el sistema sanitari 
i els polítics

Josep a. capdevila
Metge

treballador de la sanitat pública

L’ensenyament 
de qualitat

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

C/ Gran, 88 - Argentona - Tel. 93 756 12 96

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGentonA - tel. 93 797 16 52

bones 
festes!

Bones Festes



el banc de la plaçaNúm. 32  |  Desembre 20116 Col·laboració

Fa 10.000 anys, uns homínids varen comprovar que congeniar l'hà-
bit caçador - recol∙lector amb el de sembrar grana prop de casa 
per aprofitar-ne els fruits era exitós; és a dir, els facilitava la vida. 
En etologia, la ciència que estudia el comportament animal, es diu 
que un canvi en els hàbits de vida perdura si té èxit, o el que és el 
mateix, si aporta més del que cal invertir. És el cas de l'agricultura 
ancestral, on el canvi va perdurar.

així fou com l'espècie humana va començar a cultivar la terra, a 
sembrar i a recollir el fruit del que cuidava. Es considera que això 
succeí fa 10.000 anys, l'edat de l’agricultura.

D'aleshores ençà les coses han canviat molt, el camp s'ha tecnificat 
facilitant algunes tasques que abans eren força carregoses, com 
llaurar durant dies amb bestiar el que ara es fa en un parell d'ho-
res amb tractor. a voltes també calia recórrer a la religió com a 
eina poc empírica: s'havien arribat a ex combregar pugons...

Malgrat tot, els tomàquets quan maduren continuen sent vermells, 
encara que amb matisos. Hi ha un tomàquet que quan madura ho 
fa en to negre, un altre ataronjat i un altre senzillament no ho fa. i 
encara més: avui dia hi ha plantes reptants que formen preciosos 
tapissos verds, col-i-flors blaves i plantes que resisteixen l'atac 
irreversible de virus vegetals agressius. Ei que no m'estic inventant 
res, tot és cert, encara que hi afegeixi algun adjectiu per emfatitzar.

així és com avui dia tenim unes varietats de plantes que són dife-
rents i sobresurten del corrent, han tingut èxit i ho han fet perquè 
el canvi ha estat profitós. a voltes, ser diferent té èxit: si un paó 
reial té les plomes de blau més intens que un congènere, cridarà 
més l'atenció de les femelles i s'aparellarà més vegades, és a dir 
triomfarà (biològicament parlant), perquè tindrà més probabilitats 
de deixar els seus gens a la descendència; base biològica per la 
que tots nosaltres estem aquí.

amb el matis del component social que ens caracteritza, l'espècie 
humana també ho fem. volem ser diferents i ens evoquem a les 
modes que en inici ens distingeixen de la resta, encara que quan 
tots som igual de diferents acabem sent els mateixos diferents. 
compte en anar fent el paó pel carrer...

aquesta base biològica darwiniana aplicada a l'agricultura és la 
tècnica anomenada millora genètica. Bàsicament consisteix en 
anar millorant les característiques de les plantes seleccionant 
les millors. Malgrat el nom grandiloqüent de “millora genètica” 
(no confondre amb transgènia!, no tenen res a veure...), aquesta 
tècnica no amaga cap gran secret, ni es tracta d’un experiment 
caríssim que només es pot fer a Houston. En agricultura, con-
sisteix en la obvietat d'aplicar el sentit comú i guardar la millor 
grana per l'any que ve. El principi és el següent: si em menjo 
totes les mongetes ganxet aquest any, el que ve no en tindré per 
sembrar i vull la millor grana per sembrar, perquè és de la que 
en trauré pels propers anys. aplicant aquest criteri, puc guardar 
la grana que ha fet un tomàquet més vermell, la pastanaga més 
dolça, el cogombre que no s'ha posat malalt o el lliri més groc. 
És a dir, que seleccionaré les característiques que més aprecio de 
la meva planta.

per anar al gra (mai millor dit...): ara i aquí comptem amb un 
material genètic brutal de plantes que són el resultat d'una 
acurada selecció dirigida de 10.000 anys. quan la cosa es comen-
ça a pervertir és quan una empresa, digues-li Multinacional que 
ven grana a tot el món®, patenta una varietat cobrant royaltys 
impressionants per vendre una llavor amb unes característiques 
determinades. l'activitat és totalment lícita i legal, i de ben segur 
que fan una tasca que facilita la feina dels pagesos. la pregunta 
que ens hauríem de fer és: d'on ha tret la llavor que ha millorat el 
sr. Multinacional que porta venent llavors fa 100 anys...? qui ha fet 
la feina els 9.900 anys restants? i quant val?

Els pagesos han fet una tasca desinteressada i molt bonica. És evi-
dent que no la volen cobrar, la tasca de millora genètica que han 
anat fent és impagable, però tampoc cal encobrir aquesta feina i 
deixar només l’aprofitament lucratiu de les empreses que venen 
llavors. poden coexistir les dues, però cal preservar la feble.

Ei, que la idea no ha estat meva, el catedràtic de la universitat de 
còrdova i membre de la comissió de la Fao sobre recursos fitoge-
nètics, el Dr. J. Esquinas-alcázar, fa anys que defensa els drets del 
pagès com si fos una mena d'obtentor de varietats (tècnicament és 
diu així...). la tesi seria la de preservar i valorar d’alguna manera 
aquesta tasca i no deixar que mori tot aquest material genètic que, 
com tot, si no es preserva, mor. No ens quedarem sense el gerani 
de flor més grossa, el paó de cua més llarga o la rosa més verme-
lla, perquè la ven el sr. Multinacional que té uns tentacles gairebé 
infinits. però potser sí que ens quedarem sense aquelles varietats 
més vulnerables, les de tota la vida, algunes de les quals ara ja 
costen de trobar: la col de paperina, el tomàquet pometa, el pèsol 
de la floreta o  l'estirabec. i no em digueu que no sabeu de què us 
parlo, parleu amb les vostres àvies que també són patrimoni que 
cal cuidar, i molt.

la bona notícia és que darrerament han sorgit tot d'entitats que 
es dediquen a preservar tot aquest material. Fan una molt bona 
tasca en identificar, caracteritzar i preservar aquest patrimoni que 
entre tots tenim l'obligació de preservar, perquè és patrimoni de 
tots, encara que no costi diners... Enhorabona per la iniciativa, 
però sobretot enhorabona als pagesos que 
continuen fent aquesta gran tasca de millora i 
generositat.

Pagesos®: 10.000 anys de feina impagable

Montse Matas 
oliveras
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la temporada de bolets, al boscos de la nostra contrada, aquest 
any pintava molt magra. Donat a la manca de pluges de l’agost, 
setembre i octubre, la temporada ja es donava per perduda. però 
les darreres intenses pluges de mitjans de novembre juntament 
amb el increment de les temperatures han propiciat salvar la 
temporada de bolets.

curiosament aquest any i en diferencia als anteriors els bolets es 
trobaven fora del bosc, principalment en clarianes humides, en 
corriols i principalment en boscos mixtes, i en boscos orientats a la 
soleia i on en anys anteriors no sen feien.

les especies primerenques foren les pimpinelles, i una gran 
proliferació de apagallums, bolets de tinta o femer (no comestible) 
i sobretot una gran quantitat de mollerics i cama-secs. En menys 
quantitat trobarem   siurenys, cigrons i algun cep. Desprès d’uns 
dies aparegueren els rovellons (deliciosus i sanguifluus) i finalment 
l’aparició dels carlets i els fredolics.

quant surti a la llum aquesta revista, el fred i les possibles venta-
des ja hauran clos la temporada de bolets d’enguany, no obstant 
la curta durada creiem que ha estat profitosa per tots els boletaires 
de la vila.

Qui ens ho havia de dir...

Francesc Navarro

Ca l'Elies
Agricultura Ecològica

L'Arc de la Natura
Avda. Molí de les Mateves, 2
(al costat de la Baronia de Viver)
Argentona
Dimecres: 16.00 h a 19.30 h
Dissabtes: 9.00 h a 14.00 h
Telèfon: 615 500 282
Mail: larcdelanatura@gmail.com

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

c-1415 a
Granollers

c-1415 a
Mataró

C-32

A Ca l'Elies

Direcció
El Cros
Avda. Molí de 
les Mateves

A Argentona

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

artesanies do-ver

C/Sant Julià 21 - 08310 Argentona 
Tel. 93 756 07 79 - Mòbil 677 15 20 78

Per a tot el que vulguis emmarcar!

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

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

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

Bones Festes!

Bones 
Festes!

bones 
festes!

Bones Festes!



el banc de la plaçaNúm. 32  |  Desembre 20118 Col·laboració

les desqualificacions globals són una forma mesquina de descrèdit 
de l’adversari que fan servir els polítics. Em vull referir a l’escrit de 
l’Entesa en l’espai destinat per la revista Cap de Creus als grups 
municipals, darrer número de novembre.

posats a fer radiografies, fem-ne una d’ells. i a qui li piqui, que 
es rasqui. són un grupuscle de caràtula canviant i estructura 
inestable. Elles i ells, persones aburgesades, practiquen l’esport 
de la política i fa temps que malden per tutelar el poble amb 
llurs esquemes ideològics. Duen tants anys manipulant la política 
local argentonina que s’han arribat a creure que el poble és seu. 
per això l’aparició d’una agrupació netament popular exempta 
dels únics barems que ells accepten (dretes/esquerres) la creuen 
intrusa i, amb acritud que revela odi contingut, la minimitzen de 
forma xulesca.

El seu “sant cristo gros” és un conegut personatge, difamador i 
distorsionador de la realitat, que coincideix amb ells en l’odi a tots 
per argentona, a qui blasmaven anys enrere i que ara, mal que els 
pesi (pel seu tuf fatxa), han de venerar perquè, tant ells com els 
altres tres grups de govern depenen del seu vot i és el seu “rei del 
mambo” particular. Ja se sap: quan no pots amb el teu enemic...

acusen tots per argentona d’haver fet perdre pistonada al poble i 
“fet tan poca cosa”... perquè són incapaços de reconèixer el treball 
aliè i sí molt propensos a magnificar el seu, que sempre va de la 

mà d’uns criteris que pretenen imposar-nos als vilatans corrents 
que no tenim “quatre dits de front”. com si txa fossin una colla 
d’incapacitats, arriben a dir que “la revenja hauria estat deixar-los 
governar”. En el fons, però, tenen molta raó: ells sí que en van 
fer de feina a l’època del regnat dels soy, Brugal, pinart i Merino, 
endegant equipaments faraònics com la sala que no era prioritària 
i ja veurem si serà sostenible, malgestionant l’empresa argentona 
projectes, un malson heretat per txa, o apujant l’iBi desmesu-
radament per a poder finançar els seus somnis de grandesa, o 
aprovant d’inici un pouM necessari però no consensuat i que 
hipotecava el futur de la vila per les seves exagerades expectatives 
de creixement i deixant l’ajuntament amb un nivell d’endeutament 
que fou un càstig pels que vingueren darrere.

a les darreres eleccions, els votants els van reduir a la seva autèn-
tica dimensió: un regidor. però, seguiran tunejant-nos el cervell 
amb els seus grans projectes de tota mena: “pla educatiu”, “pla 
estratègic”, “pla de joventut”. “pla econòmic-social”, sempre es-
ventats però mai duts a terme perquè són autèntiques fumerades, 
sobretot el seu “projecte” de poble, ben farcit de salsa ideològica 
i comptant, com és natural, amb els impostos dels vilatans. En el 
subconscient, tenen ben assumit que el poble els pertany.

El poble és seu?

Jaume 
itxart

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

· llaminadures · bombons · gelats 
· regals · festes d’aniversari · detalls 
(casaments, comunions, batejos) 

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

botiga de llaminadures

Bones 
festes!

Bones 
festes!

Bones festes!

Bones Festes!
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El passat 20 de novembre es van celebrar les Eleccions Generals al 
parlament i senat. la primera cosa que voldria esmentar és que va 
ser unes eleccions avançades. Es van celebrar quasi mig any abans 
del què tocava. Dic això perquè ens dóna una mostra del context 
en què es celebren aquestes eleccions: un context d’enorme 
pressió per part dels anomenats “mercats financers”; un context 
dins el qual se’ns fa molt difícil creure que el senyor Zapatero, 
quan va convocar-les, no sabia que el psoE perdria les eleccions. 
El que ens porta a la conclusió que, en el fons, el que s’ha fet aquí 
és quelcom semblant al que ha passat a Grècia i a itàlia, és a dir, 
que sigui la dreta “oficial” la que apliqui les mesures que aquests 
mercats imposen.

l’altra consideració que crec important de tenir en compte és que 
aquestes eleccions posen en evidència el nefast sistema electoral 
que tenim en el nostre país. El partit popular, només amb el trenta 
i escaig per cent dels vots, tindrà majoria absoluta per fer i desfer. 
És a dir, aquest partit governarà dient que representa la voluntat 
popular quan quasi set persones de cada deu no l’han votat. això 
és així amb la injusta llei electoral vigent que pertorba el principi 
democràtic més elemental: cada vot ha de tenir el mateix valor, 
sigui quin sigui l’origen o el partit del vot. si aquest principi es 
complís, és evident que la majoria absoluta del partit popular no 
seria tal. això és més evident a catalunya, on convergència i unió, 
amb un vint per cent de vots, està aplicant unes mesures totalment 
impopulars i ho fa dient que té el suport de la ciutadania catalana.

però bé, aquesta revista és d’àmbit local i hem de fer referència 
obligada al succeït al nostre poble. El partit guanyador va ser 
convergència i unió que va obtenir 2450 vots. una quantitat de 
vots molt semblant a la que van obtenir en les darreres eleccions 
al parlament català. això ens crida molt l’atenció perquè posa en 
evidencia que ciu té un electoral molt fidel, llevat dels comicis 
municipals. quasi dues terceres parts de l’electorat de ciu no dóna 
suport a les eleccions municipals a la candidatura convergent local. 
tant el 2007 com a les darreres del 2011, ciu només va recollir 
uns 900 vots i se’n van perdre 1550. creiem que això és un motiu 
de reflexió per a l’actual direcció local de ciu. la nostra opinió 
és que en l’àmbit local no es voten als partits sinó més aviat a les 
persones.

per acabar, i tornant al principi, quan hem dit que aquest sistema 
electoral imposat durant la transició pels sectors dominants al 
nostre país implica una representació distorsionada de la nostre 
societat, dona la raó als Indignats quan en un dels seus eslògans 
manifesten que “no ens representen” referint-se a la nostra i 
actual classe política. sense cap mena de dubte, una reforma de la 
llei i el sistema electoral és urgent i necessària.

Reflexions postelectorals

Juli 
sanmartin

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona
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des de 1960

C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapou@terra.es
Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

Aliments integrals i biològics

Complements dietètics

Fruita i verdura ecològica

C/. Joan XXIII, 9  -  ARGENTONA
Tel. 93 756 01 42

Bones Festes!

Bones festes!

Bones festes!

Bones 
Festes!
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l’exposició “Realitat i vitalitat de la llengua catalana” –organitzada  
per la Folc i elaborada i comissariada per Jordi solé i camar-
dons–, dins dels actes del correllengua d’argentona-2011, ha 
aplegat més de 400 alumnes de 6è de primària i dels cursos de 
secundària de l’institut d’argentona.   

OBJECTIUS

cal dir que l’exposició va ser pensada per a ser visitada pel públic 
adult en general, però també pot ser molt útil per als estudiants 
catalans ja que molts dels temes que tracta formen part del currí-
culum de llengua catalana i literatura. D’altra banda, les maneres 
d’observar i de posicionar-se davant la realitat també formen part 
d’allò que hom demana als educadors:

- Ús (i desús) de la llengua
- literatura catalana
- Història de catalunya i dels països catalans
- periodisme i mitjans de comunicació
- Història de la llengua (comunitat lingüística)
- actituds i ideologies lingüístiques
- Discurs sobre la llengua
- territoris de parla catalana i varietats lingüístiques

- substitució versus Normalització lingüística
-  valors i consciència crítica de la realitat (complementa els tallers 

per la llengua): educació sociolingüística
- Eines de comprensió de la realitat i dels processos sociolingüístics
-  Els joves com a protagonistes actius d’una realitat que fem (no es 

fa independentment de nosaltres)

Competències bàsiques que s’hi poden treballar

- competència comunicativa. lingüística i audiovisual
- competència artística i cultural
- tractament de la informació i competència digital
- competència d’aprendre a aprendre
- competència d’autonomia i iniciativa personal
- competència social i ciutadana

L’exposició

Es tracta d’un itinerari en 22 plafons amb l’objectiu de mostrar la 
realitat de la llengua dels països catalans en tres grans blocs: (1) 
els territoris de parla catalana, (2) la realitat desigual dels usos 
idiomàtics, i per últim (3) la vitalitat incontestable del català i la 
història de la comunitat o nació lingüística catalana. comunitat 
lingüística perquè ens ho diu la ciència; nació lingüística perquè 
ens ho fa dir la voluntat de voler continuar sent nació fent possible 
la plenitud de la llengua.

Es vol superar la dinàmica de les polèmiques sobre la salut i el fu-
tur del català dels darrers 30 anys en què s’ha dividit als opinadors 
en “optimistes” i “pessimistes”. No es parteix de predisposicions 
anímiques ni es vol fer propaganda partidista i per això es parla de 
realitat (més positiva o més negativa) i vitalitat.

Es proposa l’autoestima perquè no som una llengua petita, ja que 
el català forma part del 2.5% de les llengües més parlades del 
món, però no ha assolit encara la normalitat d’ús de què sí gaudei-
xen llengües més petites.

l’exposició es complementa amb l’edició d’un llibre amb el mateix 
nom que amplia les informacions que per raons d’espai no s’han 
pogut incloure en els 22 plafons.

Exposició

Realitat i vitalitat de 
la llengua catalana
Una proposta d’educació sociolingüística.

Els centres i les entitats culturals que vulguin exposar l’exposició 
l’hauran de sol∙licitar al web de la Folc: www.folc.cat

Correllengua 
argentona-2011
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les escoles públiques de primària i les dues escoles bressol d’ar-
gentona, van prendre part el dissabte 26 de novembre al matí en 
una gran festa a la Font picant. El motiu s'ho valia, la Generalitat 
de catalunya va fer el lliurament a les escoles d’argentona del 
distintiu que les reconeix com a escoles verdes i sostenibles.

amb l'impuls dels Departaments de Medi ambient i Educació de la 
Generalitat de catalunya el projecte té com a principals objectius 
incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat, la impli-
cació activa de la comunitat educativa en la millora de l’entorn i el 
treball en xarxa.

Els d'argentona i gairebé 900 centres escolars de tot catalunya són 
membres de  la Xarxa d’Escoles per a la sostenibilitat de catalu-
nya. El compromís de les escoles de la vila amb el projecte va més 
enllà de la seva acreditació com a Escoles verdes i tindrà continu-
ïtat a través del pla d’acció, que defineix els objectius i propostes 
que els centres pretenen assolir.

una cercavila molt concorreguda i animada va dur als vilatans cap 
a la Font picant acompanyats pels gegants, geganters i grallers de 
les escoles argentonines. En arribar van poder recuperar forces 
amb un esmorzar amb fruita de cultiu ecològic, gaudir jugant amb 

jocs enginyosos fets amb materials reciclats, saltar sobre inflables i 
prendre el solet, que ja tocava, tot petant animadament la xerrada.

a quarts de dotze va començar l'acte institucional, però amè, en el 
que van prendre la paraula diverses autoritats de la vila: el Regidor 
d'Ensenyament, Àngel puig, que dóna la benvinguda, el senyor 
alcalde va fer èmfasi en l'abast de la totalitat dels centres educa-
tius de nivell infantil i primari i altres autoritats del Departament 
d'Ensenyament. Els autèntics protagonistes foren les nenes i els 
nens de cadascuna de les escoles que amb poques paraules van 
fer-nos conèixer els esforços que estan duent a terme: que si un 
hort regat amb aigua de pluja, que es pot estalviar paper enviant 
els missatges electrònicament, que cal separar les deixalles també 
a l'escola, i apagar els llums per no malgastar energia, i més i més 
bones idees que van fent-se seves en la pràctica diària.

“Els petits canvis són poderosos” deia el protagonista d'un micro-
espai de tv3 que ens va ensenyar les beceroles de l'ecologia.

Des del Banc de la plaça encoratgem  la comuni-
tat educativa a perseverar amb els bons hàbits i 
les bones pràctiques que ens ajuden a ser més 
humans quan pensem en els altres éssers vius.

argentona i les 
Escoles Verdes

associació 
de veïns 

d’argentona

Selecció Jabugo

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

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES
• PORC IbèRIC

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

ARGENTONA

Carrer Gran, 12
Tel. 93 797 18 11

ARGENTONA

Bones Festes!
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marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

Bones Festes!
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Coses que passen
El dia 09/09/2011 
es varen presentar 
les noves gàrgoles 
restaurades de la 
església de sant 
Júlia.  

Durant el mes de setembre varem gaudir d´una exposició del 
correllengua en el saló de pedra. la exposició, a banda de ser 
didàctica, va mostrar la realitat socio-cultural del català.

l´exposició de bolets organitzada per NatuRa els dies 11 i 
12/11/2011 a l´aparador del síndicat de pagesos del carrer gran, 
va ser molt minsa. Res feia preveure l´esclat boletaire que dies 
després sortosament hem tingut. 

El 01/11/2011 varem coneixer l´óbit de consol 
Romeu, baronessa del viver. caldrà veure 
que passará amb la finca i amb la capella 

romànica que hi ha.

20/11/2011. Eleccions generals, dreta ó dreta disfressada...
no van reflectir el vot dels indignats. a argentona ciu va 
ser la força més votada, seguida pel pp.

El 26/11/2011 es va entregar el diploma de fill predilecte 
d´argentona a títol pòstum a en Joan padrós. Els seus familiars 
varen recollir la distinció atorgada pel consistori. Foto cedida per 
en pep pedrós.



el banc de la plaça 13Núm. 32  |  Desembre 2011 Vilatans que opinen

Estic enfadada, amb la que esta 
caient!!!

avui he rebut una multa per circular en una zona limitada entre 
30 i 50 km/h. anava a 35 Km/hora. la multa es de 100 €. volia 
denunciar públicament als ajuntaments que estan posant aquest 
tipus de multes per recaptar, a mes m’han fet una foto i tot, i a 
mes a mes, he hagut de perdre el temps en anar a l’oficina de 
correus, dons venia certificada. No crec que anar a 35 km/hora 
sigui un delicte, m’agradaria saber qui posa aquestes estúpides 
normes, al∙legant que son per seguretat o per no malmetre el 
medi ambient, i una merda!!!! tal com estan les coses, i amb tots 
els problemes econòmics que tenim els “ciutadans de a peu”, hem 
de anar pendents de anar a 5 km/hora mes o menys? sembla un 
acudit no, que ens volen prendre el pel?

les multes son desproporcionades, no puc entendre que aquests 5 
km/h tinguin una sanció de 100 €. sabeu quin es el import de les 
ajudes o del subsidi d'atur? Hi han pensionistes que tot just reben 
uns ingresos de 400 €, una multa com aquesta respresenta un 
25% de la pensió.

Diuen que estem en un país demòcrata i que hi ha llibertat, on? 
si estem copats per lleis que s’han tret de la màniga els politics 
per recollir diners. No tenim llibertat per res, cada dia tenim mes 
normes, no fumis, no beguis, no corris, no parlis per el movil, no 
facis servir el Gps, no circulis a mes de…. paguem per aparcar en 
zona blava, verda, taronja… i ens sancionen indiscriminadament 
si no cumplim. i si no pots pagar, dons t'embarguen fins i tot la 
nomina, o la pensió. que fort!!!

abans no entenia el moviment “D’iNDiGNats”, però cada cop 
mes, entenc que hem de fer alguna cosa!!!  
però que?

Moltes gràcies.
imma caro serra

Som orfes!!

si, em sento oRFE del meu poble, sóc filla d’argentona i me 
l’estimo. Em falten tantes coses a la vida del nostre poble…

Em sento oRFE del campanar –està mut d’hores. No parla per 
dir-nos que comença el dia, l’hora de l’àngelus, les dotze de la 
nit, té el ventre malalt. té cura? perdó, no me’n recordava de les 
retallades.

oRFEs, després de vint-i-cinc anys de piscina, ara se’ns ha mort i 
no sabem si ressuscitarà, si tornarem a gaudir, grans i xics, d’un 
lloc molt important per la salud.

oRFEs dels nostres mandataris. Fa vint anys que vivim al carrer de 
sant sebastià, també ens sentim oRFEs tot el veïnat per no trobar 
una solució al nostre problema. tenim un carrer amb sots i rierols. 
No seria gaire cosa si no fos que després de vint anys, ara dels 
setze veïns que som, sis ja estem entre els setanta-un i els noranta 

tres anys, alguns d’ells amb deficiències. ah! però no passa res si 
caiem i ens fem mal, això és normal!

oRFEs, oRFEs, oRFEs, de moltes més coses. quina pena; no 
trobeu que és així??

oRFE també de la poca atenció d’algun regidor que fa ja quatre 
mesos que estic esperant poder parlar amb ell, demano visita i 
no rebo resposta. potser deu ser que com que sóc una vilatana 
del “monton”, doncs no em toca. però una cosa si, paguem 
religiosament tots els tributs gràcies als quals els membres de 
l’ajuntament poden gaudir del seu sou, que per cert, no entenc com 
es poden augmentar el sou els mandataris en un temps en que el 
que toca a tots es estrényer-se el cinturó.

l’orfe: lourdes colominas

• Productes fitosanitaris
• Servei de tractor
• Adobs, llavors, plantes
• Parada Mercabarna

•  Menjar per a animals, palla 
i farratges

• Servei de carretó hidràulic
• Màquina de trillar llegums

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

Bones Festes!

Bones Festes!

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Bones Festes!
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sé que és molt important la pluja, però m'avorreix no poder treure 
un peu al carrer.

tinc un munt de revistes, agafo el Cap de Creus i em poso a a 
rellegir-les. poc a poc em vaig encuriosint. si ens poséssim a parlar 
de tots els grups municipals, podríem escriure un llibre.

2008 – Cap de Creus – Juny / Juliol: ciu ple d’il∙lusió diu: “Farem 
el carrer Gran, la plaça de vendre, el casal d’avis, la nova seu de la 
policia, pistes cobertes a les escoles, la piscina, a can Doro aparca-
ments, l’acabament de la sala”. aquesta sala …!!

alguna cosa es va fer, d’altres van quedar al calaix, les arques esta-
ven buides, però crec sincerament que van fer el que van poder, si 
més no ciu n'estava orgullosa ja que acababa el seu balanç amb: 
“si només hi portem un any”.

2009 – Cap de Creus – Gener / Març. ciu parla de pressupostos 
i diu: “ l’Entesa i socialistes, els membres d’aquestes formacions, 
van ser els que ens van portar a la situació actual, deixant el poble 
hipotecat per uns quants anys.

2009 – Cap de Creus – Juny / Juliol ciu diu: “seguirem treballant 
perquè estem convençuts que l’acord de govern amb txa és el que 
pot portar una millora de la qualitat de vida als argentonins”.

2009 – Cap de Creus – setembre / octubre. ciu diu: “hi ha 
grups que es presenten amb l’únic objectiu de capgirar l’equip 
de govern, altres amb el seu projecte faraònic han dut al poble a 
la”bancarrota”, no tenen visió de futur.. si volem sortir de l’ofec 
econòmic cal que rumiem bé amb qui dipositem la confiança a les 
pròximes el∙leccions”. tinc la impressió que vostè, sr. armengol, no 
pensava en el futur del poble sinó en el seu de futur.

2010 – Cap de Creus – Novembre / Desembre. ciu diu: “hi ha re-
gidors que no s’interessen mai per res, i si ho fan, no és per buscar 
solucions per al poble, si no per construir castells de mentides i 
vaguetats”.

i jo dic: està parlant del senyor que jo penso? l’ha descrit molt bé.

qui li havia de dir que aquest senyor busca-raons i mentider li 
salvaria l’alcaldia? si no fos per aquest senyor mentider que a més, 
tots coneixem, vostè no estaria aquí. No sé el que vostè li va donar, 
però a l’ultim ple que jo vaig assistir, aquest senyor amb velades 
amenaces no es va estar de retreure les visites que fa a casa de 
voste. a mi em sembla molt sospitós.

sospito que amb l'ànsia de poder, ha pactat amb el diable. aquells 
vilatans de que tant s’omple la boca al parlar d’ells, els ha venut. 
tots aquells mentiders, aquells que han enfonsat el poble, són els 
seus aliats; no sé si vostè mentia abans o menteix ara, però l’equip 
de ciu que hi ha avui, no té credibilitat.

sabeu el que ha fet txa amb l’augment de sou, doncs l’han portat 
a caritas, perquè hi ha molta gent que viuen sense sou, però vosal-
tres no us en heu assabentat, oi?

El senyor Masó no és perfecte i jo li he fet retrets, en el Cap de 
Creus inclós, però es una persona propera que l’hem vist créixer, 
l’hem vist treballant, sempre a punt a donar la mà a qui la neces-
sita. No ha estat solament a l’ajuntament, també estava al carrer 
recollint la brossa que molts inconscients hi tiren.

també es va equivocar, es va equivocar amb la brossa; es va 
equivocar posant multes exagerades, es va equivocar amb el porta 
a porta. No es pot provocar la gent, s’ha d’ensenyar, i sobretot s’ha 
de tenir molta paciència. quan una cosa comença, costa d'apren-
dre i d’acostumar-s'hi.

a mi em disgusta que tanta gent s’ho prengui a la fresca, que no 
respectin les normes; encara que sembla que ciu ha trobat el 
sistema per fer que es compleixin. El mal es que aquest sistema no 
és just: cap família de 2 o 3 persones gasta la quantitat de bosses 
que ens volen endossar. No tenen por que la gent se'lls tiri al 
carrer? No creuen que molta gent agafarà les bosses i les tornaran 
a l’ajuntament i penjaran la seva brossa en una bossa de qualsevol 
del mercat? vagin amb compte, no es trobin amb una rebel∙lió en 
la qual jo també hi seré. No volem ser governats per vostès!!

Han copiat aquell sistema de la brossa tant criticat per vostès, 
l'única cosa que han canviat ha estat el “modus operandi”. s’han 
assegurat de fer pagar als que no pagaven i apujar les tarifes als 
que religiosament hem pagat i hem complert. o sigui ens apugen 
la brossa, la contribució, i alguna altre cosa més. i sobretot s’han 
apujat el sou, i al poble que els bombin.

pD.

El sr. Jaume uribe volem que se'n vagi de l’ajuntament. si no li 
agrada txa que deixi la seva plaça, que de gent preparada n’hi 
ha molta i més que ell que no ha estat capaç de donar la cara a 
l'assemblea oberta del dia 27 de novembre passat, i explicar a tots 
els que vàrem confiar en ell el perquè i el com de la seva marxa.

Mentre sento ploure… 

alfonsa 
charles

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Bones 
festes!
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Mai m’ho hauria imaginat. Mai hauria pensat que el tema de les 
deixalles domèstiques fossin una radiografia tan clara del tarannà 
de les persones. una vegada vaig sentir: “deixa’m obrir i observar 
la nevera de casa teva i et diré com ets”. quasi em veuria em cor 
de preguntar: “deixa’m mirar quines i quanta deixalla fas i et diré 
com ets i com es el teu comportament i manera de ser”.

sí, és el concepte de les coses que ens fan nosa (brossa) i que hem 
de foragitar tant en quantitat com en qualitat, el que ens fa ser 
com som. vivim en comunitats i això comporta que tinguem unes 
normes establertes que ens ajuden a poder conviure.

una d’elles és la gestió dels residus urbans als pobles i ciutats, 
des de la seva recollida, transport, tractament i destí final, sigui 
mitjançant el reciclatge, compostatge, emmagatzematge en 
abocadors i/o incineració. però malgrat tots els sistemes i esforços 
per fer aquesta gestió el millor possible, tant en l’aspecte econòmic 
com en el mediambiental, segueix havent-hi un gran repte i una 
gran pregunta: podem seguir generant les quantitats de residus 
que estem fent? podem seguir produint els quasi 700 kg de brossa 
per habitant i any que produïm?

la resposta no té matisos: No!!

això ens hauria de fer pensar que, o bé ens ho agafem 
seriosament o sinó quedarem, com es diria d’una manera un xic 
basta, colgats de merda!!

El més trist, i ara posant-t'ho a nivell local, és que quan semblava 
que el sistema de recollida de brossa i pagament per generació 
a la nostra vila, començava a quallar i la gent es començava a 
conscienciar de que calia reduir –entre altres coses per no haver 
d'omplir tantes bosses que s’havien de comprar i pagar– ens volen 
canviar el sistema.

Estic realment sorprés. Em pot dir algú en base a quines 
enquestes, càlculs estadístics o formules socio-econòmiques que 
desconec s’han basat per fer la següent taula?

Tram nº bosses 
envasos

nº bosses 
rebuig

Total taxa a 
pagar

1-2 persones 50 x any 10 x any 119 € any
3-4 persones 60 x any 20 x any 129 € any
5 ó més 80 x any 25 x any 139,25 € any

que jo sàpiga no ho han preguntat a cap vilatà ni vilatana i per no 
preguntar, ni tant sols s’ha consultat al consell assessor de Medi 
ambient, que potser seria l'òrgan més adient on fer-ho.

En aquesta nova organització del sistema no hi poden haver més 
incongruències.

per exemple: com s’explica que 2 persones necessitin 10 bosses de 
rebuig i 3 persones 20 bosses. s’ha aturat a pensar el que ho ha 
calculat, que hi va al rebuig? crec que no, gens ni mica.

una altra que cau pel seu propi pes: fan la mateixa quantitat 
d’envasos, la família que compra envasos de vidre i va a comprar 
amb el “taper”, que els que ho compren tot en safates envasades, 
tetrabrics i ampolles de plàstic? Doncs per què el nombre de 
bosses va en funció només de la quantitat de persones de la unitat 
familiar?

i el més greu de tot és, al meu entendre, que amb aquest sistema 
es dinamita de ple el caràcter incentivador de REDuiR que tenia 
l’anterior, on compraves bosses en funció de la quantitat de 
deixalla que produïes. i ja no solament en l’aspecte econòmic, que 
també, sinó pel fet de veure davant teu el volum de restes que 
calia posar en bosses, i la quantitat que en necessitaves.

En fi, tenim uns “caps pensants” que per desgràcia de la vila 
d’argentona, només hi veuen fins la punta del seu nas, i s’han 
quedat amb l’aspecte just i pelat de la recaptació econòmica. això 
sí, amb aquesta mesura, pagaran justos per pecadors i tots passant 
pel mateix sedàs assegurarem els ingressos. perquè ja ho veieu: 
tothom pagara més, tant el que reduïa com el que no i si no mireu 
la columna de la dreta: total a pagar.

És a dir, si una família al cap de l’any No ha fet servir totes les 
bosses que li han encolomat, què n’ha de fer? li descomptaran 
alguna cosa? les podrà tornar?

que trist que és veure desmuntar una cosa, sense haver almenys 
fet l’esforç de potenciar-ne el seu funcionament. si hi havia 
inconvenients, calia corregir-los; si calia fer més pedagogia, 
doncs a esmerçar-hi esforços; si encara hi havia reticents, doncs a 
explicar-ho una vegada més i convéncer-los.

El que es vol posar en marxa és de tal simplesa i poques llums, 
que no trobo paraules per descriure aquest desgavell i només 
confio en que com que rectificar “es de savis”, doncs 
s’apliquin la medicina i així matarem dos pardals 
d’un tret.

Tants caps…  tantes bosses

Joan culubret 
i Missé

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

Bones festes!
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Marxar, anar a viure lluny de la terra on has crescut, és segu-
rament un dels millors exercicis que pot fer una persona per a 
comprendre el seu lloc d'origen, i, acceptar, per molt que costi a 
vegades, que de llocs fantàstics per passar-hi una bona temporada 
o tota la vida, el món n'és ple. un exercici no gens fàcil, però de 
ben segur recomanable.

la distància, per la seva duresa i al mateix temps llibertat, con-
figura al meu entendre l'eix que ha marcat la meva experiència 
per terres gregues. un país que vaig trepitjar per primera vegada 
l'any 2002, i que des de llavors, any rera any, vaig anar descobrint 
amb estades cada vegada més i més llargues. Des de fa 5 anys 
visc a creta, l'illa més gran del país, un espai en el qual he format 
una família i on he abocat els meus interessos professionals, 
convertint-se d'aquesta manera, en el lloc on tinc ocupat el cor i el 
cap.

Evidentment, d'argentona un no se'n pot desfer així com així, i el 
meu lligam amb la vila, continua, tot i el mar que ens separa, ben 
viu. De fet, que el meu fill es digui Domènec, no és pas casualitat. 
En el meu cas, no només són les arrels i les vivències passades 
les que m'hi lliguen, si no també la família i els amics, argentona 
sense ells (vosaltres), no té sentit.

pel que fa al coneixement de la realitat catalana a Grècia o vicever-
sa, diria que en general, la ignorància és molt gran. De la presència 
dels almogàvers a Neopatria, pocs en poden dir alguna cosa, i 
sembla més una necessitat catalana el fet de remarcar que un mal 
dia vam passar per allà, que no pas un record que perduri en la 
memòria dels ciutadans hel∙lens. Han estat tantes les desgràcies 
que ha viscut aquest poble el darrer segle, que qualsevol petjada 
que pogués perdurar de la nostra empremta o malvestat, quasi no 
en queda ni una engruna. De catalunya en saben ben poc, per no 
dir, que no en tenen ni fava, i només aquells que són aficionats 
al futbol són capaços de situar-nos, amb sort, en el mapa. De 
l'existència del català, no en tenen ni idea, i això que en un estat 
hi hagin tantes llengües, els hi sembla una excentricitat. “però 
estàs segur que no són dialectes?” Em pregunten tot sovint. De la 
mateixa manera que entre els catalans, predomina un imaginari 
de Grècia com el país del sirtaki, el iogurt, els filòsofs amb túnica 
parlant a les places, les batusses al carrer i un clima on predomina 
el sol tot l'any. quan en realitat, l'hivern grec és molt fred, i a cre-
ta, situada davant les costes de líbia, hi neva tot sovint, el sirtaki 
només surt a les pel∙lícules, el iogurt és recorrent a molts altres 
països balcànics, els filòsofs ja fa anys que fan malves i la violència 
al carrer, apareix, però no cada dia.

La crisi no només és grega

Recentment hi ha un xic més d'informació del que passa al país, 
degut a la famosa crisi. Grècia fou intervinguda per la troica (uE, 
FMi i BcE) el maig del 2010, un període de temps suficient, per 
observar com les privatitzacions, les retallades i els impostos, sota 

el nom de plans d'austeritat, han servit per augmentar la pobresa, i 
per iniciar el desementallament progressiu de l'estat del benestar i 
de l'anomenada classe mitjana. un camí, que des de la perspectiva 
que em proporciona la distància, veig com es repeteix a casa nos-
tra. És evidentment, que Grècia és l'alumne avantatjat de la classe, 
però els paral∙lelismes són clars. i les diferències entre uns i altres, 
que hi són, no són tan grans. En el fons, crec que la claudicació del 
poder polític enfront de l'econòmic és evident en el context euro-
peu actual. la banca, que fins al moment s'havia beneficiat d'una 
espiral consumista sense precedents en la història de la humanitat, 
s'aprofità dels diners públics per a tapar les seves vergonyes i per 
a proporcionar als seus directius, jubilacions de sumes esperpènti-
ques, per acte seguit, folrar-se altre vegada, gràcies a les agències 
de classificació (rating) que es dediquen a ponderar a la baixa, la 
solvència dels estats. unes agències per cert, que van ser incapaces 
de preveure la caiguda de lehman Brothers l'any 2008, que un 
mes abans de la seva fallida, que significà el començament de la 
crisi, havia rebut la màxima puntuació (aaa). un cas, que es tornà 
a repetir més recentment, amb Dexia, un important banc belga.

Bé, no m'allargo amb les dades, però crec que és fàcil d'entendre 
que els estralls de la crisi, no passen per alt per argentona ni 
tampoc pel Maresme. les retallades al funcionariat i en despesa 
sanitària (caps i Hospitals), els problemes de finançament de 
molts centres d'educació pública, conjuntament amb l'alt índex 
d'atur, són indicis clars de la tendència que de moment s'estén 
entre els països de l'Europa mediterrània. Mentre la classe política 
dirigent segueix com un borrego les directrius del mercat i, fins i 
tot, s'augmenta el propi sou (oi, senyor alcalde?).

argentoninsfora vila

Jordi alsina iglesias
antropòleg establert a creta
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El RaCÓ 
dE la
lIna
LLUNA I ESTELS

Jo voldria tenir l’ inefable talent

D’ aquell savi pastor que no anava a col∙legi

I entenia el parlar dels pollancres i el vent,

Sense mica d’ orgull per tan gran privilegi.

Jo voldria mirar amb els ulls dels infants,

Ser lleial com un gos, que és tot ell bonhomia,

I expressar-se amb les veus dels ocells emigrants,

Amb un punt de tristor i polsim d’ alegria.

Que vinguessis amb mi, pels camins de la nit,

plens de lluna i d’ estels, fins al jaç de l’albada,

on la pau existeix i on el món és petit;

que vinguessis amb mi, quan s’ estén la gebrada,

a donar-li a tothom una fonda abraçada

en el nom de l’ Amor, de l’ Amor Infinit!

Hi havia un nen tan petit…
Hi havia un nen tan petit, tan petit que vivia sota una col. quan 
passaven els seus veïns ell havia de cridar: “ei que jo estic aquí, 
no em trepitgeu”. i els que passaven se’l miraven i deien que hi 
fa aquesta cosa tan menuda aquí. Els uns deien, ha nascut de la 
col i els altres s’en reien i deien, nooooo els nens venen de parís 
i els porta una cigonya amb un farcellet però aquell nen ni havia 
nascut d’una col ni l’havia portat una cigonya. aquell nen tenia 
una mama, una mama que plorava perquè havia perdut aquell 
fillet, era tant petit. un dia va sentir dir que en un pessebre hi 
havia un nen i ella plena d’il∙lusió va pensar… serà el meu?

Mentrestant el nen sota aquella col tenia molt de fred i allà a 
la vora va veure tres homes fent una foguera per escalfar-se i 
coure una bona costellada per escalfar-se per dintre. Ell molt 
temorós i mort de fred s’hi va anar acostant i no sabia a quin to-
car, un era ros, l’altre blanc i l’altre negre, i ell era tant petit que 
sabia que no el veien i que per fer-se notar els hauria de tocar, 
portaven uns vestits tant preciosos que li feia por d’embrutar-los, 
però decidit els va tocar a tots tres per l’esquena. Es varen girar 
i varen veure una cosa tan petita i tan bonica que se’l varen 
posar a la falda. El varen acariciar, li varen fer moixaines i li van 
donar menjar, i el nen al veure’s estimat i calentó es va quedar 
adormit.

aquells homes eren tres reis que es deien Gaspar, Melcior i 
Baltasar que anaven cap a Betlem a veure aquell nen que estava 
en un pessebre i de cop varen pensar que la millor ofrena que 
li podien fer al Messies era precisament un nen. perquè un nen 
és innocència, és amor i és il∙lusió. amb aquest present varen 
arribar al portal de Betlem i quina sorpresa, allí estava la seva 
mare i mare i fill plorant de felicitat, enriolats, contents i feliços 
es petonejaven i s’abraçaven amb una gran alegria, aleshores 
aquella mare va agafar el seu fill, el va posar als peus de Jesús i 
li va dir: “quan sigui gran ell et seguirà i serà el teu Germà”. Els 
dos nens es van mirar i es van somriure.

alfonsa 
charles

FElICITaCIÓ dE nadal

Un any més us desitjo que tingueu unes bones 
i entranyables festes de Nadal i que el nou 
Any 2012 que encetarem sigui generós en tots 
els sentits, i ens faci creixer com a persones, 
en aquesta nostra estimada “pàtria xica” que 
s'anomena Argentona.
Amb una forta abraçada de la vostra amiga

Lina  Casanovas          

Argentona, Nadal 2011

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Bones festes!
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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 del Banc de la Plaça publiquem una imatge i, al següent número, 
la identifiquem. Et convidem a participar en aquesta prova i a posar a prova la teva 
memòria. No hi ha cap premi, el premi serà saber si de debò coneixes la teva vila.

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

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

vila?
sabríeu a que correspon aquest 
element constructiu?

SolUCIÓ a l’EnIGMa anTERIoR

Es tractava d’un racó, dels jardins privats romàntics de la Baronia del viver, del veïnat de serra de lladó. on hi ha un gran casalot residencial 
edificat als inicis del segle XX pel primer baró de viver, Darius Romeu i torrents. El seu fill, Darius Romeu i Freixa, Gran d’Espanya, va ser 
alcalde de Barcelona entre 1924 i 1930.

pista: si sou observadors... és una part de la casa d’estil 
modernista situada en el nucli urbà de la nostra vila. 

que encara no sabeu d’on estem parlant?

la solució al proper número.

Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 32
la pregunta es: poden guanyar les 
blanques en aquesta posició?

ESCaCS
per Josep a. capdevila Morell

solució al pRoBlEMa núm. 31.
la solució es molt instructiva, doncs es basa en 
el tema del desviament de les peces defensores. 
1. e6¡¡¡, (amenaça  tf8+, seguit de ad4 + i mate 
posterior),  Ae6. (l´alternativa De6 es dolenta 
per, 2. tf8+  tf8; 3. ad4+ i guanyen pel mat a 
g7), 2.Df6+ Rg8; 3. Wg5+, Rh8; 4 .Tf8+¡  Tf8; 
5. Ad4++

Quant estàvem donant la solució de l’enigma ens hem 
assabentat de l’òbit de la propietària de la baronia, la 
senyora baronessa Na. Maria de la Consolació Rumeu 
i Viura. 

Des de la redacció volem fer arribar les mostres de 
condol a la família i amics per aquesta sentida pèrdua.

Apel∙lem als hereus perquè es doni continuïtat per 
poder visitar la baronia, un cop l’any, el segon diumen-
ge de setembre, coincidint amb l’aplec de la Mara de 
Déu del Viver.

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.  

Obert la matinada de Cap 
d'Any a partir de les 2 h

la xurreria

Tel. 667 70 70 19

Bones 
festes!

 TELEFON RESERVES  
93 611 93 91

Carrer Gran, 28 - 08310 Argentona

Bones 
festes!



Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

 

C/GRAN, Nº 23
08310-ARGENTONA
J-65318198

Telèfon: 93.756.16.31
Mòbil: 629.748.900
e-mail: congelatscalfred@gmail.com

 
 

 
 
 

 

Dilluns a Divendres: 
Matins:      9:00 h a 14:00 h  
Tardes:    17:00 h a 20:30 h  
Dissabtes: 
Matins:      8:30 h a 14:00 h  
Tardes:    17:30 h a 20:30 h  

Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 93 797 14 26

Bones Festes!
C/ Carreras Candi, 5 local

(costat plaça Nova)

Tel. 678 246 236
08310 Argentona

Empaperats

Estucs

Veladures

Noves 
tendències 
d'art 
cromàtic

Aplicacions de pintura
per a ambients decoratius, 
clàssics i industrials
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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, 50  |  08310 Argentona 
www.padilla-moldero.com  |  e-mail: info@padilla-moldero.com

SERVEI A DOMICILI GRATUÏT
TEL. 93 114 06 94

bones 
festes



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

Tel. 93 797 05 97
elrourebio@hotmail.com
C/ Abat Escarré, 3 ·  08310 Argentona

productes ecològics i naturals
cursos de massatge infantil
dietista titulada
naturòpata
osteòpata
espai de degustació

El sistema d’il·luminació natural 

SOLATUBE permet captar la 

llum de l’exterior i transportar-

la fi ns al lloc desitjat fent 

curvatures si és necessari. Ho 

aconsegueix gràcies a l’última 

tecnologia en captació de 

llum i a la incorporació dels 

tubs més refl ectants del mercat.

info@mateu-serveis.com — www.mateu-serveis.com
Ronda Llevant, 22 — Argentona — Tel.: 93 756 06 26

El sistema soluciona la mancança de llum a casa, a la 

feina, en indústries, hospitals, etc.

El nostre personal està especialitzat en el tractament 

de tot tipus de cobertes i podem instal·lar el sistema 

SOLATUBE garantint tant el producte com la instal·lació.
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