
el banc de la plaça
R e v i s t a  d e  l ’ A s s o c i a c i ó  d e  Ve ï n s  d ’ A r g e n t o n a

ASSOCIACIÓ
de V E Ï N S
d’ARGENTONA

...i molt més

cultura
teatre amateur al 
centre

cultura
argentona, Mataró, 
Nova York

viatges
viatgers de Natura 
a Kènia

a l’interior... Per a qui 
repicaran les 
campanes a les 
municipals?

Núm. 61 | abril 2019



Escola d'idiomes

Pg. Carles Padrós, 79 - 08304 Mataró
Tel. 93 758 91 04 - richmond.mataro@gmail.com

C/ Les Parres, 22 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 41 73 - richmond.argentona@gmail.com

CURSOS 
100% 

BONIFICATS
Fundació 
Tripartita

NOUS SERVEIS.CONSULTA'NS

MATRÍCULA 
OBERTA

CURS 2018-2019

C/ Pau Claris nº 15
tel./fax. 93 797 19 70

08310 Argentona



el banc de la plaça 3Núm. 61 | Abril 2019 Editorial

EditorialSumari

el banc de la plaça
Publicació trimestral de l’associació de veïns d’argentona.

adreça: carrer gran, 28. argentona.

consell de redacció: Josep anton capdevila, Joan 
culubret, Francesc Navarro, caterina alsina, Juli 
sanmartín i lluís Mas.

Maquetació: carles gómez. impressió: la impremta 
d’argentona. imprès en paper ecològic. Dipòsit legal: 
B-43.918-2004.  Distribució gratuïta. 3.500 exemplars.

el Banc de la Plaça accepta totes les col·laboracions que 
vinguin signades i siguin respectuoses. la redacció no 
es fa responsable de l’opinió dels seus col·laboradors.

Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Argentona

Podeu descarregar-vos les revistes en format pdf a 
avargentona.com/banc

Per col·laboracions envieu-nos un correu a  
revistaelbanc@gmail.com

La pregunta electoral ............................... 4

Sobre la raó la mentida i la manipulació 10

El Casal d’Argentona, ha 
complert el compromís adquirit.............. 11

Estiuejants: una espècie en extinció ....... 12

Nova temporada de teatre 
amateur al Centre ................................. 13

Quan arribi la fibra òptica a Madà ......... 13

Retalls del Llaç ...................................... 14

Els antibiòtics, els bacteris i la 
història de la Medicina .......................... 16

Nadal a Kènia amb Natura .................... 17

La carta................................................. 18

Ocells d’Argentona ................................ 19

Argentona, Mataró, Nova York ............... 20

Conte per a l’Eva ................................... 21

Un fet viscut .......................................... 22

On quedem els arquitectes joves 
en aquest tipus de convocatòries? ......... 23

L’esperit del Nadal ................................. 24

Punts negres ......................................... 25

Quatre estances de l’ànima ................... 25

Eleccions, eleccions i/o eleccions

No hi ha remei, qui mana, mana. Convocar eleccions és potestat dels governants, 
quan toca per llei (cada 4 anys) o quan ells volen. En les eleccions estatals i en les 

autonòmiques el governant pot avançar la convocatòria segons els seus interessos de 
partit. Una bona excusa és no posar-se d’acord en els pressupostos, el que significa 
habitualment un fracàs negociador i un xoc entre majories i minories. 

Si som demòcrates practicants ens fan anar a votar quan ells volen. Quina paradoxa, 
els demòcrates no podem votar quan nosaltres volem (un exemple l’u d’octubre i la cua 
que arrossega). Sempre hem cregut que la democràcia està al servei del poble i no el 
poble al servei de la democràcia. No te raó el que ve a dir (el nom del qual no volem ni 
tan sols pronunciar) que les lleis estan per sobre de la democràcia, quan assevera «... 
no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el 
respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino ...». No, no senyor!, la 
democràcia fa les lleis, i no al revés. Cal complir les lleis, però la democràcia té la potes-
tat de canviar-les en base al consens, les majories i a la voluntat popular. O és que el que 
diu el contrari es considera intocable?, potser sí. En democràcia no hi ha res impossible, 
tot és parlable, tocable i modificable. Si una llei està per sobre de la democràcia, que la 
restreny i subjuga, és que la democràcia no és tal, és que està malalta. Cal tenir present 
que l’únic intocable que està per sobre de tot són els drets fonamentals recollits a la 
Declaració Universal de Drets Humans. 

Ara anirem a votar exercint el nostre dret, però que no ens confonguin, és un dret 
actualment limitat i constrenyit en el nostre país. Votem perquè ens deixen. No podem 
votar quan no ens deixen.

A nivell local ens interessa conèixer el pensament dels polítics que es presenten a 
les eleccions municipals. Per això el Banc de la Plaça els hi ha ofert a tots la possibilitat 
d’explicar-nos mitjançant la revista, quines són les seves prioritats per als propers quatre 
anys per a Argentona. A l’interior podreu llegir les seves respostes i meditar el sentit del 
vostre vot. És el moment de reflexionar sobre el què s’ha fet i el què no s’ha fet en aquest 
temps; i el que es va prometre i no s’ha complert, sobre el tarannà dels partits i coalici-
ons, sobre els trànsfugues... Si el lector vol, en el número 45 del Banc, de març-abril de 
2015, (http://avargentona.com/banc/index.html), trobarà una ressenya de les promeses 
electorals fetes pels diferents partits ara fa quatre anys i podrà comparar, meditar i, en fi, 
votar amb més coneixement de causa.

Foto de portada: Francesc Navarro
L’editorial és un text sense signatura on es manifesta l’opinió del Consell de Redacció.
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De todos es ya conocido que desde Ciu·
dadanos hemos comenzado la aventura 

de desplegarnos en el entorno municipal 
y comarcal en Cataluña. Este despliegue 
atiende a las necesidades recogidas de 
muchos ciudadanos ante el creciente des·
contento político de la ciudadanía ante 
formaciones de índole independentista que 
han llegado al poder municipal (vendiendo 
humo, paraísos irreales, e incumpliendo 
programas electorales que nada tenían que 
ver con lo realizado a posteriori) y que no 
han atendido a las necesidades primordi·
ales de carácter municipal, atendiendo a 
las políticas generales de sus partidos y 
guiados por un programa que nada tiene 
que ver con la realidad municipal. La ciu·
dadanía está cansada de irrealidades, se 
le ha agotado la paciencia, y pide que los 
políticos nos pongamos en nuestro sitio, 
descartemos alegatos populista, y que nos 
atengamos a la realidad.

Pues bien, Ciudadanos Argentona, 
hemos recogido este clamor de la pobla·
ción y hemos decidido revertir esta situa·
ción. Nos hemos puesto a trabajar, duro y 
de forma valiente. Hemos recogido todas 

las deficiencias del actual consistorio (que 
desgraciadamente son muchas) y hemos 
elaborado un programa real, útil, ambici·
oso pero lleno de conclusiones efectivas 
para dar sentido a la política municipal, 
lejos de las grandes doctrinas que algunos 
postulan. Se han preparados medidas y 
contramedidas con el objetivo de poner 
a Argentona de nuevo en la senda del 
municipalismo. Recientemente hemos 
conocido el convenio de diferentes forma·
ciones de un marcado carácter indepen·
dentista que confluyen juntos a las próxi·
mas elecciones municipales, portando 
como estandarte, según su declaraciones, 
que «trabajarán por la independencia», 
«y prepararán Argentona para la próxima 
república».

Verdadero estupor y miedo de estas 
declaraciones. Nosotros no entendemos la 
política como un instrumento inquisidor, 
sino como una herramienta de diálogo en 
beneficio de la ciudadanía. Por ello nuestra 
presencia, justificada, y así que necesaria.

Atenderemos a las necesidades muni·
cipales, atenderemos los diferentes colecti·
vos que conforman nuestro municipio, sin 

dejar de atender a las minorías o aquellos 
más desamparados y a los que se han 
sido descartados por no simpatizar con la 
«ideo logía impuesta».

El programa se ha desarrollado sobre 
diferentes ejes, focalizando atención espe·
cial en los siguientes:
 � Seguridad ciudadana
 � Economía y ocupación
 � Mantenimiento
 � Urbanismo
 � Promoción económica
 � Medio Ambiente
 � Turismo
 � Educación
 � Juventud y 3ª edad.

Todos ellos han sido trabajados de 
manera específica para atender a las defici·
encias encontradas, proponiendo las mejo·
ras necesarias para un funcionamiento 
adecuado a la realidad de nuestro munici·
pio. Igualmente se ha atendido a que todas 
las áreas aunque son específicas han de 
tener una cohesión que haga eficiente la 
política general municipal, dando sentido 
al conjunto del programa.

Preguntem als Partits i agruPacions que es Presenten a les eleccions municiPals

Com a cap de llista d’un partit/agrupació que es presenta a les 
Eleccions Municipals del proper 26 de maig, en cas de governar, què 
es compromet a fer en els propers quatre anys per a Argentona? 

ELECCIONS

2019

L’ensenyament 
de qualitat

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

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

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

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

babello@icamat.org - Tel. 600 673 324
Argentona - Mataró
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Som la candidatura de centre ampli 
catalanista, sobiranista i republicana 

centrada en Argentona. Ens sentim hereus 
de l’1 d’octubre.

TERRITORI:
 � Centrar-nos en el microurbanisme: 

reparació de voreres i vials en mal 
estat, adaptació dels mateixos per a 
persones amb mobilitat reduïda, col·
locació d’arbres que no malmetin els 
panots, etc.

 � Millorar la seguretat al municipi 
dotant de suficients càmeres de 
videovigilància i incrementant 
patrullatge al nucli urbà i als veïnats i 
urbanitzacions d’Argentona. 

 � Crear dotzenes de nous llocs d’apar-
cament a la Ronda exterior de 
Llevant eliminant el carril auxiliar 
i que estarien a 100 metres del nucli 
comercial d’Argentona. Objectiu: faci·
litar aparcament a veïns del nucli urbà 
i de les urbanitzacions que vinguin al 
centre.

 � Patrimoni cultural i natural: vetllar 
per la seva preservació i establir les 
bonificacions fiscals que permet la 
legislació a favor dels propietaris d’im·
mobles catalogats.

 � Les Ginesteres: posar càmeres de vide·
ovigilància, increment patrullatge, fer el 
centre cívic, microurbanisme.

 � Can Serra de Lladó, Madà i Cros: 
posar càmeres de videovigilància, incre·
ment patrullatge, millora il·luminació, 
segellar pous i fer obres urbanització 
(Madà).

 � Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa: 
posar càmeres de videovigilància, incre·
ment patrullatge, desenvolupament de 
la redacció de projectes i obres d’urba·

nització per aconseguir la recepció de 
les urbanitzacions.

 � Medi ambient: mantenir sistema de 
recollida de residus porta a porta (amb 
millores al Cros i urbanitzacions), 
implementar fiscalitat verda, preservar 
els paisatges verges.

 � Buscar màxim consens sobre què 
fer a l’equipament de la Velcro: 
proposem que sigui una gran zona 
d’equipament modern amb un gran 
aparcament soterrat.

ATENCIÓ A LES PERSONES:
 � Vetllar per mantenir la vida de 

poble: això implica donar suport a les 
entitats, al petit comerç local, la pro·
tecció del patrimoni cultural i natural, 
el foment de la història i tradicions, etc.

 � Fomentar el turisme familiar i de 
proximitat a Argentona com a motor 
econòmic per crear llocs d’ocupació, tal 
i com era en el segle passat.

 � Fer un nou equipament a l’espai de 
Can Doro per a diversos usos (biblio·
teca, arxiu i possible casal de la gent 
gran) tot recuperant els elements arqui·
tectònics de Can Doro i Cal Guardià.

 � Fomentar les entitats del municipi 
com a motor de la vida de poble: 
augment dotació pressupostària, evitar 
solapaments d’actes, donar·los forma·
ció, convocar subvencions i atorgar·les 
amb més celeritat, etc.

 � Benestar social: continuar amb 
la tasca d’ajudes socials a persones 
necessitades, aprofitar subvencions per 
adquirir habitatge per a emergències 
habitacionals.

 � Vetllar per la gent gran d’Argen-
tona: que tinguin zones d’esbarjo adap·
tades, un casal de la gent gran adequat, 

escoltar·los al prendre decisions que els 
afectin, fer un urbanisme adaptat a ells, 
etc.

 � Dur a terme polítiques de joventut 
dirigides a tots els joves del municipi 
i sobretot destinat a donar·los formació 
per trobar feina.

 � Mantenir el Consell de la Infància 
d’Argentona com a eina de partici-
pació dels infants i vetllar per a que 
les zones de jocs infantils siguin 
segures.

 � Esports: asfaltat de zona d’aparcament 
del poliesportiu i estudiar més espais 
per a entrenaments entitats, millorar 
coordinació amb les entitats, incre·
mentar presència de conserges en els 
equipaments esportius.

 � Educació: incloure al Consell Escolar 
Municipal el conjunt de la comunitat 
educativa.

 � Fomentar el benestar animal i el 
respecte als drets dels animals: cre·
ació de regidoria de benestar animal, 
vetllar pel respecte a la normativa de 
benestar animal i promoure l’adopció 
de mascotes.

 � Participació: mantenir pressupos-
tos participatius, vetllar pel com-
pliment dels projectes aprovats en 
pressupostos participatius anteri-
ors, donar més protagonisme al Consell 
de la Vila, reprendre el Consell d’Urba·
nisme i el Consell de Medi Ambient.

 � Salut: incrementar desfibril·ladors i la 
formació del seu ús, promoure rutes de 
senderisme per fer salut.

 � Establir els principis d’igualtat, 
mèrit i capacitat: reconèixer i premiar 
els esforços dels vilatans, treballadors 
públics i entitats a favor de l’interès 
públic argentoní.

Bernat Calvo Català

ELECCIONS

2019

Us animem a participar en les juntes de l’Associació a fi de posar sobre la taula i poder 
discutir els temes que us preocupen. Com més serem i més participació tinguem, més 
forta serà la nostra associació veïnal. Les reunions se celebren l’últim dimecres de cada 
mes, a les 21:00h. També podeu participar des de casa fent arribar els vostres comentaris 
a revistaelbanc@gmail.com

Participa!
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Antes que nada, desde el PPC queremos 
agradecer a la Revista de l’Associació 

de Veïns d’Argentona El Banc de la Plaça 
por habernos invitado a participar en este 
número. Recibimos la invitación con sumo 
agrado y especial ilusión; y, por ello, que-
remos aprovechar estas líneas para felicitar 
al El Banc de la Plaça por haber tenido esta 
iniciativa y cedernos parte de su espacio 
para explicar a nuestros vecinos cuales son 
nuestros compromisos prioritarios en el 
caso que, nuestro candidato, Fran Fragoso 
Escribano, sea elegido el próximo 26 de 
mayo Alcalde de Argentona.

En primer lugar, uno de nuestros 
caballos de batalla a lo largo de este último 
mandato, ha sido pelear para conseguir 
que Argentona fuera una ciudad más 
segura. Durante los últimos años los robos 
con fuerza, violencia y/o intimidación se 
han duplicado en Argentona. Queremos 
evitar que mañana, cuando vuelvas a casa 
de trabajar o de recoger a tus hijos, te pue-
das encontrar un delincuente en tu morada. 
Por ello, vemos necesaria la instalación de 
cámaras de seguridad en aquellos puntos 
donde hay un índice más alto de robos y, en 
especial, en las urbanizaciones, las entra-
das y salidas del municipio. Por otro lado, 
queremos aumentar la plantilla de policía 
municipal en, como mínimo, 6 efectivos 
más. No se trata de una cuestión de dinero, 
se trata de una cuestión de prioridades.

En segundo lugar, queremos poten-
ciar el comercio de Argentona que es, sin 
lugar a dudas, el motor y elemento dinami-
zador de nuestra Vila. Para ello, debemos 
facilitar las cosas a los comercios en lugar 
de ir poniéndoles trabas administrativas 
y económicas, como han ido haciendo 
los últimos gobiernos municipales. Para 
ello, queremos simplificar los trámites 
de otorgamientos de licencias y permisos 
administrativos para desarrollar una acti-
vidad, modificar el sistema de recogida de 
basuras, facilitar la instalación de terrazas 
en los bares, establecer un nuevo sistema 
de aparcamiento para incentivar que la 
gente de Argentona se quede a comprar 
en Argentona y facilitar la contratación 
de personas en riesgo de exclusión social, 
personas discapacitadas o diversos funcio-
nales, entre otras cosas.

En tercer lugar, desde hace décadas, 
el estado de las aceras y los asfaltos de 
Argentona da pena. Tanto en el centro del 
pueblo, como en las urbanizaciones (que 
parece ser que el Ayuntamiento siempre 
se olvida de estos últimos). Desde el PPA 
nos hemos dedicado a denunciar el estado 
de las calles porqué supone un doble 
problema: por un lado, es una fuente de 
accidentes tanto para las personas como 
para los automóviles y, por otro, porque 
el Ayuntamiento es patrimonialmente res-
ponsable por «dejadez» de esos daños, lo 

que se traduce con el deber de indemnizar 
a los dañados con la consiguiente merma 
de recursos económicos para el Ayunta-
miento. Arreglar las aceras y pavimentar 
las calles supone una solución win-win. 
Ganan los vecinos y gana el Ayuntamiento. 
De nuevo, no se trata de una cuestión de 
dinero, se trata de una cuestión de priori-
dades.

Last but not least, queremos replan-
tear y modificar el actual sistema de 
recogida de basuras. El sistema puerta a 
puerta no es el adecuado para todas las 
zonas de Argentona ni para determinados 
comercios. Así, por ejemplo, en el Cros 
(que parece ser que el Ayuntamiento tam-
bién se olvida que el Cros forma parte de 
Argentona) cada día se acumulan cente-
nares de bolsas de basura de los vecinos 
que viven en bloques de viviendas, con la 
consiguiente proliferación de ratas y otros 
animales que se alimentan de desperdi-
cios. Por ello, en esta zona, debería modi-
ficarse el sistema de recogida de basuras 
y ofrecerles una alternativa como la 
instalación de contenedores de reciclaje. 
Lo mismo ocurre con algunos comercios 
que, por razón de su negocio, no pueden 
cumplir con el calendario de recogida de 
basuras que pauta el Ayuntamiento. Los 
ciudadanos de Argentona necesitamos 
alternativas y acabar, de una vez por 
todas, con el «turismo de basuras».

Fran Fragoso Escribano

ELECCIONS

2019

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Dr. SamSó 8

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

 info@hokke.es
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Els socialistes creiem que el progrés és 
el què dona sentit a la història d’Argen·

tona. Per això ens fem ressò de les ànsies 
d’un ampli grup de vilatanes i vilatans 
que reivindiquen el seu lloc en la política 
local, en l’economia del municipi i en la 
cultura argentonines.

Us invito a participar per a construir un 
poble per a viure·hi millor, amb convivèn·
cia entre els ciutadans de tots els veinats, 
grups d’edat i procedències. Argentona és 
el que ens uneix a tots.

Volem construir un poble millor, amb 
serveis de primera categoria i amb un 
ajuntament gestionat eficientment i 
respectuós amb els els vilatans, perquè és 
al poble on es materialitzen els drets.

Les prioritats de l’equip amb el que 
em presento són: la seguretat, com a 
dret fonamental, que aporti llibertat, 
benestar i justícia, contra l’incivisme, 
la petita delinqüència, els radicals i la 
xenofòbia.

Treballarem per uns serveis socials 
forts i territorialment equilibrats que 
garanteixin la igualtat d’oportunitats, 
davant la llista d’espera permanent.

Davant les barreres físiques i socials, 
promourem un poble accessible i inclus·
siu, perquè volem l’accés universal als 
drets i serveis.

Enfront a les retallades reclamem els 
serveis de sanitat universal, pública, de 
qualitat i equitativa, alhora que els serveis 
d’educació per a la primera infància, la 
formació continuada i els ensenyaments 
artístics i d’adults.

Defensem l’increment i la qualitat del 
transport públic i la mobilitat sostenible, 
respectuosa amb el medi ambient.

Promovem l’ocupació de qualitat, 
especialment per als joves, i afavorim la 
competitivitat del comerç local i el turisme.

Prioritzem un projecte per a la gent 
gran de participació i atenció de qualitat, 
com a ciutadania activa i vetllarem pels 
seus serveis d’atenció de proximitat.

La dinamització i el desenvolupa-
ment cultural d’Argentona i de l’esport, 
ja sigui de competició, per a la salut, la 
convivència o la participació, són eixos 
vertebradors de la convivència.

Les polítiques de cooperació i de 
solidaritat són un altre eix de la nostra 
acció per garantir la inclusió i integració, 
el reconeixent la diversitat i la defensa de 
la igualtat d’oportunitats.

Estem oberts a la col·laboració de 
tothom per resoldre els problemes d’Ar·
gentona, fugint de la radicalitat populista 
que només es tradueixen en la inoperància 
actual causada pel sectarisme.

Governarem pel conjunt de la ciu-
tadania i no només per una part, sense 
complexos per reclamar els recursos i 
serveis que ens mereixem, necessitem i ens 
corresponen, als diferents governs supra·
municipals.

Respecte al dèficit d’equipaments, 
prioritzarem la construcció de la biblio-
teca Joan Fontcuberta i l’equipament cívic 
que l’albergarà. Finalitzarem la rehabilita·
ció de la casa Puig i Cadafalch, centre de 
recursos sobre la història local. Consensua·

rem el pla d’usos de la Velcro, centre cívic 
i espai d’entitats. Obrirem la Sala com a 
Casa de la Cultura. Estudiarem la millor 
alternativa per a una piscina municipal 
coberta.

Volem resoldre el recepcionament 
dels veinats que van néixer com urba·
nitzacions, a fi de completar els seus 
serveis ciutadans amb igualtat de drets i 
deures i sense falses promeses. Construi·
rem l’àrea cívica de les Ginesteres i 
els equipaments i obres pendents. També 
aprovarem definitivament el Pla d’Ur-
banisme.

És una prioritat la de resoldre les 
nombroses i greus deficiències que hi ha 
en l’espai urbà, com voreres i carrers, 
en tot el poble. També, la necessitat de 
proveïr espais de lleure per les famílies. I 
finalment, fer millores a la recollida de la 
brossa, conscienciant de que és una tasca 
col·lectiva.

Donarem un tomb a la política de 
joventut amb actuacions tranversals. Els 
serveis a les persones amb més dificul-
tats seran l’epicentre de la nostra política 
de govern. Garantirem el dret a la diver·
sitat dels col·lectius LGTBI. Farem que 
l’educació, la cultura i l’esport arribin en 
condicions d’igualtat a tots els infants i 
joves.

El què ens caracteritza al PSC és 
que quan governem ho fem per a tot el 
poble. Per això disposo d’un bon equip 
de persones competents i compromeses 
amb l’avenç de la vila per oferir serveis de 
primera als vilatans.

Susana López Rico

ELECCIONS

2019

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

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento
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Parlar de quatre anys se’ns fa curt i poder 
donar prioritat a tot el que està per fer 

no és fàcil. Tot i així, com a candidata del 
grup Tots per Argentona a l’alcaldia, hem 
programat a quatre i vuit anys la feina a 
fer des del govern municipal. Una feina 
que afrontem amb decisió i fermesa i amb 
plena dedicació de servei.

Des del primer dia començarem amb 
un important i necessari treball de plani-
ficació ja que hi ha molts temes aturats o 
ancorats que s’han de desencallar i tirar 
endavant; els primers seran: posar al dia 
diversos contractes de servei que estan 
caducats o a punt de fer·ho i destinar 
esforços en l’organització de la feina i els 
llocs de treball del personal. L’aplicació de 
l’organització municipal que ha fet l’actual 
govern ha conduït el personal a una greu 
situació d’insatisfacció laboral i a l’Ajun·
tament a una gran incertesa jurídica en 
aquesta aplicació.

Les primeres accions a fer seran obres, 
arranjament i millores que el vilatà veurà 
reflectides directament en els carrers i 
voreres a tota la Vila, i per tant en els seus 
desplaçaments o passejos, en les anades i 
vingudes del dia a dia: allà on calgui nou 
asfalt l’hi posarem, on calgui refer voreres 
o fer·les noves ho farem. Una nova i urgent 
planificació per realitzar-les a partir dels 
sis mesos de l’entrada al govern. En el pro-
grama electoral, detallem amb concreció 
aquesta planificació d’obres i arranjaments.

Altres accions seran a partir de reor·
ganitzar àrees, consells, reunions, plens 
i maneres de funcionar i relacionar·nos 
l’Ajuntament amb el vilatà, a fi de donar 

respostes ràpides a la ciutadania. La 
participació ha de traslladar·se al carrer 
i el vilatà ha de poder entrar a conèixer i 
compartir l’administració. Volem acabar 
amb allò de que «l’administració és lenta 
en la seva presa de decisions». Són els 
governants, que amb la seva feina, fan que 
l’Ajuntament sigui àgil o tot el contrari.

Som una Vila cultural i esportiva-
ment rica mercès a les entitats i asso·
ciacions de tot tipus i hem de mantenir 

aquesta riquesa donant el màxim suport 
continuat i potent de tot tipus a totes elles, 
perquè puguin desenvolupar la seva feina.

Hem de contribuir en l’ordenació 
territorial d’Argentona, amb el màxim 
consens de les forces polítiques que hi 
hagi en el consistori, però sense oblidar 
que el principal paper el té la ciutadania 
individualment o bé organitzada a partir 
de les seves associacions. Urbanística-
ment i mediambientalment els argen·
tonins i argentonines han de tenir·hi un 
paper actiu i tothom, sense exclusió, ha de 
tenir veu en allò que d’una manera o altra 
l’afectarà o li permetrà de gaudir·ne. I en 
aquest aspecte la dotació de serveis en 
aquelles urbanitzacions que encara no 
els tenen és cabdal.

Ser sensibles a les necessitats dels 
vilatans a l’hora de millorar els equipa-
ments que ens facin falta o de dotar·nos de 
nous que ens facilitin les relacions socials, 
el comerç i la vida al poble és una prioritat 
de la qual no en podem defugir.

Construir aparcaments propers al 
nucli amb el desig de facilitar serveis i 
pacificar el trànsit és un repte a assolir, tot 
construint bones àrees d’esbarjo i parcs 
infantils adaptats a totes les edats.

Dotar·nos de recursos de tot tipus i 
assolir una bona convivència social, cul·
tural i territorial és una exigència bàsica 
per poder bastir un nou país, amb les 
llibertats i singularitats garantides partint 
de la nostra feina ben feta a Argentona. I 
per això cal que plegats treballem i avan·
cem amb el màxim consens cuidant les 
relacions entre tots els vilatans i tots els 
veïnats.

En l’Educació dels més petits als més 
grans, ens hem de nodrir de l’entorn, de 
la història de la seva gent i omplir·la amb 
continguts específics en cadascun dels cen·
tres escolars i d’interès.

Com sempre he dit, sóc una enamo-
rada de la terra on he nascut, Catalunya, 
i el racó més petit que em fa feliç dia a 
dia és Argentona. No em puc imaginar no 
potenciar i cuidar el nostre entorn, el 
comerç de proximitat, les tradicions i festes 
al llarg de l’any, les rutes a edificis o masies 
centenàries,..

Tot això és el que fa que el nostre poble 
tingui sentit de ser el que és i on és, i el 
més important és la seva gent que fa 
que tot això es bellugui. Som-hi!!

Montse Capdevila Cañadas

Planificació, esforç i 
feina ben feta
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Tenim moltes ganes de portar a terme 
alguns grans projectes que Argentona 

necessita des de fa anys, projectes que 
requereixen de certa estabilitat política. Un 
molt important és seguir articulant l’eix 
cultural. El punt emblemàtic d’aquest eix 
cultural serà la futura biblioteca municipal 
Joan Fontcuberta a Can Doro, amb la ràdio 
i arxiu. Aquest conjunt cultural serà el 
centre cultural al centre del poble.

Molt proper a aquest gran centre d’equi-
paments, la Casa Puig i Cadafalch, casa que 
durant aquest mandat s’ha rehabilitat i que 
properament ha de ser una casa – museu 
que serveixi també per atreure una mica 
de turisme familiar i proper, per així també 
seguir ajudant al comerç i la restauració del 
poble.

Aquest eix continua amb el Museu del 
Càntir, que ha de tendir a la seva ampliació 
física i conceptual. Física ampliant-se l’edi-
fici a algun dels seus edificis annexes i con-
ceptual abraçant la ceràmica contemporània 
com a camp on enfocar-se per aconseguir 
nous públics.

Finalment, potenciant La Sala i el tea-
tre, la música i la dansa com s’ha fet fins 
ara. No només en espais físics, també cal 
seguir potenciant la Diada de la Flor, la 
Festa Major d’Hivern, el Carnestoltes, 
la Festa Major, l’Arribada dels Patges i la 
Cavalcada... festes que hem estat potenciant 
i volem seguir fent-ho.

Així mateix, cal potenciar l’eix comer-
cial. La rehabilitació de la Plaça de Vendre 
ha d’anar acompanyada del futur projecte a 
l’antiga fàbrica Velcro, on s’hi ha d’ubicar 
el mercat municipal, un centre cívic i un 

molt gran aparcament per solucionar els 
problemes d’aparcament del centre urbà.

Tanmateix, no tot és el centre: Can 
Cabot i Can Raimí necessiten de les obres 
d’urbanització tant anhelades que portaran 
d’una vegada aquestes urbanitzacions al 
lloc que es mereixen. Així mateix, Les 
Ginesteres necessiten d’un lloc de socia-
lització que des de fa anys que no tenen, 
aquest espai serà el local social de Les 

Ginesteres. Al barri del Cros cal consolidar 
tots els projectes desenvolupats en el marc 
del pla de barri: no només obres, també 
de desenvolupament del barri. A Madà cal 
asfaltar els carrers, com així ho han dema-
nat els veïns i veïnes. 

Finalment, tres àmbits de treball 
importants a desenvolupar. En primer lloc, 
l’educació. Argentona necessita un Projecte 
Educatiu de Poble, donat que el projecte 
darrer ja està esgotat i cal repensar el futur 
educatiu d’Argentona. En segon lloc, cal 
seguir empenyent en l’àmbit de l’ecologia i 
la sostenibilitat. En l’àmbit del reciclatge hi 
ha molta feina feta, però també molta feina 
per fer en la reducció dels residus. Però 
cal anar més enllà: cal parlar de pagesia, 

cal parlar més de conservació dels nostres 
boscos, de trobar l’encaix dels animals en 
el nostre model de societat... Molts debats 
que no s’han abordat i que cal posar sobre 
l’agenda pública. En tercer lloc, cal parlar 
més de la mobilitat. Posar els vianants en 
el centre del disseny de les polítiques públi-
ques de mobilitat, així com la bicicleta, 
durant molts anys oblidats en el disseny 
urbà.

D’altra banda, no ens podem oblidar 
de les polítiques que vinculen el nostre 
municipi amb la resta del país i de la huma-
nitat. Encarrilar el nostre municipi en els 
processos republicans que aquest país ha 
estat treballant des de fa molts anys a favor 
de la sobirania del nostre poble, com va ser 
l’1 d’octubre, no és quelcom que una candi-
datura municipal pugui oblidar. Ningú pot 
negar la importància de tenir governs favo-
rables al dret a decidir o contraris a aquest. 
Aquest mandat hem pogut aprovar el nom 
del carrer de l’1 d’octubre i l’avinguda de la 
República malgrat el vot contrari d’alguns 
partits.

Així mateix, cal pensar en que fem polí-
tica per la gent, per les persones d’Argen-
tona i, per tant, fem polítiques de progrés. 
La cultura, l’educació, el feminisme, la sos-
tenibilitat... també la redistribució i l’ajuda 
als qui més ho necessiten. Alguns voldrien 
mantenir l’status quo, nosaltres creiem en el 
canvi, en la il·lusió d’una Argentona millor. 
Hem fet bona feina, però també hi ha molta 
feina per fer.

Per tot això, cal Unitat. Cal una Argen·
tona republicana. Hi ha molt futur per 
Argentona.

Eudald Calvo Català

Un projecte  
d’unitat i futur  
per Argentona
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Sobre la raó la mentida i la manipulació
Dies enrere arrel d’un article publicat 

a l’apartat d’opinió de la revista Cap 
Gros, l’autor parlava dels fets del 6 i 7 de 
setembre de l’any passat i en donava la 
seva opinió, sempre respectable, on deia 
que era un fet terrible que vulnerava la 
Constitució i l’Estatut de Catalunya, entre 
altres comentaris. Al final de l’article però, 
deia que va trobar·se en un bus uns cone·
guts/amics seus, independentistes, que 
anaven ‘tots cofois’ a una manifestació i 
que ell els va exposar la seva opinió sobre 
aquest tema. Segons ell, va ser impossible 
fer·los ‘entrar en raó’ encara que els inde·
pendentistes es van mostrar educats en tot 
moment. Clarament ell, en possessió de la 
veritat absoluta d’una persona adulta i com 
cal, deia literalment que ell no s’empassava 
el gripau independentista.

Això em va fer pensar que en temes 
com aquest és difícil parlar d’una posició 
de veritat absoluta i que hi poden haver 
interpretacions diverses, la majoria d’elles 
respectables, sobretot tractant·se d’un 
tema tan complex com és aquest. He de 
dir també que seguidament vaig investigar, 
per curiositat, l’autoria de l’article i vaig 
saber que era una persona militant del 
PSC. Llavors vaig veure clar el que no es 
volés empassar els gripaus independentis·
tes ja que estava ple de tant empassar·se 
els gripaus del PSC. Però bé aquest no és 
el tema.

Qui té la raó?
Si juguem net, possiblement ningú i tot·
hom. Considerant els típic binomis bons/
dolents, veritat/mentida o blanc/negre, està 
clar que en situacions simples és molt fàcil 
d’aplicar. Per exemple, si jo dic que parlo 
rus és una mentida enorme o si dic que 
avui és dimecres i és dijous és fàcilment 
comprovable que no és cert. Però quan una 
situació és complexa, no és gens fàcil de 
dir que jo tinc tota la raó i tu, que penses 
diferent, no. Crec que la majoria tenim una 
part de raó i per tant podem defensar les 
nostres diferents opinions amb arguments 
igualment vàlids i amb respecte.

En política, això passa constantment 
i per això tots troben generalment argu·
ments per sostenir i fer propaganda de les 
seves diverses tesis. Sempre ha estat difícil 
trobar l’equilibri entre la realitat i el relat 
que se’n fa posteriorment. Els historiadors 
saben bé aquest fet ja que sempre cal 
esbrinar l’objectivitat del relat d’un fet en 
un document. Sempre depèn de la persona 
que escriu la narració, si és d’un bàndol o 
del contrari, si és un noble amb servitud 
amb el rei o si és un escrit simplement 

de propaganda on hi ha segurament una 
exageració interessada. Tothom descriu 
els fets segons el seu punt de mira o inte·
ressos. Però per si no era prou complicat, 
dins el sistema tradicional a l’hora de jutjar 
els fets i de poder triar democràticament 
quina és la millor proposta i votar·la, ara hi 
ha un nou element distorsionador i és que 
en la política s’ha instal·lat últimament la 
simplificació en els arguments i sobretot i 
lamentablement, la mentida i això ja és un 
altre tema que canvia les regles del joc.

Post-truth (post-veritat) i Fake News 
(notícies falses)
Ja fa temps que s’estudia aquest feno·
men anomenat post·veritat i sobretot 
últimament, com a conseqüència del 
Brèxit i l’ascens de Donald Trump com a 
president dels EUA. Nombrosos mitjans 

i intel·lectuals occidentals han elaborat i 
acceptat l’opinió que els esdeveniments 
polítics actuals es configuren mitjançant 
la difusió d’informació falsa, especialment 
operada per canals de notícies alternatius, 
o no tan alternatius, principalment a través 
d’internet. 

Els debats polítics, per tant, ja no es 
basen en cap veritat o exactitud fàctica, 
sinó en la ‘post·veritat’, on la veritat és 
simplement abandonada i on les opinions 
s’han de construir successivament. La veri-
tat es construeix en base al que el grup vol 
obtenir al final.

Això té el conegut efecte secundari de 
l’enfortiment del pensament de grup i, per 
tant, redueix el ventall d’opcions ideològi·
ques. La tendència és aconseguir que no hi 
hagi diversitat d’opinions sinó un efecte de 
blanc o negre, és a dir, una major radicalit-
zació i polarització d’opinions.

El resultat és bastant lamentable: la 
comunicació política al món occidental 
és, més que mai, una xarxa de respostes 
de reconeixement de les paraules de moda 
(supremacista, colpista, feixista...), i s’ha 
mogut de les tàctiques de la propaganda a 
les de guerra psicològica. 

En realitat, la conversa política real 
s’ha convertit en pràcticament impossible, 
inútil i fins i tot indesitjable. El gran cost 

psicològic d’exposar·se a qualsevol tipus 
de debat polític ha crescut exponencial·
ment i ara ha aconseguit nivells assolibles, 
només, per a aquells dotats d’una força 
mental enorme o un xic masoquistes. 

En aquest context tots els partits es 
veuen obligats a jugar aquest joc i acaba 
sent un ‘a veure qui la diu mes grossa’.

El paper dels mitjans de comunicació
Per tal de donar sentit a tot aquest mun·
tatge, els mitjans de comunicació són un 
mitjà imprescindible de difusió. Han de 
participar en el joc usant versions simplis-
tes de debats molt més complexos per tal 
d’oferir a la seva audiència una informa·
ció fàcil d’assimilar. A més, els mitjans 
de comunicació tenen, invariablement i 
inevitablement, una agenda política més o 
menys explícita i, per tant, estan inclinats 
a emfasitzar certes notícies sobre altres, i a 
mostrar els esdeveniments de manera que 
s’adaptin a la seva línia editorial i la seva 
cosmovisió. En un entorn polític democrà·
tic, on el públic també és alhora electorat, la 
influència en la configuració de la manera 
en què gran part dels electors veuen la 
realitat social, és decisiva per a dirigir la 
política en una direcció o una altra, així 
com en l’adquisició i manteniment d’una 
posició de poder i autoritat normativa.

En aquest context ens trobem actual·
ment a Catalunya amb el tema de la 
independència. És un tema d’una gran 
complexitat i, per tant, ple de matisos on 
és difícil o impossible assegurar quin és 
el millor camí. Com a molt, podem optar 
per triar el camí menys dolent que no és 
segurament el més fàcil. Però en aquest 
ambient on no es pot fer política i on es 
vol construir un missatge d’enfrontament 
entre catalans, de violència inexistent i 
altres, està clar que el govern espanyol està 
usant aquest sistema de post·veritat creant 
realitats falses perquè al final acabin creant 
una post·realitat. Sort que l’estat espanyol 
és molt barroer i no sempre el seu relat és 
acceptat per alguns mitjans exteriors i per 
algunes persones dins del propi estat.

Churchill va dir que la democràcia era 
el sistema d’organització política menys 
dolent, comparat amb tots els altres. Jo 
penso el mateix sobre la independència de 
Catalunya, crec que és el camí millor, no 
perfecte, però certament, el menys dolent 
per al futur de Catalunya, considerant les 
altres opcions.

Però aquesta és tan sols la meva opinió!

Rosa Domènech
Desembre 2018

Tothom descriu els fets 
segons el seu punt de mira  

o interessos.
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El Casal d’Argentona, ha complert el 
compromís adquirit

Era a mitjans de l’any 1977 que Argen·
tona bullia d’activitat cultural i social. 

Era una activitat associada al despertar 
democràtic després de la mort d’en Franco.

Era una Argentona que llavors dis·
posava de La Sala per als actes grans, de 
l’aixopluc del Centre Parroquial amb la 
seva sala de cinema i de la sala d’exposi·
cions de la Caixa Laietana, primer, al costat 
de l’actual Casal dels avis i, després, a la 
Biblioteca. No hi havia res més.

Va ser llavors quan tres entitats, el Llaç 
d’Amistat, el Cine Club i l’Associació de 
veïns, actives i força coincidents ideolò·
gicament, i necessitades d’espai per a les 
seves activitats múltiples, van decidir fer 
una passa important. Els presidents de les 
entitats eren Rosa Masó pel Llaç d’Amistat, 
Gonçal Calvo per l’Associació de Veïns i 
Salvador Casas Güell pel Cine Club.

Can Camilo, una casa llavors situada al 
número 11 de la calle José Antonio (avui al 
número 28 del carrer Gran), es va posar en 
venda pels seus propietaris.

Després de dies d’estudi i negociaci·
ons van decidir comprar·la. Era una casa 
de planta baixa amb pati i dues plantes 
pis. El seu preu era de 2.650.000 pessetes 
(uns 16.000€ d’avui). A la planta baixa s’hi 
instal·laria el bar social de les entitats i a 
les dues plantes s’hi ubicarien els despat·

xos de les tres entitats i una sala d’actes. A 
finals d’any començaren les obres i el juny 
del 1978 s’inaugurava amb concert de la 
Coral Llaç d’Amistat i de l’orquestra local 
The Consuelo Boys Band.

La iniciativa popular va propiciar el 
finançament
Es disposava d’unes noves instal·lacions 
obertes i dinàmiques que havien tingut 
un cost global (compra de la casa i obres) 
de 6,5 milions de pessetes (39.000€). Les 
entitats van fer un préstec hipotecari per 
aquest import que van retornar en 10 
anys, pagant 60.000 pessetes mensuals 
(360€).

La iniciativa popular, amb aportacions 
individuals d’un munt de gent, va per·
metre el finançament d’aquesta operació. 
Amb sortejos mensuals coordinats amb 
l’ONCE, amb l’ingrés provinent del lloguer 
del bar de la planta baixa, i sobretot amb 
l’emissió de 250 participacions de 10.000 
ptes (60€) que van adquirir molta i diversa 
gent d’Argentona. 

Hi ha qui va adquirir·les amb recur·
sos propis i hi ha qui va fer·ho amb una 
operació de préstec a quatre anys pactada 
amb la Caixa a un interès de l’11’60% i 
amb pagaments trimestrals de 1.043 ptes 
(6’26€).

Aquelles participacions no donaven 
dret a la propietat de l’immoble, però 
tots aquells que van adquirir·ne ho feien 
amb el compromís de les tres entitats que 
aquell import se’ls retornaria en un temps 
indeterminat incrementat amb l’IPC anual. 
La majoria, però, ho va fer amb la idea que 
seria una aportació a fons perdut.

El compromís del Casal ha estat ferm 
i a partir de l’any 1983 es van començar a 
retornar participacions d’acord amb la tre·
soreria de l’entitat. Mica en mica. Aquells 
60 euros del 1977 s’havien revalorat i l’any 
1997 les participacions es retornaven al 
preu de 250€ euros, el 2008 a 350€ i aquest 
darrer mes de gener s’ha retornat la resta 
liquidant·les a 386 euros.

L’entitat Casal d’Argentona, amb el 
compromís personal de la Rosa Masó i en 
Jaume Buera, i també d’en Jaume Nicolau 
fins que ens deixà, representants hereus 
de dues de les entitats promotores (Llaç 
d’Amistat i Cine Club) ha complert decidi·
dament amb aquella responsabilitat assu·
mida el 1977: el de retornar les aportacions 
voluntàries de tota aquella gent que hi va 
confiar.

Una passa ferma, responsable i defini·
tiva que cal agrair-los i reconèixer-los.

Pep Masó

Últims retocs per a la inauguració del Casal. Revista Llaç núm. 17, juny de 1978
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Estiuejants: una espècie en extinció
Fa quatre anys, jo encara era «estiuejant 

d’Argentona».
Ja gairebé no en queden, d’estiuejants. 

O al menys això és el que li diuen a la meva 
mare els botiguers de la Vila, cada estiu, 
quan la veuen reaparèixer després d’una 
absència de nou mesos...

Són una espècie en extinció.
Perquè la vida moderna no s’adiu amb 

l’estiueig. 
Quan jo era petita, l’estiueig era una 

part consubstancial de les nostres vides 
barcelonines (o mataronines!).

El mateix dia que s’acabaven les classes 
ens enfilàvem als cotxes, envoltats de male·
tes i baguls pels quatre costats, i empreníem 
el llarguíssim èxode cap a Argentona. Ens 
fèiem la Meridiana; creuà vem Badalona; 
enfilàvem la Nacional II; passàvem per un 
San Juan de Vilassar carregat de bandero·
les, perquè era la seva Festa Major i, amunt 
per una carretera impossible de corbes, ja 
anàvem flairant l’aroma de verd, de pins, 
d’estiu...

Tres mesos, estàvem plantificats a 
l’habitatge que nosaltres anomenàvem 
amb l’evocador nom de «torre», i que ara 
la burocràcia s’entesta en dir·li «segona 
residència». Tres mesos divins, lluny de 
la quadrícula d’un Eixample gris, sorollós, 
calorós.

Vivíem durant tres mesos a Argentona, 
però no érem argentonins. 

De fet, vivíem una vida en paral·lel als 
veritables vilatans. 

Fins i tot físicament els nostres espais 
eren diferents.

Nosaltres érem allò que —em temo que 
una mica pejorativament— constituíem 

«la colònia». Dos móns en paral·lel que, 
desgraciadament, no solien trobar espais 
comuns.

Sí que qualsevol estiuejant (veranejant, 
que se’n deia aleshores) sabia que els 
tortells s’havien de comprar a l’Odon, el 
peix al Vicenç, les botifarres a Can Valls 
o a Cal Ciano, i el pa a Can Moré. I que 
el millor metge de tot el Maresme (i part 
de l’estranger), era el doctor Calvo. Però la 
majoria no en tenia ni idea de com es deia 
l’alcalde d’Argentona. Ni quines associa·
cions o entitats tenia el poble. Ni quin dia 
se celebrava l’Homenatge a la Vellesa... 

Tampoc els argentonins devien saber 
qui eren els Boteis, què era la Kermès, ni a 
qui li dèiem pitxinero... 

Passats aquells gloriosos tres mesos, 
bruns de sol, més fibrats de pedalar en 
aquelles meravelloses bicicletes que enva·
ïen tots els carrers de la colònia, enyorant 
ja les immersions a la piscina i les excur·
sions a Burriac, els pobres estiuejants tor·
nàvem a la gran ciutat. A aquella BARNA 
que anunciaven els rètols pintats a l’asfalt 
de la Nacional II.

El paradís tancava les seves portes als 
voltants de la Mercè, la Festa Major de 
Barcelona —que era en aquells temps quan 
començaven les classes—, i no les tornava 
a obrir fins nou mesos més tard.

Crec que els nens i nenes estiuejants 
d’aquells anys vàrem ser afortunats: vam 
recollir els darrers sospirs d’un món que 
desapareixia. Desapareixia per ser millor, 
més just. Sens dubte. Però, qui és que 
renega d’una infantesa feliç, més enllà de 
valoracions sociològiques?

Avui dia tot allò ja no és possible.

Potser dins l’alta burgesia sí; però 
en la mitja i la petita, que és a les que 
pertanyíem la majoria dels «verane·
jants» d’aquells temps, ja no. Ja no hi 
ha mares que puguin agafar la canalla i 
plantificar-se tres mesos en una «segona 
residència» que costa un ull de la cara 
mantenir tancada la major part de l’any. 
Les mares d’avui, per acomodada que 
sigui la família, treballen onze mesos i 
amb prou feines disposen de quinze dies a 
l’estiu per respirar una mica. Els fills són 
enviats a colònies, a Irlanda a millorar el 
maleït anglès, o a casa d’aquells avis que 
s’han venut la torre perquè el que volen 
ara és viatjar per tot el món!

Els temps han canviat.
També Argentona ha canviat.
L’espai, el gueto que antigament havia 

ocupat la colònia —aquells carrers de 
torres, silenciosos i abandonats durant tot 
l’hivern—, ara ja s’han integrat a la vila, i 
la gent —argentonins de soca·rel i antics 
estiuejants— hi viu tot l’any.

Gairebé a totes les torres.
Gairebé.
Ja li diuen a la meva mare, quan la 

veuen reaparèixer un estiu més:
—Senyora Lagarda! Com hem passat 

l’hivern? Benvinguda! Vostè és de les 
poques estiuejants que encara queden a 
Argentona!

El que dèiem: una espècie en extinció.
(Jo ja sóc d’aquells antics estiuejants 

que viuen tot l’any a aquell paradís).

Sylvia Lagarda-Mata

ASSOCIACIÓ
de V E Ï N S
d’ARGENTONA

assemblea anual ordinària 
El proper dissabte dia  27 d’abril tindrà lloc l’assemblea anual 
ordinària de l’Associació de Veïns d’Argentona.
 
Lloc:    Local de l’Associació de Veïns, c/Gran 28 

(La Fonda del Casal)

Hora:    Primera convocatòria a les 18,30 hores 
Segona convocatòria a les 19,00 hores

Us hi esperem !!
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No voldria acabar sense fer men-
ció als «Pastorets», obra amb la 
que vàrem tancar l’any. Als que 
vàreu gaudir veient l’obra estareu 
d’acord amb mi que va ser una 
posada en escena brillant. Tot i 
la gran quantitat de nens i nenes 
que hi van participar, tothom ens 
demanava de tenir text, tots i totes 
volien dir quelcom... i la veritat 
és que ho van fer molt bé. Moltes 
felicitats a tothom, grans i petits. I 
moltes gràcies. 

Francesc Josep Catalan

Nova temporada de teatre amateur al Centre 

Quan arribi la fibra 
òptica a Madà
En la darrera assemblea de propietaris del veïnat de Madà, cele·

brada en el nostre local social, la caseta, el passat mes d’oc·
tubre, hi assistiren el regidor Pere Móra i l’alcalde Eudald Calvo. 

Fou d’agrair la seva presència en un dia festiu, per tractar 
sobre l’estat i futur dels carrers. El local esdevingué ple de gom 
a gom. 

En un moment de l’acte i sense que ningú mencionés el tema 
de la fibra òptica, l’alcalde aprofità una intervenció seva, per 
incloure·hi la notícia que, salvada la interrupció momentània 
de l’obra per entrebancs legals, quan definitivament arribés als 
nostres habitatges, ho faria inexcusablement per via subterrània.

Contestava així públicament al meu escrit del mateix mes, 
que vaig efectuar en aquesta publicació, de demanda expressa 
d’aquesta condició, per tal de no sofrir cap impacte visual ni des·
torb físic en carrers i façanes. 

Esperem que aquesta promesa esdevingui ben aviat i a satis·
facció de tots els veïns i veïnes.

Josep Coma 
Un veí de Madà. 

Benvolguts, benvolgudes,

Tal com ja havíem anunciat, hem sortejat dues 
entrades (dobles) per al cinema o teatre del Centre 
Parroquial entre les sòcies i socis de l’Associació de 
Veïns. Les entrades han correspost a:

Jordi Torras i Viñals (sòci núm. 38)  i  
Josep Nieto Carbonell (sòci núm. 49)

Moltes felicitats!

Cinema / teatre al  
Centre Parroquial

Per entrar al sorteig cal estar al corrent de pagament de la quota 
d’associat o associada.

Donem suport 
a la Cultura

Un any més comencem la nova temporada de teatre. Comen·
çarem com l’any passat amb l’obra «Jesús, vida després de la 

mort» que va tenir un gran èxit de públic i això ens va animar a 
fer·ho de nou. Aquest any comptarem també amb la col·laboració 
dels Armats de Mataró.

No vull deixar escapar l’oportunitat de fer-vos saber que també 
hi ha una agència de viatges de Barcelona interessada en l’obra. 
Portarà gent al poble els quals podran gaudir del Museu, ruta turís-
tica per la Vila i evidentment de l’obra en qüestió.

Pels qui no ho saben, una obra d’aquestes característiques 
representa moltes hores d’assaig i moltes hores de muntar els 
decorats, a tot això cal afegir que tot és a nivell voluntari i que no 
rebem cap aportació econòmica. Per tant, m’agradaria demanar la 
participació del poble en tema decorats. Que ens poguéssiu donar 
un cop de mà!

No cal dir que us esperem a tots i totes, els dies de la funció. 
Gràcies per endavant.
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Sembla que era ahir! L’any 
1979 i per aquests mesos 

es celebraven les primeres 
eleccions municipals democrà·
tiques arreu de l’Estat. Eren les 
primeres després de 40 anys de 

dictadura en que no hi cabien diferents formes de ser i pensar. 
Aquestes eleccions donarien lloc a un nou consistori format per 

persones agrupades en els diferents grups polítics segons la seva ideo-
logia. Aquestes serien les encarregades d’administrar el municipi en 
tots els seus àmbits.

En la revista Llaç núm. 28, de 1979 es mostren els tres partits 
i la seva gent que es van presentar, per primera vegada després del 
franquisme, a unes eleccions democràtiques.

Just fa 40 anys! 

Caterina Alsina Parnau

RETALLS del 
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Els antibiòtics, els bacteris  
i la història de la Medicina
Les malalties infeccioses han estat des del començament dels 

temps una veritable plaga per a la humanitat. En mòmies egíp·
cies i precolombines trobem els estralls fets per la tuberculosi. En 
l’edat mitjana varen ser freqüents les epidèmies mortíferes causa·
des per la pesta, el tifus o el còlera, entre d’ altres. D’això en tenim 
una bona constància gràfica gràcies als mestres pintors flamencs. 
La humanitat va aprendre que moltes d’aquestes malalties eren 
contagioses, tant per via aèria o bé fecal·oral; i va iniciar mesures 
de prevenció com l’aïllament dels infectats i el tractament de les 
aigües residuals mitjançant el clavegueram, mesura aquesta de 
cabdal importància i que encara es troba a faltar en molts racons 
del tercer món.

A finals del segle XIX, amb el desenvolupament de la microbi·
ologia i la immunologia, vàrem disposar de les primeres vacunes 
que contribuïren a disminuir algunes infeccions com la verola, el 
còlera... No obstant aquests considerables progressos, la realitat 
a començament del segle XX era que les infeccions causaven 
més de la meitat de les defuncions no traumàtiques en el món 
occidental, mentre que avui dia la mort per infecció és un fet 
anecdòtic en una persona sana.

La introducció dels antibiòtics en la pràctica clínica i molt 
especialment de la penicil·lina, a partir de la segona guerra mun·
dial, va canviar el panorama mortífer de les infeccions. La lluita 
dels antibiòtics contra els bacteris causants d’infecció ha presen·
tat un balanç molt favorable cap a la guarició dels malalts. A més, 
sense antibiòtics serien impensables alguns procediments mèdics 
moderns com grans cirurgies a cor obert, col·locació de tota mena 
de pròtesis, els trasplantaments o la quimioteràpia agressiva con·
tra el càncer, entre d’altres exemples. En totes aquestes situacions, 
els antibiòtics ajuden a prevenir les infeccions; i quan aquestes 
malauradament es presenten en aquests pacients complexos, aju·
den a curar al malalt. No cal ser més explícit per comprendre que 
sense antibiòtics no hi hauria medicina moderna tal com la veiem 
i entenem actualment; i també que per molta higiene pública 
col·lectiva i prevenció individual que féssim, sense antibiòtics 
la gent sana continuaria morint·se d’infeccions agudes com la 
pneumònia, la sèpsia urinària, la tuberculosi...

Des el punt de vista dels bacteris causants d’infecció, com 
éssers vius que són amb una distribució universal, l’aparició 
dels antibiòtics ha suposat un gran daltabaix que ha afavorit 
el desenvolupament evolutiu de mecanismes de supervivència 
(resistència als antibiòtics). Com tot ésser viu, els bacteris han 
hagut d’adaptar·se als antibiòtics si no volen desaparèixer com 
espècie. Aquests mecanismes microbians adaptatius fan que avui 

en dia molts antibiòtics hagin perdut part o tota l’eficàcia que 
abans tenien. La ciència mèdica n’és conscient d’això i els mit·
jans de comunicació n’han fet ressò i alertat a la població. Cert, 
actualment tenim problemes per tractar algunes infeccions molt 
específiques, i si no fem res, aviat això pot ser un problema que 
se’ns escapi de les mans.

Cal fer més investigació per desenvolupar noves molècules 
antibiòtiques en front d’aquests nous «superbacteris». En això 
estem, però aquesta és una guerra que mai s’acabarà degut a 
la capacitat adaptativa dels bacteris. Mentre no disposem de 
noves estratègies per lluitar contra els causants d’infeccions, 
cal tenir present que és molt important fer un ús racional dels 
antibiòtics. En gran mesura, el fracàs actual dels antibiòtics 
front algunes infeccions és degut a l’abús i mal ús que se n’ha 
fet i se’n fa. Per què es tracten refredats de causa vírica amb 
antibacterians?, Per què tractem infeccions amb dosis incorrectes 
d’antibiòtics? Per què tractem massa temps una infecció? Per 
què en veterinària s’utilitzen els antibiòtics per estimular la gana 
dels animals? Aquests són alguns dels aspectes que cal millorar i 
corregir si volem seguir gaudint dels avantatges dels antibiòtics. 
Per això cal establir unes normes de bona prescripció a nivell de 
Salud Pública, tant humana com animal. Però nosaltres, com a 
potencials pacients, som co·responsables i podem fer una cosa 
molt útil: No autoprescribir-nos antibiòtics. No val tenir un 
estoc d’algun antibiòtic a la farmaciola i prendre’l quan se’ns 
acudi davant d’una suposada infecció. Els antibiòtics són molt 
perillosos per al medi ambient; s’han de fer servir bé, només quan 
toca sota prescripció facultativa.

El progrés de la biologia fa que actualment coneixem que 
molts bacteris son útils i imprescindibles per al bon funciona·
ment del cos humà. Sabem per mètodes d’anàlisi genòmic que el 
60% del pes en sec de la femta són bacteris. Aquests bacteris són 
colonitzadors (flora normalment present que no causa malaltia) 
i estan implicats en el desenvolupament humà, en la digestió, en 
la prevenció d’algunes malalties i en la involució. Per tant cal 
preservar la nostra flora intestinal, cutània, respiratòria... (micro·
bioma) per evitar malalties innecessàries. Tractar indiscrimina·
dament amb antibiòtics altera irreversiblement la microbiota de 
cadascú i probablement en el seu futur.

En Resum: antibiòtics sí, però només quan calen i admi-
nistrats de la forma adequada!

Josep Anton Capdevila Morell
Doctor en Medicina
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Kènia va estar sota les urpes de l’im·
peri britànic una colla d’anys. A més 

d’escurar·ne els recursos naturals van fer 
quelcom més perillós, van desestructurar 
el sistema social existent. Quan el poble 
va iniciar la revolta, encapçalada pels Mau 
Mau, l’invasor es va acabar fent fonedís. El 
mal ja estava fet. Amb la descolonització 
en molts països de l’Àfrica les lluites inter·
nes van esdevenir habituals i molt costoses 
en éssers humans.

Com a herència d’aquell temps parlen 
un anglès quasi perfecte barrejat amb el 
suahili i desenes d’altres llengües mino·
ritàries. Ara exploten el turisme com a 
recurs preciós i ens veuen als foranis amb 
el símbol del dòlar dibuixat al front. Us he 
de confessar que això em resultava ofensiu 

i la nit de cap d’any vaig invertir una horeta 
en explicar als cambrers que jo sóc mestra 
i em costa molt estalviar uns calerons per 
anar a conèixer món. Des de la seva mirada 
no és fàcil d’entendre.

Aquesta mateixa nit vam menjar 
torrons, vi del Priorat i raïm. Vam ballar 
amb una playlist de Spotify, prèviament 
seleccionada a casa nostra, i una mostra 
aleatòria de rock kenià. Teníem wi-fi. Un 
xic de globalitat tampoc fa mal.

Poder viatjar és un plaer i fer·ho a 
Kènia és tot un privilegi. Després d’unes 
quantes hores de viatge i d’instal·lar·nos a 
l’hotel, vam començar l’experiència.

Massai Mara ens acull. Els primers en 
aparèixer són els nyus i els búfals, els uns 
més aviat lletjots i els altres sense massa 

capacitat de sorprendre. De sobte, el cami·
nar cadenciós de la girafa ens deixa boca·
badats. Quina elegància! Mentre rosega 
fulles d’acàcia, sembla que ens somrigui. 
Elefants, gaseles, zebres, la bondat majes·
tuosa dels herbívors. Lleons i lleones, el 
guepard, el cocodril, ferotgement perfec·
tes. Em sembla que em miren amb un cert 
menyspreu. Sóc l’únic esglaó prescindible. 
Hipopòtams en remull, flamencs rosats 
aguantant·se a peu coixet, cigonyes de 
colors sorprenents, hienes amb cara de no 
haver trencat mai un plat, ...

Es podria fer una llista interminable de 
mamífers, ocells i animals diversos. Tots 
encaixen a la sabana com les peces d’un 
trencaclosques. 

El Llac Nakuru, Naivasha, Amboseli, 
paisatges suaus i interminables.

Em va impressionar especialment el 
Kilimanjaro. Des de Kènia té la forma 
exacta de les muntanyes que dibuixen 
els nens a l’escola, un triangle amb una 
mica de blanc al cim. Feia venir ganes de 
posar-se a caminar i no parar fins a dalt. 
El vam veure per primer cop cap al vespre, 
mig tapat pels núvols. L’endemà, a primera 
hora i carregats amb la màquina de retra·
tar, els vam contemplar en silenci. Sublim.

Moltes hores de cotxe per carreteres 
plenes de bonys i sots ens deixen el cos ben 
baldat però ha valgut la pena.

Torno a casa en pau, amb la ment plena 
d’imatges irrepetibles que assaboreixo 
pensant que potser no hi tornaré. No se 
sap mai.

Carme Gòdia

Viatgers de Natura a Kènia

Nadal a Kènia amb Natura
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La carta
–Hi ha el carter a casa teva, Teresa!– 

Crida una veïna tot entrant sobtadament a 
la forneria.

Com si l’empaités el dimoni, la Teresa 
surt com un coet de la forneria, deixant el 
pa i els diners del canvi damunt el taulell. 
Corre tot el que pot, tot el que la seva edat 
li permet, mentre amb veu trencada i tre·
molosa crida el nom del carter.

En Mateu, el carter, ja està pujant a la 
bicicleta i es disposa continuar la ruta. Però 
aquella veu familiar, un tant desesperada, 
l’atura.

Sense gens d’alè i amb el cor bate·
gant·li descontrolat, la Teresa interroga 
amb la mirada en Mateu. Vol descobrir en 
els seus ulls la resposta. A ell no li cal que 
li pregunti res, sap de sobres què espera la 
Teresa...

El carter fa que no amb el cap. Ara ja 
no li sap tant greu com abans dir·li a la 
Teresa que en aquesta 
ocasió tampoc rebrà 
carta de la seva filla. 
Potser l’absència de 
llàgrimes en els ulls de 
la Teresa hi ajuda força.

La Teresa deixa 
marxar en Mateu, com 
fa sempre. I com és 
habitual, després de la 
trobada, la sensació de 
desengany i desànim 
tornen a envair el seu 
cor. Resta una estona 
al carrer, recolzada a la 
porta de casa seva, tot 
esperant recuperar·se 
d’aquella desil·lusió. 
Algú l’observa, però a ella no l’importa 
gens ser observada per les veïnes, que 
xafardejant rere les cortines de les seves 
cases, de ben segur preparen el tema de 
conversa de l’habitual berenar dels dijous 
a casa de la dona de l’alcalde.

Abans d’entrar a casa seva, la Teresa 
dirigeix una mirada al balcó, on sempre hi 
ha el seu marit que té el costum d’espiar·la 
a totes hores. Una esgarrifança li recorre 
tot el cos. I una nàusea provocada per 
l’odi i el menyspreu que sent cap a ell, li 
puja per l’estómac. Sovint li passa quan el 
veu. És com si la presència del seu marit la 
contagiés d’un verí que el seu cos es nega 
a acceptar.

Ja més recuperada, la Teresa es posa a 
fer el que acostuma a realitzar diàriament, 
sempre a la mateixa hora. És com una 
droga, ho necessita. Li és obligat entrar 
a l’habitació de la Maria, la seva filla. Ha 
de contemplar, estar a prop de totes les 

coses que la noia havia estimat. Ha de 
tocar el seus efectes personals i deixar 
impregnar·se de la mica d’energia i olor 
que encara creu que li queda. A la Teresa, 
envoltada d’aquelles coses, li sembla que 
està una mica més a prop de la seva filla. 
Pensa que abraçant·los aconseguirà que la 
Maria torni a casa. No es cansa de repas·
sar·ho tot, les nines de la seva infantesa, 
els llibres de l’adolescència, les revistes de 
moda, maquillatges i bijuteria de la seva 
joventut... i les fotos. Fotografies d’una 
noia somrient, alegre, bonica, despreo·
cupada, i en algunes ocasions descarada, 
que posava per a un fotògraf canalla que li 
havia promès l’oro i el moro.

Però d’entre tots aquells estimats 
objectes en surt un que la Teresa havia 
oblidat per complet. Un bonic mocador de 
seda de color blau que el fotògraf havia 
regalat a la Maria perquè fes conjunt amb 

el color del seu ulls. El mateix mocador que 
havia caigut del coll de la Maria aquella nit 
que la noia va marxar.

Violentament, la Teresa el rebutja. El 
separa d’ella i de tots els altres objectes. 
«Aquest mocador està maleït i ha portat 
la desgràcia a la meva família», es diu la 
Teresa trasbalsada. El llença fora de l’habi·
tació. Com se li havia passat per alt? Ara ho 
comprèn tot. Aquell mocador influen ciava 
negativament sobre els altres objectes. La 
Maria no sentiria la necessitat de tornar 
a casa si aquell mocador era a prop de les 
altres coses. El va empenyent amb el peu 
pel corredor, fins que topa amb la figura 
feixuga del seu marit. Resten un instant 
l’un davant de l’altre, sense dir res, sense 
fer res. Fins que ell es mou per agafar el 
mocador del terra, l’acosta a la cara i l’olora. 
Es miren. Ell té una mirada freda, distant, 
quasi dement, que ella no pot aguantar, i 
girant cua, corre a tancar·se altra vegada 

a l’habitació de la Maria. Esclata en plors. 
La troballa del mocador desencadena en 
la Teresa un munt de sentiments, bons i 
dolents, que fins ara havien estat amagats 
en algun lloc del seu cor.

És llavors quan recorda afligida aquella 
tarda, tarda plujosa i freda, quan la Maria 
li confessa que està embarassada. Ho va 
dir sense embuts, quasi de correguda, com 
si abans ho hagués estat assajant. També 
li diu, sense esperar pregunta, que el pare 
és el fotògraf i que ell no en vol saber res. 
La noia suplica a la seva mare que l’ajudi, 
que li faci costat, només la té a ella... Però 
la Teresa tenia por, era covarda. Aquell 
problema li venia gros. No sabia com havia 
de resoldre’l. I va començar a imaginar 
com parlaria la gent del poble. Va suposar 
que els assenyalarien amb el dit, com se’n 
riurien a esquenes seves. Ja havia passat 
abans, hi havia antecedents amb la filla 

del matalasser. I el seu 
marit? Què n’opinaria 
ell? Quasi segur que no 
voldria ajudar la seva 
filla. El seu orgull no ho 
permetria. Com podria 
ara anar a jugar a cartes 
al bar de la plaça tots 
els caps de setmana? 
Què pensarien els seus 
amics? La Teresa no hi 
podia fer res. No podia 
ajudar·la. Ella havia 
de donar suport al seu 
marit, ja que aquest 
tenia la mà massa fluixa.

Per tot això la Teresa 
no va fer costat a la seva 

filla. I no només això. Va retreure-li que 
hagués estat tant poc prudent i a la vegada 
tant confiada. Va enfadar-se amb ella i la 
va deixar sola. La Maria va haver d’enfron·
tar·se amb el seu pare. I ell, enfurismat, 
havent perdut qualsevol control sobre la 
seva persona, la va fer fora. Va expulsar·la 
de casa com si es tractés d’un gos infec·
tat per la pesta. La Teresa, present en tot 
moment, no va obrir boca. Només es va 
moure per recollir del terra el mocador de 
seda de la Maria.

La Teresa va tornar a la realitat, a la 
dura realitat. Asseguda davant el tocador, 
contempla indiferent com el mirall li 
torna una imatge innegable. El pas dels 
anys li han deixat marques inesborrables. 
El patiment quotidià li ha passat factura. 
Però tot això no la preocupa gens. A ella 
només l’importa esborrar del seu cor el 
sentiment de culpa i de patiment que dia 
rere dia sent.
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Ja no viu per ella mateixa. L’ànima ja 
no li pertany. Ni tan sols pertany al seu 
marit, a qui ara odia i rebutja profunda·
ment. La Teresa només viu per a la Maria. 
Només existeix per tenir l’oportunitat 
de reparar el mal que va fer. Respira per 
poder abraçar la seva filla algun dia i 
demanar·li perdó. Però tot això no serà 
possible, si abans no rep resposta a les 
seves cartes.

Som a mitjans de febrer. Plou a bots i 
barrals i el fred es deixa notar de valent. 
La Teresa igualment agafa el carret de la 
compra, i paraigua en mà, es dirigeix a la 
plaça. Primer la botiga de queviures, des·
prés la peixateria i per últim, la forneria. 
La fornera ja l’espera, són just les onze del 
matí, hora que el carter acostuma a repartir 
les cartes.

La Teresa agafa la barra de pa, es fixa 
en el rellotge i surt de la forneria. Mira cap 
amunt, en direcció a casa seva. Ni rastre 
del carter. I això que ja és l’hora. Contrari·
ada, torna a entrar. La fornera li dedica un 
somriure. Li fa llàstima la Teresa.

–Què t’has deixat alguna cosa?– Li 
pregunta, amable.

La Teresa es comença a posar negui·
tosa. S’impacienta.

–Potser amb aquest temps no repar·
tirà.– Opina la fornera.

Però la Teresa no l’escolta.
–Ha de venir.– Diu la Teresa en veu 

baixa.
A fora continua plovent força. La 

fornera s’engresca en alguna feina per tal 
de dissimular. Els minuts van passant. La 
Teresa ja no pot aguantar més, està deses·
perada. És la primera vegada que el carter 
no és puntual. No pot suportar més aquell 
malson, aquella terrible tortura. N’està 
farta d’esperar dia rere dia una carta que 
mai no arriba, i que potser mai arribarà. 
Passen els minuts. Un parell de males 
veïnes han entrat a comprar el pa i se sor·
prenen de veure la Teresa allà. Ja ha passat 
un quart d’hora.

Vençuda, la Teresa s’asseu en una 
cadira. Amb les mans tapant·li la cara, 
intenta no plorar. Però no ho aconsegueix, 

el dolor i l’angoixa que sent és massa fort. 
La fornera la mira amb els ulls negats de 
llàgrimes. És una situació molt angoixant.

Algú entra a la botiga, degotant aigua 
per tot arreu, però sembla no importar 
gens. Amb un somriure d’orella a orella i 
posat triomfant, en Mateu treu de la but·
xaca del seu impermeable una carta.

–És per a tu.– Sent la Teresa que li 
diuen.

La Teresa dubtar d’agafar la carta. Té 
por d’equivocar·se. Comença a tremolar i 
no s’acaba de creure que allò passi de veri·
tat. Però el carter li agafa la mà i hi diposita 
la carta. Ella se la mira, l’acaricia delicada·
ment, i després l’estreny contra el seu pit.

La Teresa surt de la forneria. Jo no plou 
i el sol comença a deixar·se veure tími·
dament. Ara ja no corre, ni li cal. Arriba 
a casa i va a trobar al seu marit que està 
al balcó. Per l’expressió que s’observa en 
el rostre de la Teresa, ell sap que la Maria 
torna a casa.

Núria Calafell 

per Xavier Figueredo Valls

En aquest número parlarem de les 
mallerengues que podem trobar a 
diferents espais d’Argentona. Per 
sort, d’aquests petits pàrids n’he 
pogut enregistrar o observar de cinc 
espècies diferents. La mallerenga 
carbonera (Parus major), la 
mallerenga blava (Parus caeruleus), 
la mallerenga petita (Parus ater), la 
mallerenga emplomallada (Parus 
cristatus) i la mallerenga cuallarga 
(Aegithalos caudatus). Tant la 
mallerenga carbonera com la 
mallerenga blava, es troben per 
totes les places i fonts de la Vila. A 
més aquestes dues espècies visiten 
freqüentment menjadores per a ocells 
que podem tenir instal·lats a jardins, 
balcons, terrasses, etc. En canvi la 
mallerenga petita, l’emplomallada i 
la cuallarga, haurem d’anar a places 
i fonts amb més massa forestal. 
Com la plaça Angeleta Ferrer i el seu 
entorn, a la Font Picant, la Font del 
Mig o la Font del Camí.

Sento no poder aportar cap foto 
de la cuallarga i l’emplomallada! Es 
mouen molt ràpid i és bastant difícil 
d’enregistrar.

Pots veure’ls també a Facebook: @ocellsdelteuentorn i a Instagram: @ocells_del_teu_entorn.

Mallerenga blava Mallerenga carbonera

Mallerenga petita
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Argentona, Mataró, Nova York
No és ben bé un nou Reus, París, Lon-

dres, ni els set artistes protagonistes 
pretenen ser els ambaixadors maresmencs 
de l’art actual. És una aventura sortida de 
la Nau Gaudí de Mataró per aterrar a l’Ins-
tituto Cervantes de Nova York en forma de 
mostra col·lectiva entre el 7 i el 31 de març, 
al cor de Manhattan.

«Artistes de Mataró de la 
Col·lecció Bassat exposen a 
Nova York»

Això deia la notícia de la 
mostra. La promotora ha estat 
la Fundació Carmen & Lluís 
Bassa; la productora, el Consorci 
Museu d’Art Contemporani 
de Mataró (el MAC), amb seu 
a la Nau Gaudí; i els protago-
nistes, set artistes: un fotògraf, 
en Ramon Manent i sis pintors 
plàstics, quatre mataronins, 
Rosa Codina-Esteve, Perecoll, 
Josep M. Codina, Marc Prat; i 
dos argentonins, Josep Serra i 
Jordi Prat. Són els escollits pel 
mateix Bassat per tancar el difí-
cil acord iniciat per ell mateix 
ara fa tres anys a Nova York, 
comptant amb la complicitat 
dels artistes que hi han participat 
amb obra nova totalment lliure 
sota el gran mantell de l’art 
abstracte, amb una o dues obres 
d’igual format (100x81 cm, per 
facilitar-ne el trasllat) vertical 
o horitzontal, separades o amb 
díptic; i en Ramon Manent 
amb dues fotografies de la Nau 
Gaudí per donar-la a conèixer 
com a primera obra d’Antoni 
Gaudí. Obres totes elles que, un 
cop tancada l’exposició, seran 
cedides a la institució per a ser 
exhibides en altres seus seves 
dels Estats Units. Una proposta 
local que ha fet entrar als pintors 
seleccionats dins els circuits de 
referència artística de la capital 
del món, situant Mataró, i una 
mica Argentona, al mapa de l’art 
internacional. 

Els argentonins, Josep 
Serra i Jordi Prat 

Un, en Serra, argentoní de tota la vida, o 
sigui des del 1956; l’altre, en Prat, nascut a 
Mataró el 1965, resident a Argentona des de 
fa més de vint anys; ambdós dedicats amb 
cos i ànima a la creació artística. En Josep 
actualment amb pintura abstracte, després 
de passar per altres formes artístiques, en 
Jordi amb collage. 

–Vàrem ser «descoberts» per en Bassat 
a la Nau Gaudí, –explica en Josep– durant 
l’exposició del 2015 «Tempus Fugit» 
comissionada per en Pere Pasqual, on 
cadascun dels artistes hi participàvem amb 
una obra actual al costat d’una de vint-i-
cinc anys enrere. Es veu que va ser allà on 
en Bassat va quedar impressionat pel bon 

planter d’artistes locals i la seva evolució. 
Des d’aleshores formem part de la seva 
Fundació; és dins dels seus components que 
el mateix Lluis junt amb la directora del 
Museu d’Art Contemporani de Mataró, la 
Núria Poch, van fer la selecció dels artistes 
per a l’exposició de NY, amb una línia més 
o menys unitària, tot i que en Jordi i en 

Marc Prat, són el menys abstractes, –afirma 
en Josep Serra.

–Es pot dir que a part del fotògraf, els 
sis artistes plàstics tenim unes línies simi·
lars, que van des del figurativisme al sim·
bolisme, del pop art a l’abstracció, passant 
pel collage, –assegura en Jordi Prat.

–Tots els triats som diferents. Nosaltres 
dos som els que treballem més 
color i la frescor. Els altres qua·
tre treballen mes els continguts, 
–afegeix en Josep.

En Josep i en Jordi es van 
conèixer per casualitat a Barce·
lona, comprant material artístic 
a Can Piera, fa uns 30 anys, quan 
en Jordi ja havia acabat Belles 
Arts, i en Josep ja no es dedicava 
a dibuixar còmics. Després han 
compartit algunes exposicions 
seguint camins diferents. I evo·
lucionant.

–Podríem dir que hem anat 
pujant amb ritmes propis, graó 
a graó, fins aquesta proposta 
de saltar l’Atlàntic que –diu en 
Prat– representa haver pujat de 
cop al setè pis amb ascensor.

Parlem de qüestions intrín·
seques al seu art, de la seva 
evolució, si es decanten per una 
tendència més expressionista 
que analítica, com es plantegen 
els temes, i si hi son fidels o es 
deixen emportar per la rauxa. 
Una conversa teòric·pràctica 
que acabem anat al fet que ha 
motivat l’entrevista al taller d’en 
Josep Serra: l’Obra, que no és la 
que s’ha exposat a NY, primer i 
després a Chicago i Texes. Unes 
peces que de moment tampoc 
veurem, a no ser que anem a 
Sevilla a la tardor, o a Mastrich 
a l’altra primavera. 

Treballeu amb música?
En Josep Serra diu que sí, i «a 
tota castanya! La música m’in·
cita, m’obre canals, em cana·
litza les energies i les treu cap 
a fora». Ell pinta amb les teles 
a terra, com feia en Pollock 

o en Tàpies. Abans de posar·s’hi, però, 
decideix que vol fer, com, amb quines for·
mes, colors. Busca mons nous, colors que 
no son reals. S’ho pensa tot durant dies i, 
quan finalment s’hi posa, en pot fer dos o 
tres a l’hora. 

–Notes quan tens una temporada mes 
nostàlgica, més enèrgica... les fluctuacions. 

Fo
to

gr
afi

a 
ce

di
da

 p
er

 Ir
in

a 
&

 C
o 



el banc de la plaça 21Núm. 61 | Abril 2019 Col·laboració

Conte per a l’Eva
‒Vols que t’expliqui un conte?
La Nina va contestar de seguida: 
‒Sí! 
‒Ja pots dir que sí, ja, que si vols que te’l conti, te’l contaré. 
La Nina es va enfadar, ella volia que la Nona li expliqués un conte 

de veritat, de prínceps i princeses que la fessin somiar, que en aquells 
contes ella pogués tocar les estrelles i potser i tot que li digués que ella 
mateixa era una princesa.

La Nina i la Nona vivien en una cabana al mig del bosc amb els seus 
pares. El pare era llenyataire, tot el dia era al bosc, amb un carro, una 
destral i un xerrac. Quan tenia el carro ple, anava al poble a vendre la 
llenya. Quan tornava a casa, li donava els diners a la seva dona i ella els 
administrava i, junt amb un hortet que tenien, no els hi faltava res.

La Nona tenia 8 anys i la Nina 5. Anaven al col·legi i anaven molt 
senzilles ja que, si bé no els hi faltava res, tampoc els en sobrava. Els 
companys de l’escola se’n reien d’elles perquè eren pobres. Aquells 
nens s’equivocaven perquè la Nina i la Nona eren molt riques: tenien 
tot l’Univers per a elles, els ocells, els rierols d’aigua, el sol, els estels, 
tot era d’elles.

A l’escola estudiaven però a casa seva verdaderament eren prince-
ses. Es triaven noms que els hi agradessin, es feien corones de flors 
silvestres, agafaven un sac dels que el seu pare guardava per quan 
collia les patates i la Nona es lligava amb un cordó un sac pel darrera 
de la cintura i, amb aquella cua que arrossegava, deia que era la capa de 
la reina. Mentre, a la Nina, que era la seva princeseta, li deia... ‒Mira 
Nina, has vist aquest raig de sol? Ha vingut a saludar-me. I mira aquest 
bassal que i corre l’aigua, veus quina espuma que hi fa? És que els 
Àngels m’estan preparant el bany. 

‒I a mi? A la princeseta? No li faran res?
‒Però bé, és que tu no sents l’orquestra? No sents el rossinyol, les 

caderneres i totes les bestioles del bosc, com canten la teva bellesa? No 
veus aquest gripauet petit com balla i riu d’alegria? No sents aquesta 
cigala que diu: ‒guapa, guapa, guapa! Cap reina ni cap princesa ha 
tingut uns vassalls més feliços i fidels que tu i jo.

Les nenes van créixer senzilles i felices i encara que no varen conèixer 
mai un príncep de veritat, quan es varen fer grans sí que van conèixer el 
seu príncep, i aquells prínceps les van fer felices tota la vida.

Alfonsa Charles

I és que el món de l’abstracte es tan apas·
sionant que no te l’acabes mai. 

L’última exposició surrealista, la va fer 
el 89. «Tinc un passat, jo», afirma rient. A 
partir del 91 només es dedica a l’abstracte. 

–Quan jo era jove, al vint anys, els 
meus referents propers eren els pintors 
de Mataró d’ara fa quaranta anys, Rovira 
Brull, Alcoi, Novellas, Jordà... m’empaltava 
d’ells. Als vint·i·vuit anys em vaig dir vaig 
dir: jo no sóc així, i em vaig posar a bus·
car, provar, deixar i prendre, fins arribar 
a l’abstracte. Mirava a fora: als americana 
Pollock, Rosko, als expressionistes ale·
manys... (en Pollock moria el dia que jo 
naixia). I m’hi vaig tirar de cap, sol, només 
amb mi mateix, passant del cavallet al 
terra. Va ser una cosa espontània, pràctica. 
Pintar dret em permetia fer un art mes 
intuïtiu, sense regalims, un art que pot ser 
envoltat. L’expressió es més corporal, mes 
expressionista, te un ritual, les emocions 
s’expressen amb mes força. Ets emissor i 
receptor. Altra cosa es si la teva obra serà 
capaç de promoure emocions en l’especta·
dor.

En Jordi Prat, en canvi, treballa escol·
tant la ràdio. I la seva obra va per un altre 
camí. Parteix d’objectes o personatges de 
quadres de pintors famosos, tria el que li 
agraden, els re·interpreta i reconstrueix 
amb tècnica de collage. M’ensenya un 
retrat de Velazquez i un altre de la seva 
dona. 

–N’hi ha molts que voldrà fer algun 
dia, un d’ells Les Tres gràcies de Rubens, 
diu. 

La primera exposició la va fer al Laie·
tana de Mataró, al 1887 quan encara estu·
diava Belles Arts. Després ha exposat per 
tot el món. I amb èxit.

–He exposat tres vegades a NY, però 
allà ningú se’n recorda de mi. En canvi 
ara amb en Bassat, que és professional de 
la publicitat, tot serà diferent. Va engegar 
una maquinaria ajuntant professió i pas·
sió per l’art. És una persona que està en 
contacte amb els pintors vius, o sigui els 
que seran història un cop morts els més 
cotitzats. Ell es mou, trepitja el territori i 
tria. Per això ens sentim tan satisfets que 
ens hagi triat. En Perecoll diu que aquesta 
exposició quedarà pel dia de demà com la 
«dels pintors de NY».

I nosaltres, des d’aquestes pàgines 
manifestem el goig que entre ells hi hagi 
dos argentonins. Felicitats i a seguir treba·
llant.

Rosa Vila, 
Març 2019
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Un fet viscut 
Deu anys i mig enrere, quan encara estava en actiu, treballava 

en una empresa de fred industrial prop de Mataró, que 
donava servei a tot el territori peninsular i a les illes Canàries, 
però principalment a Catalunya. Era responsable del Depar·
tament de dibuix i legalitzacions de les instal·lacions de fred i 
climatització. L’empresa era puntera en el seu sector, amb una 
cartera important de clients: supermercats de petites i grans 
àrees, així com centres logístics de distribució d’aliments frescos 
i congelats. 

Val a dir que avui aquesta empresa ja no existeix, fou absor-
bida per una multinacional danesa i més tard per una empresa 
valenciana. Va ser una època de gran expansió i de molta feina 
fins l’any 2007. A partir d’aquest any, la feina va començar a 
minvar. 

Però en arribar el desembre del 2008, em va passar un 
fet insòlit, que ara passats tants anys espero que ja no remourà 
consciències ni ampolles. 

Hom, a banda de la feina de dibuix i de legalitzar les instal-
lacions, recepcionava tots els correus electrònics amb els plànols 
dels clients per llurs instal·lacions dels diversos supermercats; fins 
aquí res d’excepcional. 

Fins que un dia, rebo un correu inusual d’un supermercat 
d’origen valencià. El correu era un document de text titulat: El 
pez que no quiso evolucionar. Adjunto el text original per després 
valorar-ne el fet inusitat, dins el context del moment.

El correu portava un encapçalament del Departamento 
RRHH i R. División 12/12/2008- Div. Comunicar la formación i 
un peu de pàgina amb el nom de l’autor, del gabinet de forma-
ció del supermercat i tot un seguit de dades que vull deixar en 
l’anonimat.

El pez que no quiso evolucionar (extraído de la obra El 
pez que no quiso evolucionar, relatos de la Empresa y la 
Vida, del autor español Paco Muro).

«El pez que no quiso evolucionar». Había una extraña 
agitación en la zona de las grandes marismas. Todos los 
animales acuáticos tenían una asamblea convocada por la 
tortuga. Aunque el nivel de las aguas era sobrado, había 
descendido en los últimos años y eso inquietó al viejo reptil. 
Por ello mandó llamar a la comunidad de animales de la 
vecindad para trasladarles sus conclusiones:

«Amigos, imagino que os habréis fijado en que 
cada vez hay menos agua. Sé que aún no parece nada 
serio, pero he visto este mismo proceso con anterio-
ridad en otras zonas de la Tierra, y os vaticino que se 
aproximan siglos de dura sequía.» 

Ante estas palabras se organizó un gran revuelo. Todos 
habían percibido un suave y continuado descenso del caudal 
de las marismas, pero nadie creía que pudiera ser tan grave. 
«¿Por qué nos habrá citado si hay agua de sobra?», se pre-
guntaban unos a otros. 

El centenario galápago dio respuesta a la inquietud 
despertada: «Os he convocado porque afortunadamente 
todavía nos queda mucho tiempo, y podremos superar esto 
sin problemas si empezamos a actuar desde hoy. Para que 
sobrevivan nuestras especies tenemos que evolucionar.»

Todos se quedaron estupefactos. Nunca se habían 
planteado tal cosa y tras el impacto inicial, comenzaron a 
preguntar cómo hacerlo.

«Cada día, estaremos unos minutos fuera del agua. 
El que no pueda, que empiece por unos segundos y poco 
a poco que vaya aumentando el tiempo. Debemos hacerlo 
una y otra vez, y enseñarlo a las generaciones venideras, 
para que cada especie evolucione con tiempo suficiente, y 
así lograr que todos podamos mantenernos en un entorno 
sin marismas. Debemos también cambiar nuestros hábitos 
de alimentación, y para eso empezaremos comiendo algo 
que no esté en el agua, hasta que acostumbremos a nuestro 
cuerpo a digerir plantas del exterior.»

No sin ciertos temores, todos empezaron con el largo y 
concienzudo plan de acción. En unas decenas de genera-
ciones lograrían respirar fuera del agua, alimentarse con 
comida que crece en la tierra y hasta podrían moverse fuera 
del ámbito acuoso. Todos menos el Barbillo, uno de los peces 
históricos de las marismas, que se negó a participar en este 
proceso. Convencido de la exageración de la tortuga no hizo 
caso, y pronto comenzó a disfrutar de la torpeza de sus 
vecinos que trataban de ganar capacidad para cobrar más 
comida. Las otras especies, a medida que evolucionaban, 
eran menos competitivas dentro del agua. El Barbillo veía 
descender las aguas, pero se mantenía en la idea de que 
algunas lluvias arreglarían a tiempo el problema.

Al cabo del tiempo, tan sólo unas pocas charcas con 
apenas un dedo de profundidad hacían recordar que en esos 
parajes hubo alguna vez unas marismas. El Barbillo agoni-
zaba, y ese verano, el más duro que se recordaba, acabaría 
con seguridad con el agua que quedaba. Delgado y sin poder 
moverse lloraba su desgracia. Justo entonces pasó la tortuga 
a su lado y le dijo: «Tuviste la misma oportunidad que los 
demás.» 

Nada es nunca como siempre.

En este mundo de cambios constantes evolucionar 
no es una opción, es una obligación para sobrevivir.

El Barbillo, aún sin comprender gritaba: «¡Qué mala 
suerte he tenido! Todo se ha puesto en contra mía y para 
colmo este verano terrible. ¡Qué fatalidad! Tú lo dices porque 
eres una tortuga y puedes desenvolverte por donde quieras, 
pero no tienes ni idea de lo que es esto.»

La anciana tortuga sonrió y antes de abandonar al 
Barbillo le comentó: «Mi infeliz amigo, hace mucho, mucho 
tiempo, yo era un pez estúpido como tú, y también me llegó 
la oportunidad de evolucionar. Aunque me presté a ello, no 
lo tomé en serio, y es por eso que soy así de torpe sobre tierra. 
Me temo que jamás llegaré a volar y apenas me desenvuelvo 
con soltura bajo el agua. 

Durante muchos años eché la culpa a la mala 
suerte, a los demás, al mundo, y ahora he aprendido 
que soy yo el único responsable.
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Pues cuando la realidad me mandaba sus señales me 
empeñé en no hacer caso, en no cambiar nada en mí y 
casi me quedo fuera de este nuevo mundo. Me marcho, he 
decidido que debo ser más rápida, así que he de correr un 
poco más cada día, y así podré evolucionar a algo superior, 
pues parece que vendrán tiempos de escasez y quiero seguir 
siendo competitiva para entonces.»

El Barbillo murió en el barro, en el barrizal de los inmo-
vilistas, de los que no quieren cambiar, en el lodo de los 
mediocres que embriagados por la abundancia de hoy no 
saben ver la necesidad de cambio, de evolución, para seguir 
existiendo mañana. 

Igual que el pez, hay muchos trabajadores (jefes y 
emplea dos) que aun viendo las nuevas exigencias y ten-
dencias que habrá que afrontar en el futuro inmediato, no 
asumen la evolución como necesidad profesional inminente. 
Son los que esperan pasivamente a que una lluvia milagrosa 
acabe al final por volver a poner las cosas como antes, sin 
entender que en el entorno competitivo actual nada es nunca 
como siempre, pues las empresas están en continuo progreso 
y los que no sean capaces de evolucionar con ellas, por fuer-
tes o competentes que sean hoy, pasarán a engrosar la lista 
de los extinguidos por quedar desfasados de su mundo. 

Muchos en la bonanza de hoy, no saben ver 
la necesidad de cambio, de evolución, para seguir 

existiendo mañana.

Bé, després de llegir·ho vaig quedar estranyat i vaig estar uns 
minuts pensant a que treia cap aquest document. Era un fet inu·
sual perquè els correus que rebia d’aquest supermercat, sempre 
eren plànols per instal·lar·hi el fred industrial, sempre amb pressa 
i per a ahir.

Sense dubtar·ho el vaig lliurar al meu cap, que no li va donar 
importància.

El fet és que a partir d’aquesta data, les comandes d’aquest 
supermercat així com tots els altres van iniciar un decreixement 
progressiu. Era el principi de la crisi financera que tots desgracia-
dament ja coneixem.

Aquest article feia temps que el volia donar a conèixer, ja que 
em va copsar fortament i la faula la vaig trobar molt interessant. 
L’empresa on treballava va morir com el peixet metafòricament 
parlant, tot negant l’evidència de la crisi que venia.

Aquest autor que és contemporani nostre, l’he estat seguint 
darrerament i en un vídeo seu he trobat tot un seguit de morals 
o faules del peix que no volia evolucionar. Indicant que la moral 
seria per a una empresa que no vol evolucionar o qualsevol direc·
tiu o empleat de l’empresa que no evoluciona i es queda fora. 
Quan el mercat evoluciona tots hem d’evolucionar amb el mercat. 
I acaba sentenciant que hem d’evolucionar amb la crisi i no al 
revés per no acabar com el peix. 

Francesc Navarro i Bonamusa

On quedem els arquitectes joves en aquest tipus 
de convocatòries?
Som Quirze Salichs Burgos, argentoní, 

i Laura Montes Cuadrado, vinculada a 
Argentona des de fa anys, dos arquitectes 
de 27 anys, amb 7 anys d’experiència pro·
fessional en despatxos d’arquitectura de 
Mataró i Barcelona.

El passat divendres 11 de gener, l’Ajun·
tament d’Argentona (Maresme) va convo·
car un concurs d’idees per a dissenyar el 
nou equipament municipal, tan reclamat 
des de fa anys, que inclourà la biblioteca, 
l’arxiu i la ràdio municipals, així com un 
aparcament soterrat. Estem davant d’una 
oportunitat extraordinària per a dotar a 
la Vila d’equipaments necessaris, cosir 
tot el teixit urbà i dignificar espais amb 
molta importància històrica (Can Doro, la 
Plaça de Vendre, la casa Puig i Cadafalch i 
l’Ajuntament), actualment oblidats a l’es·
pera d’un projecte que els torni l’esperit 
que van tenir en un passat.

La nostra sorpresa ha estat majúscula 
i a la vegada decebedora quan hem llegit 
els plecs i condicions que ha posat l’Ajun·

tament per a participar en aquest concurs 
d’idees, que està dividit en dues fases. A la 
primera (ja excloent), només es valora la 
trajectòria professional, sigui quina sigui 
la proposta. Per a poder presentar‐se és 
indispensable comptar amb un mínim de 
10 anys d’experiència com a responsable 
de projectes arquitectònics, haver cons·
truït un projecte d’una biblioteca o edifici 
públic similar i que aquest hagi tingut un 
pressupost d’execució de més d’1 milió 
d’euros. D’aquesta manera, els arquitec·
tes joves ja no tenim ni l’oportunitat de 
passar a la segona fase, on es presenten 
les idees.

On quedem els arquitectes joves en 
tot aquest tipus de convocatòries? Algú 
amb criteri creu que un arquitecte jove o 
un petit estudi emergent pot presentar 
un currículum com el que es demana? 
Com es pretén que els joves comencem a 
realitzar edificis públics, si mai se’ns dona 
l’oportunitat de prendre partit en aquests 
processos? Els polítics sempre parlen de les 

oportunitats laborals i d’ajuda que donen 
als joves, però a l’hora de la veritat, mai es 
passa de les paraules als fets, com queda 
demostrat en aquesta convocatòria. Només 
cal fixar‐se en la pròpia experiència de l’al·
calde: el poble li va donar l’oportunitat de 
ser alcalde molt jove. Aplicant els mateixos 
criteris: per què no es pot confiar en els 
joves arquitectes?

Donem per suposat que amb aquesta 
licitació el que es busca és que el projecte 
sigui realitzat per un despatx de reconegut 
prestigi i trajectòria, deixant de banda als 
arquitectes joves (i no tan joves) i petits 
despatxos que treballen dia a dia a la zona. 
Des del nostre punt de vista, s’haurien de 
donar les mateixes oportunitats a tothom. 
Desitgem que els arquitectes que resultin 
escollits siguin capaços de donar el millor 
per Argentona.

Quirze Salichs Burgos i  
Laura Montes Cuadrado
Argentona, 16 de gener de 2019
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L’esperit del Nadal
Aquest matí, al sortir de casa, malgrat 

ser encara fosc i només una línia 
molt primeta de llum a l’horitzó em 
donava la benvinguda, quelcom sem·
blava diferent. Potser la frescor de l’aire, 
potser la barreja de l’aroma marí amb el 
dels pinars de vora casa o potser era jo 
mateix però, al cap i a la fi, notava una 
sensació molt especial.

Mentre conduïa per la carretera amb 
giravolts el sol anava despuntant i els 
núvols grisos agafaven una gama de 
colors rosats que els donava un relleu 
tridimensional espectacular. Tot d’una, 
i quasi sense adonar·me’n, he arribat a 
la platja on deso el cotxe per agafar el 
tren. En aquell moment la llum d’un sol, 
que s’obria pas des del mar, il·luminava 
l’agua i el cel amb una paleta cromàtica 
increïble. Els núvols passaven dels rosats 
als taronges barrejats amb blaus i els 
grisos s’emblanquinaven mentre la claror 
grogosa s’obria pas i un cop de frescor 
salada m’embolcallava. No he sentit fred, 
ans al contrari, una sensació assossegada 
i reconfortant.

Al tren, la gent estava més riallera que 
de costum, amb més somriures que cares 
llargues, com més propera, més tolerant 
amb els inconvenients diaris d’aquesta 
hora, els vagons plens i les aturades al bell 
mig dels túnels un cop arribes a Barcelona. 
Hi sura un no sé què especial i encomana·
dís. Aquesta sensació també l’he percebuda 
al metro i mentre caminava cap a la feina. 
M’agrada, em sento bé i, pel que sembla, no 

sóc l’únic, atès el que veig en les persones 
del meu voltant.

Un cop a la taula i després d’encendre 
l’ordinador els ulls se me’n van a la data. 
Què té això d’especial si cada dia miro la 
data i obro l’agenda per organitzar·me el 
dia?, què passa avui que no hagués passat 
fins ara?, que jo recordi no tinc cap ano·

tació o advertiment d’aniversaris, onomàs·
tiques, reunions especials, cites, dinars, 
dates de lliurament de feines o qualsevol 
altre esdeveniment. Per què avui, insistent·
ment, la data se’m fa tan evident?

No hi faig més cas i em dedico al que 
tinc programat però noto un estat d’ànim 
molt especial, em trobo serè i animat amb 
una barreja d’alegria i tranquil·litat; una 
mena d’eufòria continguda. El matí ha anat 

passant, he dinat amb gent que feia temps 
que no veia i, després d’una breu tertúlia 
de cafè molt distesa i agradable, he tornat 
a la feina.

Un altre cop els ulls s’han aturat a la 
data de l’ordinador però amb una sensació 
de pau, sense cap estrés ni angoixa i he 
notat com un somriure s’ha dibuixat al 
meus llavis. Avui manquen exactament 
un mes i mig per Nadal!, serà això el que 
plana a l’ambient?, serà aquest esperit 
el que la gent intueix abans que arribi el 
bombardeig consumista i les celebracions 
obligades?

Sigui com sigui o pel que sigui, la sen·
sació és molt bona i hauria de mantenir·se 
en el temps, de propagar·se, d’estendre’s 
i d’impregnar, com tinta inesborrable, els 
cors, les ànimes i els caps de tothom sense 
exempció i fer que brollessin, sense atura·
dor, tots els sentiments i accions positives 
que tots tenim perquè, de ben segur, que 
en tenim i moltes però que, potser, no 
afloren per por. Per por de mostrar-nos 
vulnerables, humans, sensibles, acovardits 
per anar a contracorrent en un món embo·
git pel poder, pels diners, pels egos, per la 
vanitat, per les aparences, pels interessos 
de tot tipus i abast, per l’egoisme abans 
que la generositat. Estic convençut que, 
el dia que l’amor que rau en tots els cors 
s’harmonitzi i passi pel davant de la por, 
canviarem el món; perquè l’únic motor del 
canvi positiu es l’amor.

Ignasi Madrid; 2018

el banc de la plaça
R e v i s t a  d e  l ’ A s s o c i a c i ó  d e  Ve ï n s  d ’ A r g e n t o n a
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Punts negres

Des que van fer la «modificació» de les direccions que afecten 
als voltants de l’Ajuntament, estem patint dos importants 

punts negres a la circulació. Sembla com si s’haguessin plani·
ficat damunt d’un plànol, sense tenir en compte els desnivells 
reals. No he dit res abans, per veure si algú de l’Ajuntament 
es decideix a posar·hi un xic d’ordre, ja que entre altres coses, 
són llocs d’obligada circulació per als que treballen allà i per la 
Guàrdia Municipal. De moment res.

Són aquests:

Cantonada Ramon Par/Sant Narcís.
Els cotxes que baixen del Dalipà i zones properes, es troben que 
han de fer un stop a la cantonada de Sant Narcís/Ramon Par. Com 
que hi ha cotxes aparcats a la banda esquerra de Ramon Par i 
que per al fort pendent, els vehicles que pugen ho fan bastant de 
pressa, te’ls trobes a sobre sense veure’ls venir. És veritat que hi 
ha posat un mirall, però pel canvi de rasant, no es veu bé. A més 
els dies humits, o pels matins, acostuma estar entelat.

Cantonada Carrer Montseny/Carrer Gran
L’altre punt extremadament perillós és la nova sortida del poble 
com a continuació del carrer de Sant Narcís i Montseny. Per acce·
dir a la carretera de Granollers, passant per Sant Sebastià hi ha 
un revolt de 360 graus amb canvi de rasant i visibilitat zero. Ens 
trobem que els cotxes pugen a més velocitat de la permesa –30 
Km/hora, malgrat que hi ha unes franges horitzontals pintades 
a terra. A més del canvi de rasant, els cotxes pugen arran d’una 
paret, i no els veus fins que els tens a sobre. També hi ha un 
mirall, però què veus al mirall? La creu de terme, que està al bell 
mig. També els dies humits, la rosada deixa el mirall inservible.

O bé s’hauria de modificar la posició del mirall o de la creu i 
a més de posar bandes de goma o d’asfalt, perquè els que pugen 
hagin de reduir la velocitat sí o sí. No es fa cas de la velocitat 
marcada que és de 30 Km/h.

Als dos llocs hem tingut moments de perill i ensurts, quasi 
cada cop que hi passem.

Les motos és gairebé impossible veure·les.
Ben atentament

Vicenç Bachs i Taberner 

Quatre estances  
de l’ànima
VIDA, en som i en formem part. Existint donem nom i 

sentit aquest fet de néixer: apurar el nostre temps i 
desaparèixer. Omplim un espai d’uns instants de la història 
anònima de la humanitat, massa curts per poder fruir abasta·
ment el sentit d’estimar i prou llargs per resseguir viaranys 
d’infelicitat.

Cerquem i no en trobem la raó del fet. Cridem fins a 
l’esgotament sense resposta. Ens interroguem sabent que no 
hi ha resolució a la nostra angoixa abans de la inapel·lable 
hora. Mirem esbrinant éssers. Abeurem de l’intel·lecte formes 
i camins per trobar raons a aquesta desraó de la vida. Falses 
respostes.

AMOR, ens hi topem sense disposar·ho. Neix de la per·
fecta generació espontània. Bàlsam del suprem engany de 
viure, que tot ens ho dona i tot ens ho pren. Miratge fugisser 
de la cercada resposta. Parany profund sense possibilitat d’es·
mena. Esgarrapada de glòria.

Sentiment mai finit de l’engendrar i concebre. Efecte 
congènit de germanor. Desig sense fites, desfermat, irreflexiu, 
sublim el de parella. Alquímia necessària per tornar a teixir 
un altre projecte d’existència.

MORT, recull dels instants que passen sense treva 
possible: argentant els cabells, passant la rella, que mai no 
es cansa, damunt la pell, treballant per dins i per fora sense 
defallir per l’objectiu.

El cos s’esmicola farcit de mil febleses. La força s’esmuny 
com aigua entre les mans. La memòria resta ancorada en el 
límit d’uns records, i el cor –condemnat a un batec de rutina– 
enyora l’impossible glop de sang bullent que mena la passió. 
L’ombra s’allarga fonent la causa, restant sola, ja no hi ha cos.

VERITAT, il·lusió. Necessitat de la raó amb servitud de 
l’ideal o de la fe amb esperança de recompensa. Cortinatge 
espès teixit d’infinites recerques sense sentit plausible. Inter·
rogant històric, aclaparador. Incògnita a l’espera de la pròpia, 
intransferible, resolució personal, d’un no res de durada, d’un 
tancar els ulls definitiu. Un engany sense consciència o 
una feliç trobada amb perfum de ressuscitat.

El jo, sol, amb ple sentit de formar part de l’univers: la 
Veritat Absoluta, l’escaient nom i sentit de VIDA, o bé con·
tràriament; l’alfa i omega de la productiva fàbrica, amb data 
de caducitat a curt o llarg termini, sense cap possibilitat de 
comprensió: el No Res.

VIDA, AMOR, MORT, VERITAT, essència intangible. 
Quatre estances de l’ànima. Quatre fets suprems i indefugibles 
a la pròpia existència personal. Quatre realitats imposades, pel 
sedàs de les quals, es filtra tota la nostra més íntima i fugissera 
realitat humana. 

Joan Evta. Ramon i Ferrer
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Problema núm. 61

En aquesta posició, les blanques tenen menys material però 
en 5 jugades estan en disposició de guanyar la partida. Com?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 60
El torn de joc és molt important quan els dos jugadors tenen plante·
jades grans amenaces. En aquest cas, les blanques guanyen al tenir 
el torn, la maniobra és forçada:
1. Dh8+, RxD; 2.Te8+ , Af8; 3.TxA++. O bé: 1.Te8+, Af8; 2.Dh8+, 
RxD; 3.TxA++

Solució i comentaris en el proper número.

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

Carrer Sant Ferran, 22-24 – Tel. 669 923 107

MATRÍCULA OBERTA CURS 
2018-2019

MUSIqUEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MUSICAL: des dels 3 anys.

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

•	Classes col·lectives i individuals d'instrument

•	Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

•	Formacions instrumentals de corda i combo

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

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

musicargentona
musicargentona@gmail.com

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

ja ha 

començat  

la temporada 

de planter

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

Veïnat de Pins, s/n - Ctra. Les Ginesteres - Apartat Correus 9
08310 Argentona - Tel. 93 797 13 07 - Fax: 93 756 03 85

E-mail: info@barfla.com - www.barfla.com

•	 Oficina Tècnica
•	 Disseny d’automatismes 

per a màquines
•	 Construcció i reparació 

de maquinària

•	 Muntatges de grups
•	 Dentat de pinyons i paliers
•	 Tornejats i fresats de tot tipus
•	 Soldadures de tot tipus

Descarrega’t  
la revista en pdf:
avargentona.com/banc
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c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

Obrim de 8:30 a 13:30 al matí 
i de 15:00 a 20:00 a la tarda

farmàcia
Núria Guillén Vidal

farmaciaguillen@cofb.net@

FARMÀCIA

10 Anys Al teu CostAt

CtRA / De VIlAssAR 12
0 8 3 1 0  A R G e n t o n A

t: 93 756 16 85
637 477 212

farmaciargentona@gmail.com

BUXEDA

Àrnica
Herbolari

Espai de salut
Marta Carol

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

NUTRICIÓ I DIETES PLAN 21 • ESTÈTICA NATURAL

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

INFORMA’T

PILATES
GRUPS REDUïTS DE 5 PERSONES
MATí I TARDA

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

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

Coixins

Tasses

Clauers

Samarretes

Bola de neu

Preus especials per a estudiants

revelat 

de fotos al 

moment

El teu 
centre 
d’impressió

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



93 131 56 70

C/Barcelona 19
08310 Argentona

info@argentonadental.cat

@argentonadental

@argentonadental

la nova clínica 
dental per a tota 

la família

M Ú T U E S  I  P R I VAT S

Doctor Samsó 14 baix
08310 Argentona
� 937 561 541
� / � 660 443 600
www.fisioargentona.es

El teu centre de 
Fisioteràpia

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

Horari:
9.00 h a 14.00 h
15.30 h a 20.00 h

Dilluns mati i dissabte 
tarda tancat

Estilisme – Salut – Bellesa


