
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

actualitat
trobada de formació 
d’escoltes catalans

actualitat
Pèrdua de patrimoni 
per manca 
de sensibilitat

entrevista
la vinya de can 
Pallaroles

a l’interior... Després de la 
neu ja apunta 
la primavera!

núm. 57 | Març 2018



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

08310 Argentona

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

productes ecològics i naturals
cursos de massatge infantil
dietista titulada
naturòpata
osteòpata
espai de degustació
I ARA TAMBÉ REIKI

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

VINE DUES SETMANES 
A ANGLATERRA AQUEST 
ESTIU AMB NOSALTRES.

INFORMA'T!



el banc de la plaça 3Núm. 57 | Març 2018 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, Xavier 
Peguera, Joan culubret, Francesc navarro, assumpta 
Boba, 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

Pèrdua de patrimoni per manca 
de sensibilitat .......................................... 4

Retalls del Llaç ........................................ 6

Sense voler comparar... Val més 
riure que plorar ....................................... 7

El mal estat del campanar ....................... 7

Fils, betes i parracs (2) ............................. 8

La duresa del dia a dia ............................ 9

Càritas. Memòria d’activitats del 2017 ..... 9

Els pagesos de proximitat d’Argentona .. 10

Som mobilitat: una manera 
intel·ligent, econòmica i sana de 
moure’s amb vehicle .............................. 11

AE Calabrot d’Argent acull la 
Trobada de formació d’escoltes 
catalans d’enguany ............................... 12

Coses que han passat… ....................... 13

Els fills de la lluna ................................. 14

Ventades de ponent .............................. 15

Memòria per un pla 
d’humanització de les guerres ............... 15

El tai-txi ................................................ 16

Memòries i facècies d’un vilatà .............. 16

El racó de la Lina ................................... 17

Reflexions sobre la taula

La confusa situació de la política catalana i per tant espanyola ens porta a fer algunes 
reflexions sobre el moment actual:

‒ Com a país estem patint una manca de govern, però perquè en volem de govern 
autonòmic sinó podem decidir amb llibertat? De què ens serveix un parlament escollit 
democràticament pels catalans si cada Llei que es fa queda rebutjada i anul•lada de 
manera sistemàtica pel govern central i la seva magistratura ad hoc?

‒ Després d’unes eleccions lliures i democràtiques, on queda reflectida la voluntat 
majoritària dels catalans si no es pot escollir President de Catalunya a qui va guanyar 
les eleccions?

‒ Quan s’acabarà la deriva autoritària i repressiva de l’estat espanyol? Els atemp-
tats a la llibertat d’expressió, l’existència de presos polítics preventius, el voler imposar 
solucions pseudodemocràtiques per formar govern en el Parlament… només traduei-
xen la feblesa d’un Estat que s’empara en la força per mantenir-se. Aquest no és un 
Estat de dret basat en conviccions democràtiques tal com volem els catalans i catalanes.

‒ Mirant endins lamentem una vegada més la manca d’unitat política. Lamentem 
que predomini el protagonisme del «jo partit» en front del «tots per una nació».

‒ El sobiranisme català es basa en l’entusiasme i empenta de la societat civil. Per 
què els poders polítics no ho tenen en compte i persisteixen en voler estar per sobre 
del poder popular i la seva voluntat?

‒ De tot això en sortim tots perjudicats, però molt especialment els empresonats i 
els exiliats. Què cal fer per revertir aquesta situació?

Estem en un atzucac que, tot i previsible, no hem sabut evitar i menys solucionar. 
Creiem que cal anar tots a una i cedir el protagonisme al poble, sobirà del seu destí.

Finalment i en el terreny local, el Banc de la Plaça vol afegir-se als homenatges que 
rep i rebrà la Lina Casanovas en motiu del seu 100 aniversari. Felicitats!!!

Pa
rt

ic
ip

a! 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 partici-
pació 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
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Em permeto escriure quatre ratlles en aquesta revista perquè, 
possiblement, sigui el mitjà pel qual els argentonins ens 

posem més al corrent de les coses que passen al poble. N’han 
passat diverses, en els darrers anys i cada vegada en passen de 
noves, tant de bones com de no tant bones, i ningú en fa cap 
comentar-hi, ni en diu res.

Voldria fer un petit recordatori del patrimoni que hem perdut 
a Argentona en els darrers anys. Alguna cosa potser ha estat 
sense malícia; d’altres per desconeixement; d’altres per deixadesa; 
d’altres perquè un plànol ho marcava, etc. Bé, tot això és possible 
però us diré una cosa, moltes vegades, tot passa per manca de 
sensibilitat. Ja fa temps que tenim uns dirigents i uns tècnics a 
l’Ajuntament que viuen al poble però no hi han nascut. Això 
vol dir que no han mamat el tarannà del poble; altres, ni tan sols 
hi viuen, només hi treballen i és aquí on possiblement radica 
aquesta manca de sensibilitat: el desconeixement.

Ja no parlaré de les masies que s’han deixat perdre per causes 
diverses, com poden ser: l’Espinal, can Roviró, les Mateves, can 
Baletes perquè tenien propietari i l’Ajuntament no hi podia fer res; 
can Portell (enderrocada pel pas de l’autopista), cal Bisbe o cal Be 
(enderrocada per la zona industrial nord), cal Sorraier, can Negoci, 
can Diners, can Gol (enderrocada per la zona industrial sud), can 
Boba de les vinyes (enderrocada per la zona industrial centre).

Patrimoni que s’ha perdut, i crec que s’hauria pogut fer alguna 
cosa més. Per a mi, el més important és el Molí de les Mateves. 

Ens vam deixar perdre, el molí de les Mateves. Dels quatre 
molins que hi havia en el curs de la riera (el de can Misser Prats, 
el molí del poble -molí de can Coca- que dona nom al carrer i a 
la plaça del Molí; el de can Saborit i el de les Mateves), aquest era 
l’últim que quedava. 

Hi havia l’edifici del molí, un entorn amb uns plàtans immen-
sos, el reg que conduïa l’aigua fins arribar al pou on queia i feia 
moure el molí. El pou tenia 3,5 metres de fondària i 1 metre d’am-
plada i era fet de pedra de granit. També hi havia un petit llac, 
emmarcat amb unes pedres escadusseres. El reg i el llac, a part de 
subministrar-se de l’aigua de la riera, també es subministraven 
d’una mina que encara existeix, tot i que la seva finalitat actual 
no és de captació d’aigua sinó d’evacuació d’aigua. Els camps 
del Viver estaven per sota del nivell de la riera i, quan quedaven 
negats d’aigua, aquesta mina servia per treure-la. 

Ja sé que em direu… «Sí… però això tenia uns propietaris». 
D’acord, molt bé! Però si s’hagués negociat el canvi de la zona 
verda actual (on estava ubicada la casa de can Portell) amb 

aquesta zona del molí i el seu entorn, el poble hauria conservat 
una part del seu patrimoni i hauria guanyat una zona verda amb 
moltes possibilitats! En definitiva, una cosa única, amb més de 
800 anys d’història (ja que datava del 1200), que era part de la 
nostra història… I, per quatre calés, doncs a fer punyetes part del 
nostre patrimoni. 

A la mateixa zona, també cal recordar (i més en aquests temps 
escassos d’aigua) els pous que s’han malmès o s’han deixat per-
dre: el de can Negoci (tal vegada el millor pou de tota la riera) 
en orris; el de can Diners, en orris; més amunt al costat del pont 
de l’autopista, el pou d’en Magí, abans de tapar-lo vaig anar-hi 
i el vaig mesurar 7 m d’aigua, un molt bon pou, en orris. Però 
no acaba aquí la cosa, al costat d’aquest i encara existent però 
molt malmès, el pou de can Portell, bastant bo d’aigua. I al costat 
d’aquest, a escassos 10 m del molí, el pou del Molí, bastant bo 
d’aigua. Bé, doncs tot això ja no ho tenim! Gràcies a la poca sen-
sibilitat dels governants de torn. 

Sense moure’ns gaire anem a parar a un altre lloc que sí que 
té propietaris: el Pla de l’Arròs. Un lloc idíl·lic amb una alzina 
monumental que, per cert, està en un estat deplorable. Hi havia 
una font i una zona d’estar molt agradable, amb una taula i una 
espècie de llar de foc, tot fet amb maó de cantell d’aspecte moder-
nista… Doncs és clar! perquè va ser obra de Puig i Cadafalch 
quan va fer la torre de l’aigua i can Garí. Tot es troba en un estat 
d’abandó lamentable. No sé fins a quin punt l’Ajuntament hi pot 
fer alguna cosa per preservar-ho.

A altres pobles sí que saben apreciar el seu patrimoni. Per 
exemple, a Santa Coloma de Farners hi havia un molí a l’entrada 
del poble que estava tapat per esbarzers i fenassars, el van netejar 
i restaurar. Ells sí que han mantingut el patrimoni i la història.

Seguim, per un altre lloc; un diumenge al matí em vaig arribar 
fins el port de Barcelona, i en unes paradetes d’antiguitats, reme-
nant, vaig trobar una postal de la Villa de Argentona que datava 
de l’any 1905. Era una vista de la carretera de Vilassar al costat 
de l’actual camp de futbol (en la foto, el camp de futbol no hi era, 
encara). El que sí s’hi veia eren uns espectaculars plàtans, a banda 
i banda de carretera, i al costat de l’entrada al carrer Marina Julià, 
un senyal amb el peu de ferro colat que indicava l’Hotel Solé. 
Em va fer gràcia veure-ho. Dos sabeu què? Ja no hi és! I jo em 
pregunto, feia nosa? No!, o almenys és el que jo crec. Potser és 

Les Mateves (1913-1933). Foto Lluís Bonet i Garí. Estudi de la Masia Catalana. Arxiu 
Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya, fitxa AFCEC_EMC_X_5178 

Can Portell del Cros (1913-1933). Foto Lluís Bonet i Garí. Estudi de la Masia Catalana. 
Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya, fitxa AFCEC_EMC_X_5181

Pèrdua de patrimoni per manca de sensibilitat
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poca cosa per esmentar-ho, ja ho sé!, però era patrimoni del 
poble. Un bon dia un senyor que estava dins el Consistori (vol 
dir pagat per nosaltres), var cridar a l’operari de torn i el va fer 
tallar en tres trossos. Calia? Al preguntar-ho al batlle de torn, el 
per què s’havia tret, la seva resposta va ser «ah, no ho sé! S’ha 
tret?», doncs sí, sí senyor, s’ha tret! Una senyal amb més de 100 
anys d’història i, en mig matí, a fer punyetes la història. Allò que 
dèiem de manca de sensibilitat.

Anem per un altre episodi. Passada l’entrada de Madà, a uns 
50 m i enganxada al marge dret en direcció a Vilassar, hi havia 
una placa d’un senyor suís, de quan es feien curses de cotxes entre 
Mataró, Vilassar, Argen-
tona i Mataró, un circuit de 
principis del segle passat. 
El senyor Georges Bowier 
Blanc, que així es deia 
segons la placa, va tenir un 
accident mentre disputava 
la carrera i es va matar. 
Familiars, organitzadors de 
la carrera i amics de la His-
pano Suiza, li varen posar 
una placa. Datava de l’any 
1911. Jo vaig veure com es 
treia aquesta placa. No feia 
nosa però ja no hi és! Tal 
vegada si encara hi fos, 
molta gent que no ho sap, 
sabria que fa més de cent 
anys es feien curses de cot-
xes en aquests verals. 

Bé, jo no tinc costum 
d’escriure res enlloc, però 
avui he fet aquet pas per-
què estic indignat, del que he vist. Al carrer Mataró, cantonada 
avinguda Catalunya, han talat un Pi, dels tres que hi havien. Això 
és, perdó, era també patrimoni del poble! I ara sí que tenim un 
govern d’argentonins. Senyors on teniu la sensibilitat? Quan el 
pi es tombava, al Consistori se’l va avisar que tinguessin cura 
d’aquest pi. Tenir cura no vol dir talar-lo i desgraciar els altres 
dos. Cura vol dir fer-hi una actuació, recular branques, treure pes 
de la part que es tomba i ja està. No sé qui ha estat la persona que 
ha donat l’ordre de talar-lo, però crec que no ha estat la millor 
solució. Si a un bloc de pisos, un balcó està caient, no es tira l’edi-
fici a terra, s’arregla el balcó, oi? A més, han deixat dos metres 
de tronc, per què? Tampoc no s’ha tingut la sensibilitat d’arreglar 
les branques que queien del pi de la dreta, ni sanejar-los. Bé, això 
ja no és sensibilitat! Tan sols un comentari al respecte. L’any 94, 
el pi de davant de can Ballot (final del passeig Baró de Viver cre-
uament amb el torrent de la Salut) també es tombava. Solució! Es 
va treure pes de la part que es tombava i avui, al cap dels anys, el 
pi està esplendorós. Si s’hagués fet com l’aberració que s’ha fet al 
del carrer Mataró, el pi de can Ballot seria història.

Els plàtans de les Mateves ja faria anys que haurien cremat 
a una llar de foc i, en canvi, avui els tenim ufanosos a la Font 
del Mig i al camp de futbol. Les palmeres de les Mateves són al 
parterre de l’entrada sud i no es van malmetre. El garrofer i les 
oliveres de can Garí són al parterre de l’entrada sud i no es van 
talar, quan feien nosa. L’Olivera del darrera la Sala que estava mig 
morta es va portar a la plaça de l’Església i està espectacular! Etc, 
etc i més etc.

Més patrimoni que pot desaparèixer: tenim un passeig d’al-
zines i de pins bicentenaris, preciosos. Sí, són d’un propietari, és 
ben cert, però és patrimoni del poble. Em refereixo al passeig que 

hi ha dins de la finca del Viver, tocant a la carretera del Cros. En 
aquest passeig ni han 32 pins amb unes alçades de 25 m, unes 
capçades de 15 m i uns perímetres de tronc que sobrepassen els 
2 metres. Quasi dos centenars d’alzines de diverses mides… Tots 
aquets arbres estan destinats a desaparèixer. Sí, a desaparèixer! 
Per què? Perquè hi passarà el tren orbital. Quan? No se sap, però 
hi passarà. L’Ajuntament ho sabia, l’Ajuntament ho sap i ningú 
ha mogut un dit! Ja està bé, no passa res! La casa de la Fabriqueta, 
sota de ca l’Elies malauradament anirà a terra, però no passa res! 
La casa encara es pot tornar a fer, però els pins i les alzines hau-
ran de passar 200 anys per tenir-los com estan avui. Això també 
és manca de sensibilitat.

Per diferents causes: urbanitzacions, carreteres, etc, s’han 
perdut masies, l’Aixernador, la creu de sant Jaume, els safaretjos 
(rentadors), el sauló, cal Guardià, etc. I doncs? no passa res! Tot 
el que s’ha perdut era patrimoni del poble, el poble vol dir de 
tots. Però sabeu per què ha passat? En part pels governants 
i tècnics que hem tingut; però no ens enganyem, també ha 
passat perquè la gent callem i ja ens està bé tot. Quan parlo 
d’això amb algú em diuen que soc un romàntic. Potser sí! O pot-
ser és que m’estimo massa aquest poble.

Senyors, seguim així i anirem perdent tot el llegat que quan 
nosaltres vàrem arribar al poble hi havia i que els nostres fills i 
nets ja no veuran.

Ah! i demano perdó si algú se sent al·ludit. No és la meva 
intenció! 

Julià Serra Casanovas

Pedra commemorativa, ja desapareguda, de 
l’accident automobilístic que tingué lloc a 
la carretera de Vilassar el 28 d’abril de 1912. 
Aquest és l’any que posava a la pedra però hi 
ha qui ho situa abans. Foto Pep Padrós.

La creu trencada es trobava al camí de Sant Jaume de Traià i va desaparèixer arran les 
obres de l’autopista. Foto Pep Padrós.

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

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA
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La revista Llaç, número 26 
de gener de 1979, referia 

que feia tres anys (gener 
de 1976) que s’havia tancat 
l’embotelladora EBAMSA 
que comercialitzava l’aigua 
picant del Manantial Bur-
riach. El moviment ciutadà 
feia anys que reivindicava la 
Font Picant com a parc per al 
poble.

El 2003 després d’unes 
negociacions urbanístiques 
entre l’equip de govern 
municipal i la propietat (jo et 
dono això, tu em dones allò), 
el Parc de la Font Picant va 
passar a ser del poble.

El següent equip de 
govern va fer-hi una acció 
per començar a donar-hi una 
sortida, va endreçar-lo com a 
parc i va trobar l’aigua picant. 
El següent Consistori va tan-
car l’aigua picant al·legant 
problemes sanitaris. Segui-
dament van informar que hi 
treballarien per millorar-ho. 
«Hi estem treballant!» deien.

Aquest gener ha fet 42 
anys ‒o més− del comença-
ment de la lluita. El parc ja és 
del poble però l’aigua picant 
no hi és. Realment hi estan 
treballant perquè sigui el Parc 
de la Font Picant?

Caterina Alsina Parnau

RETALLS del 

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

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52
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Sense voler comparar...  
Val més riure que plorar
Fa uns dies vaig veure a pàgina web 

de l’Ajuntament que s’havia canviat 
l’escut municipal d’Argentona, i se’m va 
ocórrer d’entrar en el Manual d’Identitat 
Corporativa de l’Ajuntament.

Mare de déu del Carme… què us he fet 
jo? Us recomano que ho mireu per internet, 
que val la pena. Es tracta d’un llibret de 30 
pàgines, estudi probablement encarregat a 
alguna empresa que es guanya la vida fent 
això i moltes altres coses, amb diners de 
tots els vilatans, en que es defineix fil per 
randa, tots els símbols, imatges, retolació, 
objectes de promoció, etc, que lluiran a par-
tir d’ara arreu on calgui posar les imatges 
d’identitat de la Vila.

El nou escut de l’Ajuntament té un 
disseny realment modern. Calia canvi-
ar-lo? Aquesta és una de les coses que més 
preocupen als vilatans i vilatanes! Algú 
en dubta? I, encara que no sigui el resul-
tat d’un procés participatiu com el dels 
pressupostos municipals, estic segur que 
aquest canvi tothom l’ha sabut apreciar. 
Per acabar d’arrodonir-ho, també s’han 
escollit uns elements (físics) promocionals, 
és a dir, objectes amb els quals ens identifi-
quem tots els vilatans i vilatanes:
 � Unes magnífiques bosses de paper amb 

el nou escut i marca.

 � Unes tasses de porcellana amb les 
mateixes identificacions.

 � Unes samarretes a joc.

Tot amb diferents colors ja indicats 
en el manual amb els corresponents codis 
Pantone o similar, a fi que ningú pugui 
equivocar-se.

Francament, i no em vull estendre més, 
però només se m’acut allò tantes vegades 
referit: Que no tenen res més a fer els 
que ens manen?

Resulta que això deu ser com la grip, 
que va a florades, perquè al poble d’on 
soc originari també han canviat l’escut i 
de passada l’han laicitzat. Abans l’escut 
de l’Ajuntament d’Arenys de Munt lluïa 
un Sant Martí dalt del cavall donant mitja 
capa a un pobre. Ara hi ha corona, cairó i al 
mig una alzina sobre tres turons. Això s’ha 
fet a través d’un multireferèndum al juliol 
de l’any passat, en que el municipi pregun-
tava sobre qüestions vàries del poble (riera, 
aparcaments, pont, escola Sant Martí, i 
escut amb els arbres a escollir entre plàtan, 
cirerer i alzina). Va sortir escollida l’alzina 
que, de segur, és l’arbre més autòcton i 
abundant en la nostra zona maresmenca.

Sense comparar però, aquí això de la 
laicització ens ha quedat a mig fer. Abans 

a l’escut d’Argentona hi havia la palma i 
el bàcul creuats, del patró de la parròquia: 
Sant Julià d’Antinoe que fou abat. L’any 
1992, es va canviar l’escut i pel camí es 
va perdre el bàcul. En el nou escut, de 
moment, la palma persisteix. Deu ser 
perquè és un element més flexible a les 
«ventades passatgeres».

Amb tot plegat, potser s’haurà acabat 
amb allò tan pesat de regalar un càntir a 
qualsevol persona més o menys il·lustre 
que ens visiti. Ara li regalarem una bossa 
de paper que contindrà una samarreta 
per lluir a l’estiu les identitats de la Vila i 
una tassa per prendre un cafè amb llet, tot 
fent-nos una excel·lent promoció. Que per 
molts anys!

Joan Culubret i Missé

Escut antic Escut nou

El mal estat del campanar

Soc una vilatana d’Ar-
gentona i m’agradaria 

donar a conèixer a la 
població en general, el mal 
estat en què es troba una 
part del campanar d’Ar-
gentona, per tal que a qui 
correspongui en prengui 
consciència.

Hi ha una campana 
trencada que s’aguanta 
amb un suport de fusta 
totalment deteriorat i mig 
podrit que afecta les parets 
que li donen suport.

Segons el meu criteri, 
aquesta situació és molt 
perillosa, el temps va pas-
sant i, Déu no ho vulgui!, en un dia de forta tempesta pot haver-hi 
un moment que pot caure i fer molt de mal.

Anna Font

Descarrega’t  
la revista en pdf:
avargentona.com/banc

Fes sentir la teva veu!
Participa amb nosaltres.  

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

En paper
Carrer Gran 28 Argentona

Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com



el banc de la plaçaNúm. 57 | Març 20188 Col·laboració

Fils, betes i parracs (2)
El fil és l’ànima del teixit, 

és la unitat que el fa 
possible, i tot i que és una 
cosa feble i senzilla, la seva 
importància és cabdal.

Si heu passejat pel camp 
i per casualitat ha passat un 
ramat d’ovelles, segur que 
trobareu enganxat en alguna 
mata, un floc de llana. Doncs 

bé, d’aquí a esdevenir un fil 
per fer un jersei de mitja, per 
exemple, hi ha tot un món: 
això és la filatura. 

Entrar en el procés de 
com es fa un fil té el seu 
misteri i, a la vegada, el seu 
interès. El floc de llana que 
heu trobat el podeu anar 
esfilagarsant i fent com una 

botifarra allargassada. Si 
llavors amb els dits l’aneu 
cargolant sobre ell mateix, 
tindreu –més o menys bast– 
un fil. Aquesta és l’operació 
que feien els nostres avant-
passats –les dones sobretot– 
durant segles i segles, és la 
filatura. Avui es fa tot auto-
màticament i mecanitzada, i 

l’operació de fer fil no podia 
pas quedar-ne exempta. A les 
filatures modernes entren per 
una banda les bales de cotó, 
llana i fibres sintètiques i 
surten, per l’altra, les caixes 
de bobines de fil, i gairebé 
sense intervenció manual de 
les persones que controlen el 
procés.

Permeteu-me però que faci una breu descrip-
ció d’una filatura cotonera dels anys setanta 
del segle passat.

A l’esquema adjunt podem veure el 
camí que fan els flocs de cotó des que sur-
ten de la bala fins que arriben a fer-se fil:

El batan (8 a 11) és la primera gran 
màquina de la cadena que, en un seguit 
d’operacions de batre, fa la funció d’es-
ponjar els manyocs de fibra que venen 
premsats a les bales, a la vegada que 
els neteja de restes de la planta (1 al 7).

La carda (12 a 18) fa l’operació 
de desagregar la fibra, orientant-la 
paral·lelament i acaba de netejar les 
impureses més petites.

La pentinadora (19 a 22) separa 
les fibres curtes i deixa només les d’una 
longitud desitjada.

El manuar (23 i 24) mitjançant uns rodets 
successius, estira i posa en paral·lela les 
fibres del feix que li arriba de la pentina-
dora tot conformant una cinta o beta de 
manuar 

La metxera (25 a 27) que produeix 
un pre-fil gruixut i sense pràcticament 
torsió, la metxa, que s’enrotlla en el rodet 
en capes paral·leles superposades.

La contínua de filar parteix de la 
metxa i, mitjançant un conjunt de corrons, 
l’estira unes vint vegades i el torça. Així 
s’aconsegueix un fil del gruix desitjat i amb les 
torsions corresponents que li donaran la consis-
tència requerida. El fil acabat de fer, s’enrotlla en 
la fusada. D’aquí anirà a les coneres que reunint 15 
o 20 fusades faran la bobina o con, que serà la unitat 
emprada per comercialitzar el fil. 

Més endavant veurem mes la importància cabdal 
que té el fil en la construcció de teixits de tota mena i 
altres estris com cordes, mànegues, sacs, geotèxtils, 
xarxes, etc.

Per acabar, només uns mots que volen expressar 
el que sento: filadores i terrissaires són, potser, unes 
de les feines més antigues i que han fet, sovint, les 
dones des de l’antigor dels temps fins als nostres dies. 
Vagi el meu pensament i aquestes senzilles ratlles 
com a modest homenatge a tan preuades tasques i a 
qui les ha fet possible. 

Joan Culubret i Missé



el banc de la plaça 9Núm. 57 | Març 2018 Col·laboració

Memòria d’activitats 
del 2017

Recordem que l’objectiu d’aquesta 
entitat es donar suport a famílies del 

poble en situació de vulnerabilitat.
Aquest objectiu es porta a terme fent 

acolliment familiar els dilluns a hores 
concertades, donant aliments i roba a 
qui ho necessiti, pagament de lloguers, 
electricitat i altres subministraments de 
primera necessitat. També menjadors 
escolars, colònies i casals d’estiu, sempre 
havent passat abans per Serveis Socials 
de l’Ajuntament.

Activitats desenvolupades
S’ha posat en marxa, el mes de 

setembre, una aula de reforç educatiu 
junt amb Caritas diocesana de Barcelona, 
que hi aporta una educadora social i una 
integradora, hi participen també dues 
voluntàries de Càritas d’Argentona. Es 
fa a l’Escola Bernat de Riudemeia, dues 
hores, dos dies a la setmana.

Una voluntària fa alfabetització a 
unes noies marroquines, sobretot ense-
nyar a llegir i escriure.

La institució ITA segueix col·laborant 
amb dos voluntaris cada dimecres que 
ens ajuden a atendre a les diverses famí-
lies usuàries.

Recollida d’aliments
En l’Operació kg del Carrefour de 

Cabrera, s’han recollit 1550 kg d’aliments.
En la campanya Omplim les neveres 

organitzada per la secció Runners del 
Grup de Muntanya d’Argentona, 450 kg.

Cap nen sense bigoti és una recollida 
de llet organitzada pel Banc d’Aliments 
i la Caixa, 160 litres de llet entre Argen-
tona i Dosrius.

En el Parc de Nadal organitzat per 
l’Ajuntament, l’entrada consistia en 
donar 1kg d’aliment i se’n van recollir 
1.120 kg. 

Un altre any s’ha fet el Gran Recapte 
d’Aliments i el primer que volem fer es 
donar les gràcies a tots els voluntaris que 
hi han col·laborat i a tota la gent que, 
amb la seves donacions, han fet possible 
que s’omplissin les caixes i banyeres dels 
centres comercials.

A Argentona ens hem repartit 
els supermercats entre la Creu Roja i 
Càritas. A Càritas hi ha hagut 30 volun-
taris i s’han recollit 2.200 kg entre el 
Supermercat Condis i el Bon Area, a 
més ens han arribat aliments d’altres 
supermercats de Dosrius i de Mataró. 
En total hem aconseguit uns 5000 kg, 

Els aliments que s’han recollit han estat 
molt variats i també bastants productes 
nadalencs que vam poder repartir abans 
de les festes.

Voldríem tornar a recordar que 
va molt bé que es porti roba però que 
SEMPRE HA DE SER NETA i EN BON 
ESTAT. Caritas no és una deixalleria.

Durant l’any 2017 s’han atès 79 famí-
lies, totes elles derivades des de Serveis 
Socials. Representen un total de 151 per-
sones. Usuaris nous durant aquest any 
han sigut 12 famílies

El mes de gener d’aquest any, el 
Football d’Argentona va organitzar un 
torneig solidari durant un cap de set-
mana, en que van participar-hi equips 
infantils de varis pobles. La inscripció 
era portar alguna cosa de menjar que 
després varen donar a Caritas. Es van 
recollir 620 kg d’aliments. Agraïm inici-
atives com aquesta.

Vols col·laborar amb Caritas?
Estem buscant voluntaris per al 

dijous a la tarda, per ajudar en el reforç 
educatiu. Si hi ha algú interessat pot tru-
car aquest telèfon 690381445 o passar pel 
local de Caritas els dimecres, de 5 a 8.

De nou gràcies a tothom per la 
vostra col·laboració.

La duresa del dia a dia
Recordo un mas gran amb les parets 

de fang, una teulada plena de goteres, 
la mare amb palanganes, el pare maleint, 
les puputs que aixecaven les teules per fer 
els nius. Hi ha una gran llar de foc, però 
la llenya és feble, no té cos per fer un bon 
braser. Aquella terra no és de boscúries i, 
per tant, la llenya de pes no existeix.

Quan el pare esporgava les oliveres, 
totes les branques gruixudes es guar-
daven per coure les mongetes o per fer 
l’escudella. Les verdures es couen ràpid 
i per això es podien fer servir els salats. 
Els salats són matolls semblants a la 
farigola i que el pare n’emmagatzemava 
feixos i feixos tot l’hivern, els lligava 
amb cordes dels fenàs que ell mateix es 
fabricava. A les nits d’estiu el pare ens 
feia anar a recollir l’alfals. Era l’hora 
més bona per treballar.

Els bancals eren molt grans i el 
pare ho segava tot amb la dalla. Quan 
era sec, s’havia de garbellar, fer feixos 

i lligar-los. Anàvem descalços. Les 
espardenyes les guardàvem per anar els 
diumenges al poble. El pare era l’únic 
que portava avarques, un calçat amb 
sola de neumàtics. Recordo que em pun-
xava els peus i, quan anava gemegant, el 
pare ens deia: Per què ets tan ruc? No els 
aixequis els peus, arrossega’ls! Tenia raó, 
el rostoll no se’t clava si arrossegues 
els peus. El pare tenia la saviesa de la 
necessitat. Havia de ser autosuficient en 
tot. Treballava de sol a sol i exigia això 
mateix dels altres, fossin joves, infants 
o grans. Tots érem importants. Segura-
ment que el cor li feia mal quan es veia 
necessitat de posar la vara tan alta, però 
subsistir era difícil i es necessitava la 
força de tots.

Recordo la calitja de l’estiu, el dia-
ble donant voltes i mes voltes a l’era. 
Després el rodet, després les forques 
batent la palla, les graneres d’escompí 
que es feia el pare per escombrar l’era. 

Passar estones i estones en aquell sol 
d’infern, esperant una mica d’aire per 
poder separar el blat de la palla.

Déu meu! Que dura va ser la vida!

Alfonsa Charles Esteve
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Continuem amb la sèrie d’entrevistes dedi-
cades a la pagesia de la Vila perquè creiem 
que cal potenciar, donar suport i ajudar a 
conèixer aquest sector. Però els reportatges 
als Pagesos de proximitat s’estan acabant. 
Creiem, també, que cal donar cabuda als 
que conreen un altre tipus de paisatge rural 
vilatà: les vinyes!

Avui entrevistem als emprenedors de la 
vinya de Can Pallaroles. La finca agrícola 
està situada al marge esquerre de la riera 
d’Argentona, en l’idíl·lic veïnat de Sant 
Jaume de Traià i molt a prop de Mataró.

Anem a la finca i, per arribar-hi, enfilem 
la carretera C-1415 en direcció a Mataró fins 
arribar al Tennis Pancho. Un xic més amunt, 
a mà esquerra, trobem el torrent de Vera; és 
un camí de sorra vorejat de velles i dissemi-
nades alzines; enfilem amunt i en arribar a 
la tercera derivació a la dreta trobem el mas 
de Can Pallaroles.

Ens reben el matrimoni Miquel Palla-
roles i Rosa Roig. En Miquel ve d’una 
llarga nissaga de pagesos, i és la quarta 
generació dels Pallaroles; amb la Rosa fan 
un tàndem perfecte.

Com, quan i per què plantar una vinya? 
Concretament no ens en recordem però 
fou entre el 1999 i 2001. Eren uns camps 
que teníem erms i per a conservar-los i fer-
los productius vàrem plantar la vinya, però 
principalment ho vàrem fer per fer feliç al 
meu pare a qui li agradava molt poder fer 
la verema!

Va ser fàcil obtenir el permís per a la 
plantació de vinya? 
Va ser un procés molt llarg; prop de dos 
anys abans per moure papers i poder com-
prar els drets de la DO d’Alella. 
L’orientació de les vinyes és la més 
adequada? 
No ben bé; és una zona amb força humitat, 
i fins a les deu del matí no rep el sol; quan 
el rep ja escalfa molt, motiu pel qual hem 
d’estar alerta per evitar malalties derivades 
d’això.
És terra de vinyes? 
Sí, antigament ja hi havia hagut vinya i 
entre filera i filera s’hi sembraven pèsols.
Quin tipus de sòl?
Principalment sauló.
Quina varietat de raïm? 
Tenim 2.250 ceps de garnatxa negra i 2.270 
ceps de syrah. 
Quina extensió? 
Cinc hectàrees en total i els ceps estan 
separats dos metres entre rengle i rengle; 
de cep a cep 80 centímetres.

Quina producció? 
Fa de mal dir ja que a mesura que vagin 
passant els anys la producció va augmen-
tant en litres però el primer any vàrem 
collir 14.000 kg. És a partir del cinquè any 
que la producció va guanyar en qualitat i 
en graus. Actualment fem una aclarida dels 
raïms, seleccionem els ramells i en llencem 
la meitat deixant els més productius. La 
verema la fem segons la quantitat de sucre 
del gotim, però normalment s’escau a la 
primera quinzena de setembre. 
Elaboreu altres productes derivats del 
vi: arrops, vins dolços, vinagres? 
Ja ens agradaria però ens centrem princi-
palment en el vi de l’any.
Quin tipus de viticultura empreneu? 
La tradicional, normalment practiquem 
entre tres o quatre tractaments i ensofra-
des per evitar malures. 
Ara està de moda la vinya biodinàmica. 
Què en penseu? 
Ho respectem, però tenim les nostres reser-
ves i ens limitem al sistema tradicional.

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

La vinya de 
can Pallaroles

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

ELECTRO SERVEI
Electrodomèstics - Assistència tècnica

Reparació d’electrodomèstics

Aparells d’ocasió revisats i amb garantia

Servei de lampisteria

Desplaçament gratuït a Argentona

Telfs. 93 799.74.50
607.85.85.38

C/Doctor Farrero, 16
ARGENTONA
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Quin tipus de reg utilitzeu? 
El gota a gota.
Esteu afectats per la sequera? 
Gràcies a deu no la patim, però és un tema 
preocupant.
Amb quins adobs o fertilitzants aboneu? 
Principalment amb fems de cavall curats. 
Quines malures són les principals i 
com les combatiu? 
Les més comunes són el Míldiu i l’Oïdi les 
quals les tractem, principalment, amb sofre 
i productes sistèmics. 
És un projecte personal, és un negoci o 
és tan sols per a ús particular? 
És principalment un projecte familiar ‒a 
en Miquel se l’il·luminen el ulls‒ al pare li 
feia molta il·lusió. Però actualment no ens 
podem dedicar a fer tot el procés de la vini-
ficació. Ens vàrem veure abocats a vendre 
el raïm a la DO d’Alella. Un fet curiós és 
que el nostre most de les darreres veremes 
el van transformar en un vi kosher* ela-
borat per Alella Vinícola, embotellat per 

El Señorío de Líbano 
i comercialitzat per 
Castillo de Monte-
jurra. 
Quin balanç en feu? 
T’ha d’agradar molt! 
Fer tot el procés de 
la vinificació, reque-
reix un gran esforç 
i una forta inversió. 
Es necessiten tres 
anys per recuperar la 
inversió de la verema 
d’un any. Aquest és el 
motiu pel qual prefe-
rim vendre el raïm. 
Rebeu danys per la fauna cinegètica? 
No, el senglar no hi arriba, però sí que estem 
perjudicats per les merles i els tudons.
Què recomanaríeu als joves que vul-
guin ser viticultors? 
Requereix molta dedicació, sacrificis, sort 
i saber vendre, a banda de tenir molta il-
lusió i fer una forta inversió. 

Creieu que a la nostra Vila s’haurien 
de reconvertir espais del bosc com a 
tallafocs? 
Seria fantàstic però econòmicament no és 
viable.

Francesc Navarro i Bonamusa

Vi negre syrah i 
garnatxa negra

Vi kosher. És un vi 
produït i manipulat 
exclusivament per 
jueus practicants de les 
lleis jueves. El terme 
kosher significa pur.

Som mobilitat: una manera intel·ligent, 
econòmica i sana de moure’s amb vehicle
La publicitat de cotxes domina la gra-

ella de televisions i ràdios en hores de 
màxima audiència. En realitat, és tot el 
negoci del petroli el que s’ha anat impo-
sant des de fa dècades a costa d’un munt 
de disbarats mediambientals, de conflictes 
geopolítics i bèl·lics, de la pobresa de molts i 
la riquesa d’uns pocs, per mirar de sorpren-
dre’ns cada dia amb nous prototips capaços 
de córrer més de pressa, arribar més lluny i 
fer-te creure que conduir és un plaer que no 
té rival. La realitat és molt més crua: durant 
moltes hores del dia les entrades i sortides 
de les ciutats no tenen res de plaent, la ben-
zina i el gasoil són cars, mantenir un cotxe 
no és barat i no tothom té resolt el problema 
d’on aparcar-lo quan, també en hores punta, 
la meitat o més dels vehicles per on circules 
estan buscant el mateix que tu: un forat on 
aparcar-lo gratis!

Però el principal problema de l’actual 
model de mobilitat és la contaminació i les 
seves conseqüències per a la salut. En una 
dinàmica que recorda molt la lluita contra 
els oligopolis del tabac, cada dia coneixem 
més evidències de les greus i permanents 
afectacions que té per a la salut l’exposi-
ció a entorns contaminats. I aquest ja no 
és un tema que només incumbeixi als que 
condueixen: s’ha convertit en una seriosa 
amenaça per a la salut de tothom. Argen-
tona, que pot semblar un oasi envoltat d’un 

entorn verd, no se n’escapa; el simple fet 
d’estar dins l’àrea d’influència de la regió 
metropolitana ja ens situa en aquest con-
text.

Hi ha alternatives a aquest panorama? 
Naturalment que sí. L’acció cooperativa 
que opta per l’energia neta és la més intel-
ligent i segurament la més barata. I de pas, 
la més sana també. Intel·ligent perquè no 
cau en el parany de pensar que el problema 
de la necessitat de mobilitat creixent que 
tenim les persones i famílies només es pot 
resoldre de forma individual. Compartir 
despeses, ús del vehicle (pensem que la 
majoria de vehicles més del 90% del temps 
estan parats) i triar una energia neta des de 
la proximitat d’un grup de persones que es 

tenen confiança mútua és la millor fórmula 
per fer front al fabulós negoci dels grans 
grups i monopolis. I aquest moviment 
cooperatiu s’està donant a tot el món, tant 
en mobilitat com en el de l’energia, el de 
l’habitatge, o la compra d’aliment, béns i 
serveis. L’èxit d’aquest model de mobilitat 
es basa en xifres incontestables: l’estalvi en 
costos que s’aconsegueix és un dels premis 
més evidents. Però no és, ni molt menys, 
l’únic. Contribuir a una mobilitat més 
sana, més humana, i fer-ho col·lectivament 
és un valor afegit que atrau a moltes perso-
nes que somiem en un poble, una societat 
millor. 

A Argentona estem a punt de consti-
tuir el Grup local de Som Mobilitat i, per 
tant, fer una aposta intel·ligent, econòmica 
i saludable per un servei de mobilitat com-
partida. Obert a tothom; no es tracta d’un 
club exclusiu. Basat en la confiança mútua 
d’un grup de persones mogudes pel desig 
d’aconseguir un primer punt de recàrrega 
i un primer vehicle elèctric per començar 
a posar en marxa aquest servei, el nostre 
primer repte. 

La cita: el proper 4 d’abril, dimecres, 
a les 19 h al Saló de Plens. També vols 
moure’t de forma intel·ligent, econòmica i 
sana? Doncs vine!

Ricard Aymerich
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AE Calabrot d’Argent acull la Trobada de 
formació d’escoltes catalans d’enguany
El cap de setmana del 3 i 4 de març 

Argentona ha estat escenari i punt de 
trobada de més de 450 caps d’escoltes cata-
lans en la seva 13a edició de la trobada de 
formació anual, acollits per l’Agrupament 
Escolta Argentoní, Calabrot d’Argent, en 
els espais municipals de l’Escola d’Argen-
tona i l’Institut, facilitats per l’Ajuntament.

Durant tot el cap de setmana, els i 
les joves han realitzat diferents sessions 
de formació. A la trobada d’enguany les 
educadores han reflexionat sobre quin 
ha de ser el paper de l’escoltisme en 
el treball per a la cohesió social tenint 
en compte les desigualtats socials que 

prevalen. El dissabte aprofundiren en tots 
els eixos que divideixen la societat i que 
generen opressions i privilegis mitjançant 
diverses dinàmiques, juntament amb altres 
col•lectius. El diumenge abordaren aque-
lles pràctiques que perpetuen les desigual-
tats socials en el dia a dia de l’agrupament, 
identificant-les i pensant com capgirar-les.

L’escoltisme té molt a dir davant la 
cohesió social, per això aquest cap de 
setmana els caps, s’han carregat de noves 
estratègies i idees per posar-les en pràctica 
en els seus agrupaments. 

La TROFO ja ha acabat! Dies intensos 
i frenètics per als caps del cau argentoní, 

amb molta feina, portada amb ganes i 
motivació ha fet que la trobada hagi estat 
un èxit total. És el resultat de mesos de tre-
ball dels i les caps, que han comptat amb 
l’ajuda i suport d’ex-caps i de les famílies, 
organitzant tant el sopar com l’esmor-
zar, fent coques i tot el que ha estat a les 
seves mans. «Com no podia ser d’altra 
manera. S’ho mereixen tot aquest 
joves fantàstics que comparteixen el 
seu temps amb els nostres fills, fent-
los possible de viure l’experiència de 
l’escoltisme.»

Lluís M. Mas i Esquerra

Escoltes Catalans és una de les tres associacions cata-
lanes sense ànim de lucre dedicada a l’educació en el 
lleure d’infants i joves des de l’escoltisme i el guiatge. 
El mètode escolta i guia treballa a través d’un mètode 
educatiu basat en la pedagogia del projecte i en què els 
infants i joves esdevenen els protagonistes de l’acció. 
L’escoltisme és el major moviment infantil i juvenil del 
planeta, amb quasi 40 milions de persones i presència 
a la pràctica totalitat dels països. Escoltes Catalans és 
membre de la Federació Catalana d’Escoltisme i Gui-
atge, que aplega i representa l’escoltisme del nostre 
país a nivell nacional i internacional.

L’A.E. Calabrot d’Argent pertany a Escoltes Catalans, associació laica i cata-
lanista que es dedica a la gestió de l’educació en el lleure. El cau està dividit 
en unitats. Aquestes són: Follets (infants de 6 a 8 anys), Llops (infants de 9 a 
12 anys), Raiers (joves de 12 a 14 anys), Pioners (joves de 15 a 17 anys) i Clan 
(joves de 17 a 18 anys). Els Caps o monitors són els capitans d’aquest gran 
vaixell, un consell de joves voluntaris educadors amb la voluntat pedagògica 
de transmetre valors a través de l’escoltisme. El cau és el lloc de trobada, on 
s’apleguen infants, joves i caps per a dur a terme activitats i preparar-ne de 
noves. Amistat, contacte amb la natura, diversió, treball en equip, servei, com-
promís… són alguns dels molts valors que troben en el cau infants i joves. 
On nois i noies participen en projectes i activitats, campaments, des d’una 
excursió de cap de setmana fins la descoberta d’un país llunyà.



el banc de la plaça 13Núm. 57 | Març 2018 Col·laboració

c/ Carreras Candi, 5 baix (Argentona) tel. 930 10 58 66
676 45 20 93

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

14/1/2018. 
Algunes 
instantànies 
dels Tres Tombs 
d’enguany

28/01/2018 
Reparacions a Can 

Puig Cadafalch

Coses que han passat…

Exposició sobre Puig i Cadafalch  
al Museu d’Història de Catalunya.

Fins al 15 d'abril de 2018

Horari:

De dimarts a dissabte, de 10 a 19h (dimecres fins les 20h)

Diumenge, festius, de 10 a 14.30h

Al llarg de la durada de l’exposició Puig i Cadafalch. Ar-
quitecte de Catalunya, els comissaris de la mostra, la Dra. 
Mireia Freixa i el Sr. Eduard Riu-Barrera, realitzaran algu-
nes visites comentades per a les persones interessades a 
conèixer de la mà d’aquests experts en la figura de Josep 
Puig i Cadafalch una mica més de la seva història, del per-
sonatge, de la seva contribució o de la seva obra. 

Visites per al públic general: 12 d’abril, a les 18.00h

Activitat gratuïta inclosa en el preu d’entrada a l’exposició. 

Places limitades. Cal fer reserva prèvia, amb confirmació, 
al telèfon 93 225 42 44 o a l’adreça mhcvisites.cultura@
gencat.cat de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00h i de 15.30h 
a 17.30h i els divendres de 9.30 a 14.00h 

RECOMANEM...

Visites comentades a l’exposició  
amb els comissaris

Puig i Cadafalch
Arquitecte de Catalunya
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Els fills de la lluna
La carta que va rebre el va desconcertar. La Marta el volia 

veure. Necessitava veure’l per última vegada.
El Pere feia temps que havia enterrat en el més recòndit del 

seu cor el record de la Marta. Encara que sabia, com havia sabut 
sempre, que mai deixaria d’estimar-la.

Els records d’aquella època van tornar a la seva memòria. 
Ara, en reviure’ls, es va adonar que ja no li feien tant mal com 
anys enrere. L’esforç per superar aquella etapa l’havien fet més 
fort, i difícilment, ara, es deixava portar pels sentiments.

Des que el Pere havia marxat del seu poble natal i s’havia instal-
lat a l’estranger, no havia tingut cap relació amorosa que li hagués 
deixat petjada. No com la viscuda amb la Marta. La relació amb 
ella havia estat una preciosa història d’amor. I també de desamor, 
perquè sentia que ella l’havia traït, encara que no la culpava. Ella 
només havia obeït els desitjos del seu pare. I ells dos, tan joves i 
inexperts en afrontar els reptes que la vida començava a posar-los, 
van prendre decisions que els perseguirien durant tota la vida.

Tots dos van néixer una nit de lluna plena, i van ser insepa-
rables de ben petits. Era com si una energia 
misteriosa, un fil imaginari i invisible els 
obligués a mantenir-se units, a buscar-se.

El Pere i els seus pares vivien a la caseta 
dels masovers, i treballaven pels pares de la 
Marta, que ocupaven la gran masia, la gran 
i senyorial casa propietat de la família, que 
coronava l’extensa i productiva terra que 
l’envoltava. I el que va començar com una 
amistat farcida de confiança i complicitat, va 
evolucionar, en l’edat de l’adolescència, en 
amor.

Es veien cada dia, i les nits de lluna plena 
es tombaven sobre l’herba del prat més alt i la contemplaven 
embadalits, mentre deixaven que l’amor entre ells cada vegada 
arrelés més dins els seus cors.

Però el pare de la Marta, home de negocis que no perdia cap 
ocasió, ja havia triat un marit per a la seva filla, el fill d’un ban-
quer de la capital. I sense miraments, sense cap mena d’escrúpols, 
va tallar les ales d’aquell amor que no interessava.

I el Pere es va veure obligat a marxar.
El mal d’amor el va perseguir durant molt temps, tant, que de 

vegades es pensava que no ho podria suportar. Sovint, i sobretot en 
les nits de lluna plena, envoltat de llàgrimes i amb l’ansietat pressi-
onant-li el pit, recordava l’última imatge que tenia de la Marta. La 
nit que ella el va anar a acomiadar a la parada de l’autobús. Ella no 
se li va apropar. Però, tot i la distància que els separava, va poder 
veure com ella el mirava fixament, i va poder distingir la brillantor 
dels seus ulls que delataven que plorava en silenci.

No en va saber res més d’ella. Ni la seva mare n’hi va parlar 
mai a les seves cartes. 

Fins aquell dia. Quan la mare li va suplicar que l’anés a veure. 
No li va dir el motiu. No feia falta. 

El Pere ara se sentia amb forces de tornar al passat. Havien 
passat quasi trenta anys des que va marxar del poble. Des que va 
decidir fer-ho sense mirar enrere, i es va prometre que mai més 
tornaria.

Va arribar ben entrada la nit. La seva mare l’esperava des-
perta des de feia estona. Es van abraçar, però de seguida el va 
acompanyar a casa la Marta. No hi havia gaire temps.

Ella continuava vivint a la masia. I el Pere va tenir la sensació 
que poques coses havien canviat en aquella casa a pesar dels anys 
passats. 

Els va rebre el marit de la Marta. Es van saludar cordialment, 
i l’home va afanyar-se a conduir-lo fins a l’habitació de la seva 
esposa. Però a poques passes es va aturar per dir-li:

«Pere, has de saber que encara que la Marta es va casar 
amb mi i ha estat la meva esposa durant tots aquests anys, 
ella no ha estat mai meva. El seu cor te’l vas endur tu el dia 
que vas marxar.»

Ho va dir sense rancor. Amb una enteresa i valentia digna 
d’un cavaller. Per al Pere en canvi, aquella sinceritat que amagava 
la més cruel de les veritats, va fer-lo sentir l’home més covard del 
món. I en aquell moment va saber que el mur que havia construït 
dins el seu cor, on guardava els més meravellosos sentiments cap 
a la Marta, havia caigut de forma violenta i inesperada.

L’habitació estava en penombra i la finestra que donava al 
pati era ben oberta. Ella ja l’esperava. La va contemplar sense 
immutar-se en veure el seu aspecte tan degradat. Tenia la pell 

molt pàl·lida, quasi grisa, estava molt prima, i 
unes profundes i fosques ulleres denotaven el 
sofriment viscut per culpa d’aquella malaltia 
incurable. Però els seus ulls, els seus brillants 
ulls no havien canviat.

Ella li va demanar que es tombés al seu 
costat, i que l’abracés. No es van parlar. No 
calia. El Pere ara sabia que la Marta sempre 
li havia estat fidel. Que sempre l’havia esti-
mat a ell. Que sempre l’havia esperat. I ho 
va entendre. Ell l’havia fallat. Havia d’haver 
lluitat pel seu amor. Havia d’haver-se rebel-
lat contra aquella injusta decisió del seu pare. 

Havia d’haver-li proposat que s’escapessin junts. Era el que ella 
sempre havia esperat i desitjat d’ell. 

Les llàgrimes li queien galtes avall mentre l’abraçava més i 
més fort. I ella, per fi, es va sentir confortada, i va poder tornar 
a sentir l’amor pur i sincer que sabia que només el Pere li podia 
donar.

I un aire sobtat va fer que els núvols deixessin a la vista la 
lluna plena més bonica i brillant que mai havien vist. El Pere la va 
besar al coll, i la Marta va dibuixar en el seu rostre l’últim i més 
meravellós somriure.

Núria Calafell i Viayna

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

Era com si una energia 
misteriosa, un fil 

imaginari i invisible els 
obligués a mantenir-se 

units, a buscar-se.
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Ventades de ponent
Les negres nuvolades que es congrien a 

ponent són senyal de malastruga. Són 
el ferment de les ambicions més baixes, 
atiades per la vanitat més egocèntrica, 
pèrfida i incivil.

La Terra fèrtil que, indefensa, no en 
pot evitar l’espera, sap de ben segur que 
hi perdrà l’esplet i els brots més lluents. 
Sap que no rebrà la benèfica aigua de 
la pluja, sinó la tempesta seca de llamp 
furient, que tot ho crema.

No en tindran prou d’arrabassar la 
florida. El seu intent va més enllà. Volen 
corsecar la saba i l’arrel més fonda, i asse-
gurar que mai més hi hagi primavera. El 
País mori en etern hivern.

El llenç de foscor que cobreix la Terra 
crea estranyes figures al firmament: l’es-
pasa, la toga, la ploma, el bàcul, que –com 
genets apocalíptics– es llancen damunt la 
Planúria burjant i cercant, a l’entranya, el 
cor vivent que encara l’alena.

La Terra s’esberla pel mal tracte 
sofert. La llei de la força, que tot ho 
aplana, s’envaneix cofoia de la feina que 
ha fet. La torbonada maligna que senyo-
reja la Gleba, es retira i sojorna al seu 
cau, absent de claror de cap mena.

Dels arbres caiguts tothom hi ha fet 
estelles, l’home del sabre, el de toga inves-
tit, el de ploma esmolada, el de paraula 
tallant, el de bàcul i mitra amb falsa apa-
rença, tots han aplegat força pel seu ideal 
ofensiu de deixar ben erma la Terra.

Però quan sembla que la rella no 
podrà mai més solcar el camp, que tot 
està perdut, que han posat l’omega com 
a únic símbol de paisatge, i el llustre 
permanent, barrant el pas a tota nova 
albada; el silenci, compassiu, deixa 
sentir el suau panteix d’un respir, d’un 
alè, que acarona i amanyaga l’escorça del 
castigat País.

L’esperit que beu de les fonts de 
la Història no el mata la paraula, ni 
l’espasa, ni la ploma, ni el bàcul foraster. 
No s’emmanilla ni engrillona, és eteri, 
intangible, s’esmuny de tota pretensió 
humana. Nia, roman i creix, malgrat 
tota vilesa, perquè és Ànima.

Tanmateix, és per això, que malgrat 
que les centúries han avocat un munt 
de ponentades damunt d’aquesta Terra 
nostra, i les males herbes hi hagin arre-
lat; amb les suors del treball, el càstig al 
cos, el sofriment de les llàgrimes, han 
engendrat i gestat l’esforç de l’ideal 
que, novament: TORNA FER-LA 
FRUITAR.

Formem part d’aquesta nova 
saó que reviscolarà la Terra; de la 
nova saba que reviurà l’arbre mal-
mès. Recolzem l’únic objectiu: FEM 
NOSTRE EL PAÍS, DONEM-LI VIDA 
ALTRA VEGADA. NO REBAIXEM 
L’IDEAL!!

Joan Evta. Ramon i Ferrer

per Xavier Figueredo Valls

Bec de corall senegalès 
Estrilda astrild

Petit ocell, generalment grisenc, amb 
el voltant de l’ull i el bec vermell. Els 
podem trobar al llarg de la riera d’Ar-
gentona i en els camps del Sot d’en 
Calopa. Des del camí que porta a la 
riera, si hi ha sort, es poden obser-
var grups d’individus tot pasturant el 
camp que hi ha, just sota el camí.

És un ocell exòtic, originari de l’Àfrica 
subsahariana que és present tot l’any 
a la comarca, on manté una petita 
població. Durant l’hivern pot formar 
grups de fins a 70 individus que es 
concentren a erms i conreus. Andino 
et al. (2007): Atles dels ocells nidifi-
cants del Maresme.

Malgrat que es tracta d’un ocell tro-
pical que hauria de ser especialment 
sensible al fred, les dades obtingu-
des a Catalunya semblen desmentir 
aquesta idea. Estrada et al. (2004): 
Atles dels ocells nidificants de Cata-
lunya 1999-2002.

Memòria per un pla d’humanització de les guerres
Julio Camba, home de pro, un dels cervells 

contemporanis més ben construïts deia: 
Jo no prohibiria la matança com volen pro-
hibir els vegetarians; però aquell que mata 
un ésser qualsevol, ja fos una vaca o bé un 
presidiari, ja fos una llegum –ja que les lle-
gums també viuen– l’obligaria a menjar-se’l 
perquè l’havia mort inútilment. I com a 
màxim, si en algun cas es donaven circum-
stàncies atenuants, permetria al comensal 
d’amanir-se la víctima convenientment i se 
la fes, per exemple, a la bordelesa acompa-
nyada d’un vi embriagador. Fins aquí la cita 
de Julio Camba. 

L’argumentació és perfecta. L’antro-
pofàgia justificaria la pena de mort. Si 
els presidents d’estat o els reis ungits es 
mengessin els reus, per molt prima que 
hagués actuat la justícia, quedaria discul-
pada l’execució. Jo no dic que les circums-
tàncies atenuants obliguessin l’amfitrió a 

condimentar l’ajusticiat. Jo ho deixaria al 
gust del consumidor. Si a un cap d’estat li 
agrada la carn a la brasa, no hi ha motiu 
malgrat que hi hagi circumstàncies ate-
nuants, perquè se l’hagi de menjar amb 
sofregit de ceba i tomàquet.

També la teoria de Julio Camba podria 
humanitzar les guerres. Fins ara les 
guerres s’han humanitzat creant orga-
nismes com la Creu Roja, convenis de 
Ginebra, etc. Jo crec que per humanitzar 
les guerres s’hauria de crear un cos d’an-
tropòfags. Llavors totes les hecatombes 
d’homes quedarien justificades. Els cossos 
d’antropòfags es traslladarien als camps 
de batalla i es menjarien les víctimes del 
combat. Amb aquest sistema quedarien 
totes les guerres justificades. Però això 
s’hauria de crear amb temps. No pequem 
del mal de la improvisació, que tants 
trastorns ha causat. Anem ràpidament 

a la creació de l’esmentat cos. Dotem-lo 
d’uniformes. Donem-li uns estatuts. Estu-
diem un sistema amb que amb el mínim 
de temps possible quedés perfectament 
condimentat a punt de menjar, tota una 
brigada d’infanteria. Sapiguem valorar la 
diferència gastronòmica que hi pot haver 
entre un estofat de tinent d’artilleria o un 
guisat de soldat de segona d’infanteria. La 
societat per la humanització de la guerra 
hauria de vetllar perquè els sistemes 
alimentaris dels soldats que entraran en 
combat, produïssin uns exemplars grasso-
nets o que no es quedin durs a la paella. 
A més, i per evitar transports inútils, que 
cada soldat anés al camp de batalla amb 
una motxilla amb un brot de julivert i un 
cap d’alls, per si hi ha necessitat de fer-lo 
ràpidament a la graella.

Rafel Bigorra i Rius
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Benvolguts, benvolgudes,

Per promocionar l’afició al cinema al nostre poble, a cada 
número d’aquesta revista sortejarem entre els socis de 
l’Associació de Veïns dues entrades per al cinema del 
Centre Parroquial, a triar dins del trimestre corresponent 
a la publicació de la revista.

Estudiar per telèfon

Voltant l’any 1973 es van produir uns aiguats forts que porta-
ven un cabal exagerat a la riera de Teià encara per pavimen-

tar. Era un diumenge al vespre i sortíem del cinema on vàrem 
veure una sessió amb tots els companys/es i amics/es. Al sortir, 
ja tard i fosc, la riera encara baixava forta i per travessar-la els 
nois ens vàrem carregar a coll les respectives parelles, ens vàrem 
arremangar els pantalons i així vam passar a l’altre costat.

Vam coincidir fent el mateix curs d’orientació universitària 
COU però en instituts diferents. Jo a l’institut Alexandre Satorras 
a Mataró i ella a l’Enric Granados del carrer de Còrsega, a Barce-
lona. Ens passàvem apunts, resolíem problemes i fèiem exercicis 
de matemàtiques (congruències). Molt sovint, de matinada, sobre 
les vuit, ens trucàvem per telèfon i ens passàvem els planteja-
ments i les solucions per presentar-les als professors.

Sovint ens trobàvem en un bar de la cantonada, allà al carrer 
de Còrsega, on preníem un cacaolat calent.

Allà ella va tenir un professor de física que es deia Bàdenas. 
Anys més tard el vaig tenir jo, també de física, a l’Escola d’Ar-
quitectura.

Abans del partit de bàsquet hi va haver una desfilada de la 
banda musical del portaavions fins l’Ajuntament, on els va 
rebre l’alcalde al front del consistori. 

Memòries i facècies d’un vilatà
per Tomàs Homs

Assemblea general ordinària

Dissabte 21 d’abril de 2018
19:00 h (en 2a convocatòria)

El Casal d’Argentona – Carrer Gran, 28

Abans de l’Assemblea podeu satisfer la quota de soci/
sòcia del 2018 fent una transferència al compte:  

IBAN ES 08 1491 0001 22 2128787229  
de TRIODOS BANK o també en efectiu abans del 

començament de l’acte.

Reserveu-vos dia i hora, us hi esperem!!!

ASSOCIACIÓ
de V E Ï N S
d’ARGENTONA

Avís important 
per als socis i 
les sòcies

Missatge per als socis i les sòcies 
de l’Associació de Veïns

Cinema al  
Centre 
Parroquial

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

El tai-txi és una pràctica antiga centrada en la flexibilitat i la 
coordinació de tot el cos, prestant atenció en promoure el 

moviment harmonitzat en l’espai.
Investigacions anteriors han demostrat que és un exercici 

eficaç per a millorar el control de l’equilibri i la flexibilitat en les 
persones grans, prevenint satisfactòriament el risc de caigudes i 
l’osteoporosi.

Els seus beneficis també inclouen el desenvolupament cog-
nitiu, l’augment del volum cerebral i la reducció de l’estrès i la 
depressió.

Els participants del tai-txi guanyen força i flexibilitat per 
mitjà de la seva pràctica. Alguns dels principis essencials són la 
fluïdesa del moviment, el control de la respiració i la concentració 
mental.

La combinació d’aquests tres factors també poden ajudar a 
millorar l’estat cardiovascular i millorar la postura, ja que una 
bona postura és fruit de practicar tai-txi de forma correcta.

L’equilibri és extraordinàriament important en la vida. Si un 
és major de 65 anys o fins i tot més jove, tant el cos com la ment 
requereixen un equilibri per poder gaudir d’una òptima salut.

El tai-txi Anabel Casanovas Álvarez
Moviment és vida
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EL RACÓ 
DE LA
LINA
Madre negra

Protesto, madre negra, por ti, por tu destino
truncado desde siglos a fuerza de terror:
contigo fue mi hermano cobarde y asesino,
maldito fratricida, zarzal de tu camino,
traidor entre los malos, maestro del horror.

nacida en una isla del mar de las antillas
–remoto paraíso que siempre añoraré–
bebí tu gran dulzura, trepé hasta tus rodillas,
y supe de tus penas mirándote a hurtadillas,
pues ya desde la cuna tu llanto adiviné.

¿Tu sangre, cual la mía, no corre por tus venas?
¿no gozas la alegría? ¿no sufres como yo?
¿Por qué se os hizo esclavos con yugos y cadenas?
¿Por qué de vuestras vidas sencillamente buenas
mi hermano, el hombre blanco, dispuso y abuso?

no pido que te olvides de lágrimas y horrores
porque olvidar no es fácil, yo pido tu amistad
y tu perdón en nombre de todos mis mayores
y por aquellos nuestros hermanos bienhechores
que mueren y murieron por nuestra libertad.

Hoy sigo protestando y sigo no queriendo 
al que nació malvado, según mi comprensión,
y sigo, madre negra, tu causa defendiendo
pues ya desde muy niña tus penas compartiendo 
te di y hasta la muerte mi tierno corazón.
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El poema escollit per la Lina per a aquesta 
edició el podeu trobar al seu últim llibre 

publicat: Poemes d’abans i ara.
Aquest llibre el volem RECOMANAR 

expressament perquè és un recull antològic de 
la trajectòria poètica de la Lina.

Moltes Felicitats per aquests CENT anys 
tan fructífers de poesia que acaba de complir.

100 anys
Lina Casanovas
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Problema núm. 57

En aquesta posició, el bàndol blanc va jugar Cxg3 i la partida 
va acabar finalment en taules. Podien les blanques fer-ho 
millor i guanyar?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 56
La solució és senzilla. 1.Dg3¡¡¡, i les negres abandonen ja que la cla-
vada del cavall fa que hagin de perdre material. No poden defensar 
el Ce5 i el punt f7 a la vegada

Solució i comentaris en el proper número.

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

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

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

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpia



D 1.7 b e r n at  x i m e n e s
o d o n t ò l e g
c o l · l e g i a t  n ú m .  4 7 1 5

c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

Àrnica
Herbolari

Espai de salut

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

NUTRICIÓ I DIETES PLAN 21 • ESTÈTICA NATURAL

Marta Carol

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

 VINE A CONEIXE’NS! 

A LA PLAçA DE VENDRE
El 7 d’abril de 11.30 h a 13.30 h

C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

farmaciaguillen@cofb.net

farmacianuriaguillen.cat

farmàcia
Núria Guillén Vidal

@

www

artesanies do-ver

C/Sant Julià 31 - 08310 Argentona 
Tel. 93 756 07 79 - Mòbil 618 48 88 82

Per a tot el que vulguis emmarcar!

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

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

Nova 
adreça!

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

fusteria pou

cu
in

es
  ·

  b
ar

an
es

in
te

ri
o

ri
sm

e

des de 1960

C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapouargentona@gmail.com

L’ensenyament 
de qualitat

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

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



FARMÀCIA

CTRA / DE VILASSAR 12
0 8 3 1 0  A R G E N T O N A
farmaciabuxeda@cofb.net

T: 93 756 16 85

BUXEDA

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

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

Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!

La manera més fàcil de convertir 
els teus records en regals!

Des de qualsevol dispositiu!

reveLat 

De fotos aL 

moment

C/Gran, 50 | 08310 Argentona (davant Ajuntament)

Alimentació sense gluten i nutrició

www.friendsfood.es
/ Friendsfood

FINCA DEL VIVER

LLAR 

D’INFANTS 

EL BOSQUET
www.verdaigua.cat
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www.verdaigua.cat

www.verdaigua.cat

Verdures del Maresme 
i fruita del país. Tot eco.

Venda a la fi nca: 
divendres de 4 a 7 i 
dissabtes de 9 a 2

Ctra. Vilassar, km 5,2 (B502) - Argentona

COLOUR
MOBILE
ARGENTONA

Torres i Bages, 15 baixos 
(Plaça de Vendre) 660 190 106

Venda, reparació de telefonia i tablets

Altes, portabilitats d’operadores i venda 
d’accessoris, telèfons i tablets

colourmobileargentona@gmail.com

roba interior home/dona/nens

moda dona - complements
roba de la llar

www.mimat-argentona.cat
c. Sant Miquel, 13. Tel. 93 756 05 00

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

VINE A 
VEURE 

EL NOSTRE 
OUTLET!


