
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

Núm. 15  |  Octubre 2007

a l’interior...

ASSOCIACIÓ
de V E Ï N S
d’ARGENTONA

La festa de 
la verema

...i molt més

personatges
El molí de can Coca

coses que passen
Voreres per agafar 
l’autobús

Primera trobada 
d’intercanvi de xapes



Carreras Candi, 9 - 08310 ARGENTONA - Tel. 93 797 23 72
http://www.finqueseduard.com

E-mail: finqueseduard@finqueseduard.com

Finques Eduard
Assessoria Immobiliària

PROMOCIONS

COMPRA-VENDA

GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

LLOGUERS

HIPOTEQUES

c. de la Pilota 20
(d’en Àngel Guimerà)
tel./fax. 93 797 19 70

08310 Argentona

au
to

re
nt

at

Estem a: Pol. Sant Sebastià - Av. de l’Aixernador, 21
Tel. 615 22 05 89 - 08310 ARGENTONA

autorentat



el banc de la plaça 3Núm. 15  |  Octubre 2007 Editorial

El personatge. 
Lina Casanovas 
Pàg. 3

Editorial

L’hora de la gestió
Amics, és l’hora de la gestió. Ja fa algunes setmanes que el nou Ajuntament amb l’equip de govern 
format per Tots per Argentona i Convergència i Unió va agafar la responsabilitat de tirar endavant un 
programa de govern. I passades les primeres setmanes de presa de contacte, passades les primeres 
actuacions urgents i passat l’estiu, és moment d’agafar velocitat de creuer i començar a fer política de 
veritat i a gestionar els veritables problemes de la Vila.

Argentona, com tots els pobles, té problemes i alguns de greus. 

Anem a pams: tenim pendent la resolució de la posada en marxa de la Sala que com hem reflectit en el 
nostre apartat de Coses de passen sembla que li surten els nans; tenim pendent la resolució del tema 
de can Doro que tants mals de cap va donar a l’equip de l´Entesa; tenim pendent la decisió sobre la 
ubicació de la nova escola de la Vila; tenim pendents temes com el cobriment de la piscina, la millora 
del camp de futbol municipal, el tancament de la Feu, la construcció del nou mercat municipal que van 
prometre, la reforma del veïnat de Sant Miquel del Cros o la connexió de les urbanitzacions amb el nucli 
urbá i amb l’hospital de Mataró.

Aquest són només alguns dels problemes que tenim a la Vila i que com a veïns tenim l’obligació de re-
cordar. Pel que sembla els nous governants s’estan esforçant en crear comitès de tota mena, fer reunions 
amb tothom, consensuar els temes i crear comissions per parlar amb tothom. I ens sembla bé. Però són 
ells i no els vilatans qui tenen la responsabilitat de governar i de prendre decisions. I hi haurà vegades 
que les decisions agradaran i vegades que no tant. Bé, és el que té això de la política.

Però ha de quedar clar que la nostra Vila necessita un govern que li doni un nou impuls que permeti no 
perdre el tren de la modernitat, de la millora de l’entorn i de la competitivitat. I això ho necessitem ja. 
No volem una Vila d’aparador, que doni l’esquena als problemes i que deixi que les coses es podreixin. 
D’això ja vam tenir uns bons mestres en el passat. I volem viure pensant en un futur millor per a tots.
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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 par-
ticipació 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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Preàmbul

D’uns anys ençà diferents argentonins/es han mantingut l’interès per 
tal que no es perdés la tradició vitivinícola tan antiga i arrelada a la 
nostra vila.

Fruit d’aquest interès l’entitat l´Aixernador va organitzar,  l’any 1984 tot 
un seguit d’actes per reviure les activitats pròpies de la verema d’an-
tany, com ara tallar raïm, trepitjar-lo de la manera tradi-
cional al cup, trasbalsar el most a les botes per tal 
que fermentes i d’aquesta manera fer novament 
aquell vi tan característic de l’Argentona d’anys 
enrere. La família Collet amb el seu celler i la 
seva vinya de can Serra del Puig foren els més 
signifi cats protagonistes d’aquella iniciativa.

Tal fou l’èxit d’aquells actes que una guspira 
d’aquell entusiasme va germinar per 
convertir el gest de fa 24 anys en la 
creació de la nostra entitat “Amics de 
la Vinya i el Vi d´Argentona”.

la festa de la 
verema

L’Associació Cultural Amics de la Vinya i 
del Vi d’Argentona
La nostra entitat cultural la integren un grup d’entusiastes nostàlgics, o 
no tant, entossudits en divulgar la cultura vitivinícola que havia existit 
a la nostra vila per a no deixar-la  en l’oblit, amb el propòsit ferm i 
decidit de fer mantenir aquesta tradició i també promoure la viticultura 
moderna a la vila. 

Qui no recorda aquella Argentona envoltada de vinyes? 
Sabem que les coses han canviat i el passat és pas-
sat, però volem contribuir al manteniment de les 
poques vinyes que encara queden, com la de Can 
Dangla, la de Can Volart, la de Can Serra i també 
animar a que se’n plantin de noves. Pensem que 
les vinyes tenen cabuda en els vessants assolellats 

argentonins.

Som conscients que la nostra aportació es 
testimonial i de suport, però creiem que ho 
hem de fer, donant a conèixer tot allò que 
signifi ca i que comporta la vinya i el vi.
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Per tot això, els nostre objectiu principal és 
divulgar les feines relacionades amb el cul-
tiu de la vinya i la producció de vi al nostre 
poble, com és ara la poda, la conducció del 
conreu, la verema i la trepitjada tradicional, 
la vinificació fins a la fiblada de la bota, el 
tast del vi, la valoració de les seves quali-
tats, etc., a fi de donar a conèixer aquesta 
tradició tan nostra  i transmetre-la als més 
joves. També ens proposem de donar a 
conèixer les actuals tècniques de conreu 
i vinificació, les formes més sostenibles 
de conrear la vinya com ara la viticultura 
ecològica, etc...

La verema d’enguany

Aquest any no hem pogut anar en colla a fer la tradicional tallada del 
raïm per diverses raons. A corre-cuita varem haver d’organitzar-nos per 
fer la propaganda, distribuir-la, fer falques a la ràdio Argentona, telefonar i 
enviar correus electrònics a totes les persones interessades en la trepitjada, 
algunes de les quals ja es varen comprometré a venir en el transcurs de 
la primera Fira d´Entitats Tradicionals d´Argentona, que es va celebrar 
el proppassat 17 de juny. Tot i així hi va haver persones amb les quals 
no vam poder contactar i des d’aquest mitjà els demanem disculpes i 
comprensió.

Aquesta verema fou feta com és costum a can Serra del Puig, amb raïm 
negre de la varietat Garnatxa negra de la vinya d’en Miquel Pallarolas del 

veïnat de Sant Jaume de Traià. La participació fou un èxit particularment 
per la gran quantitat de nens i nenes que varen venir i que varen gaudir 
d’allò més trepitjant el raïm en les portadores que amablement ens va 
lliurar en Josep Cabrafiga de Can Met i que el consoci Joan Oliveres, 
el boter, va restaurar pocs dies abans. Mentre, els grans ajudaven a fer 
la tasca de separar la rapa dels grans de raïm mitjançant una moderna 
desrapadora.  

Com a resultat de la verema hem destinat dues càrregues (240 litres) 
per a fer vi novell. Hem dut a terme la vinificació en un dipòsit d’acer 
inoxidable on té lloc la fermentació alcohòlica (procés mitjançant el qual 
els llevats transformen el sucre en alcohol i gas carbònic). Aquest procés 
és molt propens a les oxidacions i a les derives acètiques, per això 
antigament es penjaven en l´interior de les botes els “lluquets” (tires 
grogues de sofre que en cremar–se desprenen anhídrid sulfurós que 
protegeix de l’acció indesitjable dels bacteris acètics). Per això, enguany 
hem emprat un dipòsit d’acer inoxidable que permet mantenir millors 
condicions d’estanqueïtat i d’higiene, i així evitar oxidacions i contami-
nacions i conduir el procés de vinificació de forma adequada. Aquest 
vi novell serà degudament embotellat desprès de que s’hagi produït la 
fermentació malolàctica a la qual seguirà un temps de repòs, una clarifi-
cació i un filtrat. La resta del most, dos barlons (60 litres), l’hem destinat 
a l’elaboració de “Garnatxa”, vi generós.

Com a novetat, aquest any hem entregat als participants un certificat 
que acredita el fet d’haver trepitjat el raïm de la forma tradicional i haver 
participat en la verema argentonina. 

Per finalitzar, a l´Associació estem molt contents per 
la participació que hi ha hagut i en especial per la 
canalla que hi va assistir. Aprofitem l’avinentesa 
per agrair la col·laboració de tots els assistents. 
Us esperem a totes i tots al proper acte de tast 
del vi novell que puntualment anunciarem. 

Oriol Marfà, 
Esperança Castàn i 
Francesc Navarro

Plats casolans - Tapes i menjars

Menús diaris
Plaça Nova, 5

08310 Argentona Tel. 93 756 16 01
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La fitxaTot venint de Vilassar de Mar escoltant la ràdio, em vaig sorprendre 
gratament a l’escoltar que hi ha algunes persones que intenten tornar a 
elaborar vi d’Argentona a una escala suficient per poder gaudir-ne tot el 
poble. Em va omplir de satisfacció sentir això ja que jo sóc una persona 
que té la seva edat i em recordo com si fos ahir que Argentona, on ara hi 
ha boscos, estava sembrat de vinyes, entre elles les del meu avi, en Pepet 
Carbonell de can Borilles. El vi que es recollia no es comercialitzava, era 
per a consum propi, però degut a que hi havia molta quantitat, alguns 
pagesos posaven una branca de pi al balcó com a senyal que es venia vi. 
Venia gent de fora a comprar-ne, sobretot de Mataró. A totes les taules hi 
havia un porró ple de vi, ja que normalment les botes estaven a l’entrada 
de les cases.

No crec que tornem a aquells temps, però entre els amics de les vinyes i 
en Xavier Castany i en Xavier Abril potser aconseguirem veure’n algunes 
des del poble. Del que sí estic segur és de que la lluita d’aquests amics 
està reeixint i amb el temps no sols en veuran uns pocs, sinó que el 
podrem assaborir tots.

Que tingueu molta sort. Si aconseguiu els vostres propòsits en gaudirem 
tots.

Les vinyes: podríem tornar als vells temps?

Josep Nieto 
Carbonell

Vinyes: Sant Jaume de Traià

Aquesta vinya d’Argentona està situada a Sant Jaume de Traià

Fa una hectàrea i se n’extrauran fins a 7.000 kilos de raïm

Es faran unes 7.000 ampolles que costaran entre cinc i sis euros cada una

Els promotors són Xavier Abril i Xavier Castany

Al maig vinent ja es podran comprar les ampolles ed’un vi que s’espera amb 
força expectació

Des de fa anys en Miquel Pallarolas cultiva ceps però aquesta serà la primera 
vegada que el vi de les seves vinyes s’embotellarà de manera exclusiva

Tindrà uns dotze graus

El raïm s’ha traslladat als cellers de Can Roura d’Alella, on s’elaborarà aquest vi

Aquesta vinya tindrà una continuïtat i cada anys hi haurà vi d’Argentona

De moment el vi no té nom

La nova marca no podrà portar el nom d’Argentona a l’etiqueta perquè està 
integrat en la denominació d’origen Alella i no està permès

Els pagesos de la zona asseguren que la terra d’Argentona és molt propícia per 
plantar-hi ceps perquè hi ha molt sauló i poden sortir-ne bons vins

És una oportunitat que no s’ha de desaprofitar perquè també és una manera de 
promocionar el poble

A partir del mes de maig de 2008 ja es podrà comprar el vi que s’elaborarà als 
cellers de Can Roura d’Alella

Petit homenatge  
a un vilatà
En Quicu Xarrié el recordaré sempre 
da peu dret i de posat altiu, prop de la 
cantonada de ca seva, entre el carrer St. 
Ferran i el torrent de Dolors Montserdà, 
amb un cigarret als llavis, muda neta 
i repentinat,  tot esperant ensopegar 
amb algun veí o conegut,  per fer-la 
petar una curta estona tot xerrant,  bé 
del temps, del futbol o bé de les triful-
gues de la nostra vil·la, però totes eren 
directes, curtes, rases i al gra.

El primer record que em ve a la memòria fou en la commemoració 
del Tapapous de l’any 1983,  tot vestit de sometent i amb trabuc a 
l’esquena. Pel poc que l’he tractat, en Quicu era un home franc , amic 
de tothom i un bon jan, tota la seva vida dedicada a la terra i per la 
terra, jornaler de Can Comalada i de les feines que li sortien quan 
treballava de pagès, per això les seves faccions estaven solcades i 
assaonades pel sol i les inclemències del temps.

Ja en edat avançada, una de les coses que esperava amb cert delit 
eren els partits de futbol de la fonda de Can Tomàs i més tard al 
Restaurant Sant Jaume, i crec que era un home que no esperava pas 
cap homenatge, perquè entenc que aquest afalacs no 
eren de la seva corda. Però avui atès al seu òbit, li 
vull retre aquesta petita deferència a títol de recor-
dança d’en Francesc Xarrié i Julià.

Francesc 
Navarro

Festa de la penya barcelonista 
d’Argentona
El passat diumenge 26 d’agost, la Penya Barcelonista d’Argentona 
va obrir la temporada 2007-2008. En l’acte, celebrat a la seu social 
el Restaurant Sant Jaume, i presentat per Toni Arañó, s’hi van 
congregar unes 200 persones entre les quals hi havia l’alcalde 
d’Argentona Sr. Pep Masó, i el directiu de la comissió social del 
F.C.B. Sr. Pere Jané.
Durant la celebració es va donar a conèixer la nova junta directiva 
de l’entitat formada per les següents persones:

PRESIDENT: Xavier Garcia:
VICEPRESIDENT:  Jordi Melchor
SECRETARI: Enric Guisasola
TRESORER: Xevi Baeza
VOCALS:  Pep Calafell
 Matias Colominas
 Claudio Ferreiro  
 David Barnada
 David Ventura 
 Eduardo Melchor
  
Tot seguit es varen explicar els objectius a seguir que inclouen 
des de fer els desplaçaments i la creació d’una pàgina web (amb 
col·laboració de l’Ajuntament d’Argentona), fins a la festa del 40è 
aniversari que la penya celebrarà el 2010.
Un cop acabats els parlaments, tots els assistents varen poder 
gaudir d’un pa amb tomàquet i de la retransmissió del  
R. Santander – F.C. Barcelona.
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Aquí teniu les imat-
ges per al record. El Correllengua 

2007 ja és història. Des de la Fira d’entitats cultu-
rals del juny, fins al 30 de setembre, un petit però actiu grup 

(entre els quals hi ha aquest redactor), hem estat preparant un seguit 
d’actes de tota mena per tal de fer evident que, si ho creiem fermament, el 

Català encara pot ser una eina de comunicació útil i viva, però no normalitzada 
en tots els camps com ens agradaria a molts. 

El consol és que, com diu la cançó d’en Pere Quart: ”tot depèn de tu i de cadascú”. 
Poemes, cants corals, llibres, contes, pel·lícules, xerrades, recitals, ball a la plaça, i sopar amb 

botifarra i mongetes... han estat els condiments de l’escudella.

Cal agrair el suport incondicional de l’Ajuntament de la Vila, dels grups del govern i dels de 
l’oposició que donaren suport al manifest; l’actuació de la coral de l’IES d’Argentona i de la 
banda d’A Guarda de Galícia, la claretat en l’exposició de na Patrícia Gabancho denunciant 

la crua realitat de la nostra llengua, les paraules d’en Josep Lladó que ens llegí el mani-
fest; els poemes que aportaren llurs poetes així com els rapsodes que els recitaren 

i els rodellaires que ens contaren històries de la vila... però la joia no fora plena 
sense la participació de tots els vilatans i vilatanes que sortiren al carrer a 

donar testimoni que malgrat tot, el Català és una llengua amb futur.

Per molts anys, Argentona!

Argentona s’aboca al 
Correllengua 2007

Xavier Peguera 
i Marvà
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El molí de can Coca
una casa pairal obligats a recordar

Avui parlarem d’en Joan Abert Gual, terce-
ra generació de quatre, que han conreat 
les terres del molí de can Coca. En Joan 

te 96 anys ja que va néixer el 1911; la seva dona 
que va morir fa poc, l’Anna Salom Pinart, tindria 
ara 91 anys.

Aquesta família va estar vivim de la terra fi ns fa 
poc temps, que el fi ll gran d’en Joan, en Josep, 
es va jubilar, tot i que encara conrea terra per 
consum familiar,  les coses collides de la pròpia 
terra són més bones. Ja són quatre les genera-
cions: l’avi d’en Joan, son pare, ell i son fi ll, és a 
dir, molta història!!

El personatge de qui parlem avui té molt  a dir-
nos, pel sol fet de sobreviure en aquells temps 
difícils en si mateix ja mostra un esperit de lluita 
i sacrifi ci, sobretot si es vol viure de la terra. No 
va ser una persona que es fes notar socialment; 
home senzill que es va dedicar una part de sa 
vida a la parroquia així com també a ser l’admi-
nistrador de la festa del Corpus, una festa que en 
el seu temps fou força destacada en l’imaginari 
simbòlic de la vila. La resta del seu temps el 
dedicà a la terra i a la família.

A Argentona, en aquell temps, com a totes les 
societats bàsicament agrícoles i més si tenim 
en compte que la vila esta situada en una vall 
d’aigües, on hi convivien moltes masies, hi havia 
diversos molins. El que volem recordar ara, és el 
de can Coca, on en Joan encara hi viu i potser 
l’únic que queda en peu i amb part de les seves 
terres intactes per l’agricultura. En Joan ens 
explica, junt amb sa fi lla la Quica, que l’aigua que 
arribava al molí, neixia a peus d’Órrius, sota l’er-
mita de Clarà, baixava, tot veient-se per diversos 
pous, fi ns a l’Aixernador –mina que nosaltres que 
encara no som tan vells recordem haver gaudit 
d’aquella aigua fresca i transparent, tot bevent i 
banyant-nos; una satisfacció que per desgràcia 
la joventut d’avui dia no pot gaudir. I amb això 
expressem la nostra consciencia, la perplexitat 
que un lloc tan important del poble estigui deixat 
de la mà de Déu, tan maltractada i vient que les 
institucions no han fet res per recuperar-la. Potser 
ara seria el moment de posar-s’hi. 
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De l’aixernador arribava a can Boba de les Vinyes –malauradament desapa-
reguda–  i d’allà a Can Coca; aquí arribava a una gran bassa, que de petits 
ens feia por de tan gran que era, a un indret alçat al darrere de la casa que 
feia un salt que permetia l’energia hidràulica necessària per moure la mola. 
De la gran bassa encara queda un petita resta. En Joan ens diu 
que amb aquella aigua el seu pare encara hi molia el blat, 
l’ordi, etc. L’aigua encara seguia fins a regar els conreus 
de Can Coca també coneguts com el Sot d’en Calopa. 
Tot seguit anava a parar al Molí de les Mateves, a 
prop del Cros, que feia les mateixes funcions que 
el molí de Can Coca. 

Tornem al personatge, en Joan ens explica que 
a la seva joventut, quan treballava de ple a les 
terres, la masia estava molt distant del poble, 
només hi havia els safareigs, tot i que tenien 
més de 100 anys d’història –i que malaurada-
ment també per vergonya de tots han desa-
paregut–.  És significatiu que en la seva època 
Can Coca era el numero 1 del veïnat de Sant 
Jaume –es a dir que es considerava fora del 
nucli urbà i començament del conjunt de masies 
que s’estenia fins a l’altra banda de la riera– i ara 
és el carrer Carreras Candi, amb tot el que implica 
d’absorció de la masia pel nucli urbà.

En preguntar al Joan sobre la transformació del seu en-
torn amb la massificació urbanística i ciment per tot arreu, el 
seu rostre va esdevenir una ganyota de resignació i rebuig. També 
preguntant-li sobre la desaparició dels safareigs públics, utilitzats fins fa no 
gaires anys pels nostres pares, cal recordar que fins fa no tant de temps 

l’aigua corrent i les rentadores, etc., eren béns escassos –va fer la mateixa 
cara. En aquesta qüestió considerem que s’hauria d’haver mantingut com a 
pedagogia de l’esforç de les famílies, sobretot de les dones per mantenir la 
casa, que s’havien de traslladar amb els cubells a l’esquena i rentar la roba 

tot xerrant per oblidar-se de les penes i tornar amb la roba neta a 
estendre-la a casa. I no estem parlant de fa mil anys a l’edat 

mitja, sinó dels anys 60!! 

Per fer l’entrevista, ens van convidar a entrar a 
la casa i ens van oferir quelcom de veure. Tot 
asseguts vam observar que si bé no hi havia un 
gran valor arquitectònic, sí que el tenia com a 
element de la memòria històrica. 

Voldríem, amb aquest reportatge, sensibi-
litzar  tothom, però sobretot  les autoritats 
municipals per tal que aquesta masia històrica 
no corri la mateixa sort que Can Doro, Cal 
Guardià, Can Boba, etc. Ja sabem que la masia 
és privada i que el sol es urbanitzable, per això 

demanem als regidors d’urbanisme i de cultura 
–que tan sensibles aparentment es mostren per 

la conservació del patrimoni històric– que tinguin 
la deguda sensibilitat per catalogar com a patrimo-

ni local Can Coca i així no trobar-nos com sempre: 
un matí ens llevem i trobem que quelcom ha estat 

enderrocat i ja no hi som a temps. Esperem haver mostrat 
als vilatans, que molts cada 

dia passen per davant de Can 
Coca sense adonar-se, aquest patrimoni 
de la vila.

Josep i 
Xavier Nieto

Plaça Nova, 4 - Tel. 93 756 11 37

08310 ARGENTONA

Participa en la vida ciutadana
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Nou curs amb deures 
pendents

Ja ha començat el nou curs polític i 
els actuals gestors tenen feina per 
fer. Sense anar més lluny aquí volem 
exposar dues imatges que massa 
sovint es produeixen. En primer lloc 
el lamentable i asquerós estat de 
la zona de recollida d´emergència 
d´escombraries situat al costat de 
la riera de Can Cirés. La fotografia 
mostra perfectament que una vegada 
han passat els vehicles de recollida no 
sembla que el lloc quedi massa polit i 
net. Potser caldrà exigir a la empresa 
de recollida d´escombraries que facin 
millor el seu treball. I evidentment de-
manar als vilatans la seva col·laboració 
perquè tinguin en compte que les 
zones de recollida d´emergència son 
això i no indrets a on es pot tirar tot el 
que no hem volgut reciclar o donar el 
tractament adient. 

Millora d´espais urbans

Precisament a l´altre costat del torrent es 
troba un espai que des de fa dos anys té 
un magnífi c cartell propagandístic que 
parla de “Millora d´espais urbans” i que 
sota el paràgraf de Tallers d´ocupació, 
pretén dir-nos que en aquet lloc s´ha de 
fer alguna mena de millora. Doncs ja és 
hora de fer-ho. El cert és que en aquest 
espai, que també us ensenyem en aques-
ta fotografi a no s’hi ha fet res en més de 
dos anys. El cartell queda molt bé, com-
pleix la seva funció d´informar, però ara 
es moment de fer l´actuació planifi cada i 
utilitzar aquest espai no com a aparca-
ment de camions, magatzem de matèries 
primes i lloc d´instal·lació de paradetes de 
venda de petards per Sant Joan, sinó com 
a lloc d´espai per als vilatans de la zona. 
Queda pendent.  

Entrevistes a regidors

En el darrer número del Cap de Creus, 
ens trobem amb dues entrevistes 
a nous regidors. Són entrevistes a 
Ferran Armengol i a Miriam Agama, 
regidor de Cultura i regidora de Festes 
respectivament. Potser ens diran que 
les entrevistes estan acompanyades 
del reportatge dedicat a la Festa Major 
de la Vila. I pot tenir la seva acceptació 
aquest raonament. El que no sembla 

massa correcte és que es faci l´entrevista 
sota el paràgraf de Nous Regidors. El 
Sr. Armengol ja fa molt de temps que 
és regidor d´Argentona. Potser en els 
propers números de la revista trobarem 
entrevistes de la mateixa amplada i 
espai amb altres regidors que sí que 
son nous a l´Ajuntament, tot i que no 
estiguin a l´equip de govern, perquè si 
no començarem a pensar que els actuals 
responsables també volen utilitzar, com 
ho van fer l´Entesa i el PSC, el Cap de 
Creus (revista per cert que paguem 
tots els vilatans) com a plataforma de 
propaganda.

Riera d´Argentona  

En el pacte subscrit per Tots per 
Argentona i CiU es fa especial esment 
al tema de l’anomenat microurbanisme. 
Doncs els hi posem un altre exemple 
d´un lloc en el qual poden actuar. Es 
tracta dels vorals de la riera, en el tram 
comprès entre la Vila i el barri de Sant 
Miquel del Cros. El Banc de la Plaça ja 
ho va preguntar fa molt de temps per 
saber qui s´encarrega del manteniment 
d´aquesta zona. Doncs amb la imatge 
que us mostrem podreu veure que 
sembla que ningú. No és de rebut que 
un lloc que és utilitzat per molts vilatans 
i vilatanes per anar a fer esport estigui 

Nou curs amb deures Millora d´espais urbans

COSES QUE PASSEN El banc de la Plaça

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

BAR FORMIGA II

Av. Puig i Cadafalch, 3
08310 ARGENTONA

Tel. 93 797 20 50
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menjat per les males herbes i els rastrolls. 
Sembla que la solució és facil no? Queda 
pendent també.

Vorera per agafar 
l´autobús.

I com desde El Banc de la Plaça volem 
contribuir també a posar en conei-
xement de l´equip de govern altres 
mancances... doncs en tenim una altra. 
Caldrà revisar com van els vianants des 
de la Vila fins a la parada de l´autobús 
situada en la mateixa rotonda d´accés a 
la Vila. Us posem també una fotografía 
perquè veieu que des de fa anys i panys 
els vianants han d´anar pel vial dels 
vehicles perquè no hi ha vorera. I això és 
un perill pels vianants i pels conductors. 
Ja sabem que al mig hi ha un pi cente-
nari. Ja sabem que aixó es va fer fa molt 
de temps... peró potser és l´hora que 
els tècnics de l´Ajuntament es posin les 
piles, pensin una mica i trobin solució a 
una situació una mica esperpèntica.  Li 
farem seguiment al tema també.

Mejora integral de Sant 
Miquel del Cros
El Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya ha escogido el proyecto de me-
jora de Sant Miquel del Cros en la última 
convocatoria de ayudas que promueven 
la rehabilitación global de barrios para 
evitar la degradación y mejorar la vida y de 

trabajo de sus habitantes. La Generalitat va 
a realizar en los próximos 4 años aporta-
ciones por valor de 800.000 euros al igual 
que el propio Ayuntamiento de Argentona 
que pagará la misma cantidad en igual pe-
riodo de tiempo. Estas aportaciones, que 
tienen un volumen muy importante, sobre 
todo para los presupuestos municipales, 
servirán para acabar con las deficiencias en 
infraestructuras i equipamientos, aumentar 
la calidad de vida de los vecinos con 
cursos de integración social y formación 
laboral y mejorar la relación entre el barrio 
y el resto de Argentona con objeto de que 
quede integrado como un barrio más de 
nuestra Vila. Con relación a las actuacio-
nes cabe reseñar que éstas contemplan 
específicamente la dotación de nuevos 
espacios verdes, la supresión de barreras 
arquitectónicas, la mejora de los locales 
de la Asociación de Vecinos, la rehabi-
litación de equipamientos públicos y la 
dinamización de la actividad comercial.  

Telèfon del passat

A la Plaça Nova podeu trobar un element 
del passat. Es tracta d´un antic pal de co-
municacions per trucars els taxis de la Vila 
per telèfon. Evidentment temps enrere 
va fer el seu servei i va tenir el seu ús. El 
que no entenem gaire és que avui en dia 
estigui on està i que no serveixi de res. I 
si estem equivocats i té un ús, el que cal 

és que estigui senyalitzat degudament. És 
clar que podem deixar-ho com a a mostra 
del que fou com a mostra de memòria 
col·lectiva... però en condicions.

La Sala i els seus 
problemes
Segons podem llegir a la pàgina web de 
l´Ajuntament de la Vila , “la instal·lació 
de la plataforma del fossar, el pati de 
butaques, el sostre acústic, el teló tallafocs 
i l´equipament de l´escenotècnia són els 
elements que manquen per inaugurar la 
Sala i pugui entrar en funcionament en 
el termini de dos anys”. Dos anys. Aquest 
és el tema. Voleu dir que no cal reclamar 
alguna mena de responsabilitat als amics 
de l´Entesa i el PSC per aquesta desgra-
ciada actuació?. Ningú de l´antic equip de 
govern va explicar que aquest equipa-
ment trigarà tant de temps en poder ser 
utilitzat. Aixó sí, van muntar unes visites 
guiades per tots el vilatans per presumir 
de l’equipament. Ara podem dir que en 
això, al marge del tema pressupostari, 
també ens van enganyar. I clar, com que 
la Sala està maleïda resulta que aquest 
passat mes d´agost, i a conseqüència de 
les pluges, hi van sortir goteres. D´això 
tampoc no en sabíem res.

Per votació popular,  
Argentona ha preferit 
el turó de Sant Sebastià 
com a lloc per fer-hi la 
nova escola de primària

El passat diumenge dia 7 d’octubre 
tingué lloc la votació popular per decidir 
la ubicació de la nova escola. Tres-cents 
trenta-nou vilatans varen expressar la 
seva opinió dipositant el seu vot a l’urna 
instal·lada en el Centre Parroquial. Cada 
una de les 4 opcions possibles podia 

en bona companyia 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.  

Les reunions se celebren l’últim dimecres de cada mes, a 
les 21:00h. També podeu participar des de casa fent arri-
bar els vostres comentaris a revistaelbanc@gmail.com
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ser votada amb 0, 1, 2, 3 o 4 punts. Del 
recompte total de punts, resultà que 
l’opció més valorada va ser el Turó de 
Sant Sebastià (933 punts), seguida gaire 
bé amb empat tècnic pel Forn d´en 
Guardià (597 punts), Can Barrau (595) i 
Can Serra de LLadó (586).

Ara les nostres autoritats ja saben què 
opinem i hauran d’obrar en conse-
qüència. Felicitem a l’Ajuntament per 
la iniciativa i els animem a seguir en 
aquesta línia de participació popular 
quan s’han d’adoptar resolucions que 
afecten a la majoria d’argentonins i 
argentonines.

Espais d´expressió 
“guarros”

L´anterior equip de govern, en un gest 
d’originalitat, va instal·lar en diferents 
indrets de la Vila el que aleshores es van 
anomenar “Espais d´expressió ciutada-
na”. La idea sembla bona sempre que 
sigui per respectar i poder informar de 
les diferents activitats que es desenvo-
lupen a la nostra Vila. I, com tot, el que 
també necessiten és una mica de neteja 
i manteniment perquè no es convertei-
xin en espais de brutícia ciutadana. La 
foto ho diu tot.

Catifes a la Vila
Que Argentona és una Vila molt activa des del punt de vista de les activitats de les diferents 
agrupacions, col·lectius i associacions és un fet innegable. En aquesta pàgina hem volgut 
recollir algunes fotografies de les catifes que es van poder veure amb motiu de la celebra-
ció de la Pasqua. És un bon exemple de veïnatge compromès, responsable i respectuós. I 
nosaltres així ho volem mostrar.

- Si estaven tan tranquils per la festa Rebrot, per què la regidora de 
Festes va adreçar una carta a tots els vilatants demanant disculpes 
“per les molèsties que es poden causar” i dient que l´organització 
s´ha plantejat el festival com una “forma de divulgació de cultura 
catalana”?

- Ja que estem amb això. Hi ha alguna mena de compromís de cara al 
futur amb aquesta festa?

- Per què la tele d´Argentona no emet entrevistes amb els membres 
de l´oposició i sí en canvi ens ha ofert tot l´estiu una magnifica entre-
vista amb l´alcalde?

- Aquesta tele que tot i ésser privada té un objectiu de servei públic 
rep alguna mena de subvenció municipal?

- Les cartes que envien els vilatants a la revista Cap de Creus escrites 
en castellà, son traduïdes al català perquè no surti res en castellà 
l’òrgan oficial?

- És veritat que es vol restituir la col·locació de la bandera d´Espanya 
a la seu de l´Ajuntament en compliment de la sentència del Tribunal 
Suprem?

- Quin regidor ha mantingut reunions amb els funcionaris i amb els 
membres de l´equip de govern de l´Ajuntament, per dir-los que han 
intentat un suborn amb ell?

- Sabeu que a la Vila hi ha registrades 422 persones aturades i que la 
franja més afectada és la dels mes grans de 45 anys?

Enigmes de la Vila 
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Quan els científics, i seguint el darwinisme, ens parlen de la selecció 
de les espècies sembla que només parlin del Regne Animal, però, 
us heu aturat mai a pensar en l’evolució que han seguit les plan-

tes? Segurament durant milers i milers d’anys algunes han enfortit la seva 
presència, quasi totes han mutat barrejant el seu pol·len i donant espècies 
noves i altres hauran desaparegut. Només repassant els pocs anys de la 
nostra existència, que no és res comparat a la vida del nostre planeta, 
ens adonem com moltes varietats, de les quals coneixíem la seva textura, 
el color, el seu gust, la seva producció, han canviat. I no sempre ha estat 
obra de la natura, l´home hi ha tingut molt a veure. La pagesia que durant 
2.000 anys no havia canviat, ha dat en els últims temps un pas gegantí.

Sembrant una filera d’una espècie determinada al costat d’una altra similar 
però amb propietats diferents, al barrejar-se els seus pol·lens, per l’acció 
del vent o dels insectes, en surt una nova espècie, més resistent o més 
productiva i si aquesta espècie resultant es torna a barrejar amb una altra 
en sortirà una de nova. Són plantes híbrides i actualment es classifiquen 
en híbrids de primera línia, de segona línia, de tercera, etc.

Algú em darà la raó si dic que hem menjat tomàquets que aparentment 
semblen els nostres autòctons “Pometa” o “Montserrat” però hem trobat 
diferència en el gust ancestral que coneixíem, doncs bé, podeu estar 
segurs que han sortit d’una tomaquera més resistent a les plagues i amb 
una producció més elevada que les que tenien els nostres avis. I com que 
de gustos ni hi ha res escrit, estic segur que les noves generacions els 
trobaran excel·lents.

Ara em centraré solament en el blat sembrat en les nostres contrades. 
Deia Pascual Madoz a mitjan segle XIX que a Argentona existien uns 

quants molins fariners, això sol dóna a entendre que la sembra de 
cereals era important en el nostre poble i és que la farina de blat ha 
estat durant la història i en la nostra cultura, la base del “pa nostre de 
cada dia”. En la meva joventut ja coneixíem tres varietats de blat que 
es cultivaven en el nostre país, el Xeixa (el més antic), el Moncada i el 
Montjuïc; als anys 40 arribava una varietat anomenada Littorio, amb 
espiga sense aresta, molta producció i amb una palla molt asprosa, 
rebutjada pels animals.

Examinant solament el que va passar en el nostre país, us diré que van 
començar a creuar-se diferents varietats, i un enginyer agrícola lleidatà va 
aconseguir produir diversos tipus, i a tots els hi va posar el nom de blat 
Pané, així hi havia el Pané l, el 2, el 3, etc.

Avui dia la pagesia pot triar moltes varietats, unes de blat dur, altres de 
tou, unes de semoler, altres per pastisseria, altres d’ideals o continuadors 
per fer el pa tradicional. En aquests tipus que he anomenat sobresurten 
els més sembrats en el nostre país. Noms com Florence-Aurora, Ansa, 
Ariana, Rinconada, i molts altres que farien una llista impressionant. 
Segons G.E.C. es coneixen unes 14 espècies i cada espècie agruparia molts 
tipus. La llista no acaba aquí, ja s’han creat uns híbrids de sègol amb blat 
als quals no han gosat posar-hi aquest nom i els anomenen Triticals, que 
el diccionari ens defineix que “és de la natura del blat o en té les qualitats”, 
vaja que s’hi assembla força.

Podem estar segurs que la natura a través dels segles ha canviat la 
genètica d’unes plantes a altres, aprofitant el veïnatge, i l’home, en principi 
no va fer més que cercar i promocionar aquest veïnatge i així van sortir 
els híbrids. Sabem que això no ha estat dolent, que això a la 
llarga pot pal·liar la gana del món. Ara sols falta saber que 
els canvis de gens que estan manipulant en laboratoris no 
siguin contraproduents. El temps ho dirà!  

Què és el que mengem?

Lluís S. 
Morgan

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

CARNS SELECTES PILAR

C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER. 24 - BAIXOS

08310 - ARGENTONA

TEL. 93 797 09 06
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Q uan en el sí d’Esquerra Unitària, fa mes de dos anys, vam conce-
bre la necessitat d’anar més enllà de la situació del moment –grup 
municipal d’EU amb una regidora, capdavanter institucional en la 

lluita alternativa, el recolzament i participació en la plataforma i la nostra 
presència a la refundada Associació de Veïns– jo vaig dir mig en broma 
mig en serio que calia anar a Marinaleda, no sols per veure què han fet a 
aquest poble exemplar en la lluita transformadora de la societat, sinó tam-
bé per amarar-nos del seu entusiasme; a Marinaleda la lluita va ser molt 
forta amb empresonaments i repressió policial també. De fet a Marinaleda 
la Democràcia ja fa ser inventada després de les primeres eleccions muni-
cipals del 79 on la CUT (Candidatura Unitària de Treballadors, pertanyent 
a l’ala més progressista d’IU i del PCE) va assolir 9 dels 11 regidors. Ara, 
després de 30 anys de govern, són 7 de la CUT i 4 del PSOE que també 
treballa en col·laboració amb el govern local. Són prop de 3.000 habitants. 

Han passat molts anys des del 79 i Juan José Gordillo segueix essent 
l’alcalde, alcalde d’un poble que al principi es sostenia pel “Programa de 
empleo rural” i ara apropa al poble i a las seves cooperatives de treball 
gent de tota la seva comarca.

Què han fet, i sobretot amb quin esperit ho han fet, per convertir-se en un 
exemple de progrés i democràcia participativa? Moltes coses, entre elles 
aconseguir l’expropiació de terres agrícoles no treballades d’un marquès 
a base de “tocar els nassos” amb manis i plantades a la Junta d’Andalusia 
i al govern felipista; aconseguir aigua del pantà del Genil per convertir les 
terres de secà en regadius; crear cooperatives agrícoles, industrials i de 
serveis que donen feina a tota Marinaleda i a diversos pobles del voltant 
–quasi no hi ha apuntats a l’inem en tot el poble, mentre que al 1977 eren 
meés de 1.000–; expropiar terres als afores del poble amb ajuda dema-
nada a la Junta i amb diners del PER i, tot subvencionant els materials de 
construcció, fer que els veïns autoconstrueixin cases de manera col·lectiva 
que valen menys que el que aquí valdria la casa de la mascota (paguen 
15 euros simbòlics a l’Ajuntament pel material de construcció, el sòl es 
gratis i la feina es col·lectiva amb assessorament tècnic de l’ajuntament).  
Fan els diumenges “rojos”, que són diumenges on la comunitat fa feines 
comunals, voluntàriament, i ajudant sobretot a les famílies mes necessita-
des. I un llarg etcètera.

Fins i tot el diari El País en la seva versió digital diu “Lucharon por sus 
tierras hasta que se convirtieron en propietarios. El pueblo andaluz de 
Marinaleda ha protagonizado el ideal del comunismo, luchando contra 

el poder establecido. En la actualidad, su forma de gobierno asambleario 
lo define como un pueblo genuinamente comunista”.

En podem aprendre quelcom o les diferencies històriques, culturals, 
socioeconòmiques i sobretot de context són insalvables ?

Jo crec, com els jònics,  que a través del divers hom pot trobar el que és 
comú a tot i a tots. Està clar que en una primera vista, semblaria que res hi 
ha de semblant i ni tant sols comparable per aprendre alguna lliçó. Segur? 
¿No hi ha per sota les diferències quelcom semblant a l’actitud de lluita 
o la fortalesa ideològica i la voluntat de transformació que ens equipari 
al moviment històric del 79 a Marinaleda? No va ser una lluita a contra-
corrent i amb sofriments importants la lluita de Cal Guardià i Can Doro? 
No vam tenir les nostres decepcions inicials per poc a poc transformar la 
constricció del moment i convertir-la en espai polític de possibilitat que ha 
portat a la situació actual? Evidentment que sí, i en aquest sentit es poden 
comparar Marinaleda i Argentona. Només falta una visió més atrevida, una 
voluntat política més decidida i sobretot una cohesió i fortalesa ideològica 
que la que encara ens separa de la CUT del 79-2007. Us convido a mirar la 
pàgina web de Marinaleda, i fins i tot –això als companys de l’equip de go-
vern– un viatge fraternal a la sevillana Marinaleda, si els tòpics i prejudicis 
ideològics, clar, no ho impedeixen...

Marinaleda, 
una experiència cap a la llibertat

Xavier Nieto
Antropòleg,

membre del PsuC viu

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

C/. Les Parres, 15

08310 ARGENTONA

Tel. 93 756 06 55

Fax 93 797 40 31
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Seguint el nostre caminar per la divulgacuó i no oblit de la Memòria 
Històrica del nostre païs avui ens volem referir a grans trets al tema de 
l’exili republicà de l’any 1939. Creiem que l’oblit és com una covardia i 
nosaltres no volem caure en aquest parany, i sempre hem pensat que un 
poble sense història és un poble buit de contingut, tant si ens agrada com 
si no. La nostra conciència no pot oblidar que a causa d’una guerra incivil 
entre germans –com són totes les guerres–, les destrosses que va causar 
en pobles, carreteres, ponts, etc. A finals de gener i primers de febrer de 
1939 milers i milers de ciutadans del nostre poble van marxar cap a França 
fugint del terror del franquisme que s’apropava. Aquests compatriotes van 
sofrir un sense fi de calamitats com la fam, la misèria i altres etcèteres. I el 
més greu: molts morts.

Per Nadal de 1938, es va desenvolupar una ofensiva 
inolvidable històricament coneguda com la Batalla de 
l’Ebre. Les forces franquistes, amb més recursos i poder 
que les republicanes gràcies a l’ajut de l’Alemanya nazi 
de Hitler, la Itàlia fascista de Mussolini i el neofascista Salazar de Portugal, 
van fer que l’exèrcit republicà, més feble, hagués de cedir en una reculada 
contínua fins a la frontera francesa, i les forces franquistes van ocupar 
Catalunya a finals de gener de 1939 gairebé sense resistència.

Donava un calfret contemplar les immenses columnes de persones, 
dones, nens, gent gran... carregats amb tots els atuells que podien portar 
amb cavalls, bicicletes o carros plens amb el més necessari d’utilitat per-
sonal, cap a les muntanyes, sense saber exactament el que els esperava 
una vegada travessada la frontera per la Jonquera-Le Pertus, La Tour de 
Carol, Port-Bou i Prats de Molló. Veure aquella gran població travessant 
les muntanyes dels Pirineus cobertes de neu en un hivern molt rigurós, 
sense aliments, sense mitjans de transport, cansats de tant fugir... I per 
arrodonir l’escàpol l’aviació franquista metrallant les grans corrues de gent 
entre Figueres i la Jonquera-Le Pertus on la gendarmeria francesa els tenia 
el pas barrat.

Aquest pas no es va obrir fins la matinada del 27 al 28 de gener. Hi havia 
milers i milers d’espanyols esperant l’obertura, uns 500.000 segons el diari 
L’Indépendant. En aquest desastre humà, per si no n’hi havia prou, podem 
incloure-hi uns 10.000 ferits de guerra que eren retirats dels hospitals a 
mesura que els feixistes els anaven ocupant, on molts d’ells van morir de 
gangrena per la manca d’assistència sanitària. Altres morien de fred enter-
rats en la neu. A aquells que arribaren vius a l’altra banda de la frontera els 
esperaven els camps de concentració de Colliure, Barcarrés, Agde, Prats de 
Molló, La Tour de Carol, Sant Ciprien, Argelès-sur-Mer i altres camps, més 

de quaranta, disseminats entre França i Argèlia, que aleshores era protec-
torat francès (on destaquen els camps de Dejelfa, Meridja o Ain-el-Curad, 
en els quals també van morir molts espanyols).

Molts van ser explotats en els batallons de treballs forçosos en canteres, 
talant boscos o en la pagesia. Alguns van anar a parar a l’exèrcit francès en 
les guerres d’Indoxina i en la Divisió Leclerc en la presa de París i alguns a 
la legió francesa. També van col·laborar amb els maquis jugant-se la vida 
en contra de l’ocupació de França per l’exèrcit nazi o en els treballs de for-
tificació de la línia Maginot en la frontera francesa. Unes 10.000 persones 
van anar a parar a camps de concentració de Dachau o Mauthausen, on 

uns 7.000 van morir en forns crematoris.

Tots els responsables d’aquells desastres, després de la 
famosa transició, tots moren al llit. És més, i això és el 
més trist, els actuals organitzadors de les grans manifes-
tacions contra el terrorisme encara no han condemnat el 

terrorisme que va patir el nostre poble durant més de quaranta anys, un 
terrorisme beneït per la Santa Madre Iglesia Católica, que li donà suport 
incondicional. Creiem que l’exili republicà causat per la guerra 1936-1939 
no es mereix tant d’oblit. És molt trist que en els llibres de text es parli tan 
poc d’aquella època. És per això que ho recordem, perquè mai més es pu-
gui repetir. Les guerres només deixen mals records, odis, venjances, sang, 
destruccions i calamitats de tota mena i tan sols se’n beneficia el Gran 
Capital, que és el que fa les guerres. Primer destrueix, després construeix i 
després especula. I per més burla al proletari, ell mai no és a 
primera línia. Que MAI MÉS es repeteixi.

Recordant l’exili republicà de 1939

L’exili va representar un 
desastre humà i la pèrdua 

de milers de vides

Tàrio 
Rubio

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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Argentona: l’oblit i l’ús 
hipòcrita de les aigues
Sóc un vilatà nascut a Argentona, que al llarg 
de la meva vida cada vegada mes m’he anat 
indignant veient el poc cas que han fet les  
institucions i alguns vilatans del patrimoni que 
hem tingut –les nostres aigües– i ara hem quasi 
ja perdut del tot. 

Recordo que teníem una Font Picant amb un en-
torn natural meravellós, amb uns xalets al costat 
d’una font picant que fins i tot s’embotellava per 
consum comercial, on els vilatans tot passejant 
anàvem a veure l’aigua que brollava del seu ma-
nantial, és a dir, on hi havia aigua, i on ara tenim 
un solar desert! No entenem com mentre que 
a altres pobles com Caldes de Malavella o aquí 
al costat, a Cabrera, que utilitzant segurament 
el mateix manantial no només s’ha conservat 
la font sinó que se ha potenciat fins a estar-ne 
ben orgullosos,  aquí ho vam deixar de la mà de 
Déu, abandonat i perdut. Continuant amb les 
aigües minerals, recordo que també teníem una 
font que es deia Can Cirés que s’embotellava per 
comercialitzar-la a Barcelona. També teníem una 
font de Clarà que a més de gaudir-ne, també es 
comercialitzava. I per suposat també teníem una 
immensitat de fonts disperses pel nostre entorn 
i on tothom, tot passejant, es podia parar a 
prendre la fresca i veure un glop d’aigua.

Evidentment part de la culpa no és dels vilatans, 
doncs hi hauríem d’aportar la part climàtica –en-
cara que aquesta també és culpa de l’home– i la 
sequera. Però si hi ha una cosa que m’indigna 
enormement és cada vegada que arriba la 
Festa Major, quan veig les autoritats celebrant 
i beneint la Font de Sant Domingo que encara 
que ragi aigua no podem gaudir-ne realment, 
doncs la de la mina esta enverinada per nitrats 
a conseqüència de l’especulació urbanística i de 
la manca de cel de les autoritats del moment, 
que tenen noms i cognoms i que potser hauríem 
de demanar-los explicacions. No volem oblidar 
l’esforç que fan els Amics de les Fonts, per arran-
jar-les i posar-les en condicions pel gaudiment 

vilatà, cosa que agraïm. Però si una font no raja, 
per molts ornaments que hi posis no serveix de 
gaire. Encara que tenim l’esperança que moltes 
tornin a rajar.

Quina conya marinera, quina posada en escena 
més hipòcrita: beneir l’aigua del Ter i deixar en-
verinada la de la Font. Celebrar la festa del Càntir 
en un poble que quasi ja no li queda aigua i fer 
una Fira Internacional de Ceràmica, tot lligada a 
les aigües, quan ja no en tenim. 

Quina ironia Kafkiana!!
Josep Nieto

12 a 5, o cap el retrobament 
del consens.
Dotze a cinc, són els guarismes que més es 
repeteixen en les votacions dels regidors en els 
darrers plens. Valgui com a exemple paradig-
màtic d’això l’aprovació en el ple municipal de 
la declaració de la Font i les mines nova i vella 
de Sant Domingo en el seu conjunt com a Bé 
Cultural d’interès local. 

Ens n’alegrem, doncs passar d’un repetitiu 9 a 8 
típic de l´anterior consistori a un participatiu 12 a 
5 vol dir, més enllà de la suma aritmètica de les 
forces polítiques que donen suport a una deter-
minada opció, caminar cap a un major consens 
en les decisions importants per la vila. Això crec 
que és el que vol la ciutadania, i és a la vegada 
el millor remei per retrobar la confiança perduda  
en els polítics; arma necessària per lluitar contra 
l’abstenció i la poca participació ciutadana en els 
comicis electorals.

Esperem que aquest tarannà , fruit sense cap 
mena de dubte d’una millor predisposició i 
diàleg, es consolidi pel bé de tots. 

Regidors del govern, cal que escolteu l’oposició 
i que la feu participar de les vostres decisions 
incorporant-t’hi  les seves opinions. Senyors de 

l’oposició, membres de l´Entesa i del PSC, no us 
entossudiu amb postulats del passat rebutjats pel 
poble i que us han portat a no governar. Aporteu 
idees noves que ens ajudin entre tots a avançar 
cap un millor futur. Tant de bo que les decisions 
importants per el poble s’adoptin per golejada, 
és a dir, per 17 a 0 o quasi. 

Això voldria dir una maduresa important de la 
nostra màxima institució local, la desaparició de 
la crispació política i avançar cap a una millor 
qualitat de vida de tots els argentonins i argen-
tonines sense distinció. No es tracta de dir amén 
a tot, sinó d’instaurar un diàleg obert i un debat 
d’idees participatiu amb l’objectiu final d’arribar 
al consens més ampli possible. No es fàcil, però 
ara no hi ha cap excusa per no intentar-ho.

Josep A. Capdevila
Vilatà de a peu

Un futur nou per a  la 
Plataforma en Defensa del 
Centre Històric
En el  ple municipal del 20 de juliol es va aprovar 
la declaració de la mina vella i la mina nova de 
la Font de Sant Domingo en la totalitat dels seus 
traçats com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 
Aquesta era una antiga i estratègica demanda 
que la Plataforma havia plantejat reiteradament 
a l´anterior govern amb la finalitat d’impedir el 
projecte de remodelació del espai de Can Doro. 

La Plataforma, en la seva defensa inicial del 
patrimoni arquitectònic i cultural de la Masia 
de Cal Guardià i les edificacions annexes i, 
posteriorment a l’enderroc, en la seva oposició al 
projecte constructiu plantejat per l´anterior equip 
de govern, sempre va argumentar la necessitat 
de preservar la Font, evitant la seva descataloga-
ció en reiterades ocasions, cosa que provocava 
la necessària revisió del projecte inicial i el seu 
replantejament respectant la voluntat de la ma-
joria dels vilatans. Per altra banda, per assegurar 
el respecte al nostre patrimoni i evitar la seva 
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destrucció amb el projecte urbanístic plantejat 
per l’espai de Can Doro, la catalogació de les 
mines com a BCIL era i és de gran importància.

Amb el resultat de les passades eleccions munici-
pals i l’arribada al govern de la Vila de gent nova, 
amb una sensibilitat diferent pels problemes del 
poble i les preocupacions dels ciutadans, bufen 
aires nous per la Plataforma.

Ara s’endevina un futur molt diferent per l’espai 
de Can Doro i, sense menysprear el que en el 
futur pugui esdevenir, la Plataforma comença 
a creure en l´èxit dels seus plantejaments. El 
temps i els fets ens comencen a donar la raó. 
Han valgut la pena les mil i una reunions per 
planifi car les accions a fer, les reivindicacions 
davant de Patrimoni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya, la nostra presència dissabte rere 
dissabte a Can Doro bufés vent o fes pluja, les 
pitades per la Festa Major, la recollida de sig-
natures, la plantada de domassos, els butlletins 
informatius i un llarg reguitzell d’activitats que els 
més entusiastes hem portat a terme al llarg de 
més de 5 anys de reivindicació pacífi ca i legítima.

Però volem reconèixer que això no hagués estat 
possible sense el recolzament de moltíssims vila-
tans que a diari ens donaveu suport i motivació 
amb les vostres converses i ànims, independent-
ment de les quasi dues mil signatures d’adhesió 
recollides.

Des d’aquestes ratlles volem donar les gràcies a 
tots els que d’una manera o altra heu col·laborat 
perquè UN ALTRE CAN DORO SIGUI POSSIBLE.

A partir d’ara el paper de la Plataforma en relació 
al tema de can Doro serà el de col·laborar amb 
l’Ajuntament a fi  de trobar la millor sol·lucio que 
satisfaci a la majoria d’argentonins.  

Argentona aspira a ser una vila on es pugi viure 
amb qualitat, senzillesa i harmonia; per això és 
important que el nostre patrimoni històric es 
conservi com a eina de la nostra identitat.

Bufen aires nous per la Plataforma en un futur 
que el veiem més de col·laboració que de reivin-
dicació pel tema de Can Doro.

Però cal recordar una vegada més la indepen-
dència de la Plataforma i el seu objectiu de 
defensa del centre històric. La Plataforma vol 
vetllar per la preservació del nostre patrimoni 
arquitectònic i farà el que calgui per tal d’assolir 
els seus objectius fundacionals. Esperem que 
col·laborant més que reivindicant.

ENHORABONA, ARGENTONA!!!
Josep A.Capdevila

Joan Culubret
Membres de la Plataforma 

en Defensa el Centre Històric

Per al·lusions

En l’últim número de la revista El Banc de la 
Plaça (14 de juliol 2007) varen sortir dues infor-
macions que voldria contestar.

La primera és quan es parla a Juren i perjuren a 
la secció Coses que passen, que se m’atri bueix 
que vaig jurar en la presa de possessió com a re-
gidor en l’acte de constitució del nou Ajuntament 
el passat 16 de juny. No és cert que jo “jurés” 
sinó que vaig emprar la fórmula de “prometo” 
tal com he fet en les altres tres ocasions anteriors 
per convicció moral, i així també ho refl ecteix 
l’acte del ple que en dóna fe.  

L’altre és a Enigmes de la Vila en què parla de 
l’asfaltat d’alguns carrers que es va començar  
dies després de les eleccions municipals.

És cert que la programació va ser calculada per 
no fer-se les obres dies abans de les eleccions, 
per coherència a no donar arguments d’oportu-
nitat electoralista, ja que sempre he actuat amb 
el convenciment que la feina s’ha de realitzar 
sense tenir en compte si convé o no al rèdit 
polític personal o de partit. Aquest projecte va 
començar a gestar-se pel mes d’octubre de 

l’any passat, es va aprovar a fi nals de novembre 
i es va adjudicar l’obra a primers de febrer. La 
programació portava a començar l’obra a fi nals 
d’abril o primers de maig, però veient que 
s’estava en període preelectoral, es va decidir no 
començar els treballs fi ns passades les eleccions.

El projecte era d’asfaltar els carrers fi nal del 
Puig-La Plana, part del Rocar d’en Serra, part de 
Mossèn Jacint Vedaguer, Barcelona, Sant Jaume, 
part de Ramon i Cajal i el fi nal del Dos de Maig. 
En total s’han asfaltat de nou uns 8.166 m2, amb 
un import de 159.550 euros.

Joan Vaquer i Bonet
Argentona, 1 d’octubre de 2007

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
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I trobada d’intercanvi de xapes
El passat dia 12 d’octubre es va celebrar la primera trobada d’intercanvi de xapes de 
cava, organitzada per alguns argentonins, entre ells en Sr. Guillermo Berbel. El Sr. 
Belbel ha declarat a El Banc de la Plaça que estan en negociacions amb l’Ajuntament 
per fer la segona edició el 13 de gener, dins dels actes de la Festa Major. Us convidem 
a participar-hi. Aquí teniu algunes imatges de la trobada.

Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 15
Les blanques amb dama per torre i 
alfi l han de jugar molt precís per poder 
guanyar, dons el negre te opcions de 
mat.
Blanques juguen i guanyen.

ESCACS 
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 14
1. e6   Rd4   (Si  Rf4...  2. e7    Te1;  3. 
Cf6 i guanyen blanques)  2. Cd5  Ta1 o 
Th1 (Si Rd5; 3. d7 i guanyen blanques); 
3. e7  Ta8; 4. Cf7 (amenaça Cd8...)  Te8;  
5 C6d i les negres abandonen, dons si 
Te7, Cf5+, perden la torre.

DOS DE LA UNO DEN

LO QUE PUE MO MI

TI MIS TAD VI PE

RO SO CON PO DI

EL EM NE RO VIR

Salto del caballo
per Tàrio Rubio

Solució:

Empezando por la primera 
casilla, siguiendo el movi-
miento del caballo en el 
juego del ajedrez, formar 
una oración.

Dos pueden vivir con el dinero 
de uno, pero sólo la mitad de 
tiempo

Des de 1984

Carrer Gran, 2
08310 Argentona
Tel. 93 797 17 50

Carrer Gran, 2
08310 Argentona
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