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Reflexions: Tot depèn del color del cristall a través 
del qual es mira

Ens encanta crear polèmica com la darrera referent a la participació ciutadana i la 
seva relació amb l’administració municipal. La veritat gairebé mai és absoluta i 

donar elements per a la polèmica contribueix a posar-nos en el camí cap a consensuar 
una veritat. 

Tot és relatiu. Fa uns anys es va acusar a una associació de vilatans, que defensaven 
una determinada opció de futur per al centre històric, de polititzar la Festa Major quan 
manifestaren la seva reivindicació en front de la Font de Sant Domingo un 4 d’agost. 
Enguany, resulta que molts que varen criticar i menystenir aquella opció per inapro-
piada i no escaient en el dia del Sant Patró, s’han manifestat obertament, lliurement i 
sorollosament, reclamant llibertat i república.

Què menys que poder expressar-se lliurement defensant els ideals propis, no falta-
ria més! Però quina paradoxa: quan coincidim amb els ideals, endavant, però quan no, 
ens hi oposem. Això no val! 

Aquesta paradoxa va crear un clima de distanciament (diguem-ho suaument) entre 
sectors de la Vila, on uns acusaven als altres de fer política quan no tocava. Actualment 
resulta que els crits de llibertat i república han aconseguit minvar molt el distancia-
ment ja que trobem plegats, cantant cada diumenge i de tant en tant anant d’excursió, 
vilatans que abans entenien de manera diferent l’activitat política dins del poble. Per-
què diguin que el procés divideix als ciutadans de Catalunya; a casa nostra el procés 
ha contribuït i contribueix a cohesionar la societat. A veure si això es té en compte de 
cara al futur. Farà falta escoltar, tolerància i posar en valor les opinions del demés...

Els errors es repeteixen. Fa uns anys vàrem expressar amb contundència el nostre 
rebuig a l’actitud d’un regidor trànsfuga; no pel fet del transfuguisme en si mateix 
que pot ser opinable segons les circumstàncies, sinó pel fet de trair la confiança dels 
seus electors i companys de partit, al decidir no retornar l’acta de regidor quan tots 
públicament s’havien compromès a fer-ho, en cas de decidir abandonar el vaixell abans 
d’acabar el mandat electoral. Cadascú pot fer el que consideri, la llei li permet, però fal-
tar a la promesa de retornar l’acta si es decideix abandonar és, en el fons, una traïdoria 
i demostra el tarannà oportunista de la persona que ho fa. Aquests fets no s’obliden i 
els electors recorden. Cal tenir present aquella dita que diu: Pels seus fets els coneixereu! 

Des de l’Associació de Veïns continuem defensant l’elecció dels regidors i regidores 
a través del sistema de llistes obertes per tal que cadascú rebi la confiança directament 
dels votants i hagi de ser responsable de complir els programes i els compromisos 
polítics concrets i amb quines aliances té intenció de realitzar-los.

En un moment en que els fraus per plagi, suborn, manca de transparència en con-
flictes d’interessos... sembla que creixen com bolets per tot arreu, cal exigir més que 
mai honestedat als nostres polítics i representants.

Foto de portada: Els diables d’Argentona varen presentar «Obrim els ulls» en motiu de la Diada, a la plaça 
de l’Església.

L’editorial és un text sense signatura on es manifesta l’opinió del Consell de Redacció.
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L’Aixernador en el record
No pot explicar-se l’Aixernador sense 

el somni que hi ha al seu darrere ni 
sense el compromís ètic que significà. En la 
distància dels anys que han passat, impres-
siona la tasca cultural que va portar a terme 
i que obeïa al somni de dotar la nostra vila 
d’Argentona d’un element de cultura de 
referència. Però és també un compromís 
ètic, ja que va ser concebut partint de què 
la cultura és, per sobre de tot, un bé comú. 

Si ens mirem «els treballs i els dies» de 
l’Aixernador es fa evident que un impuls 
cultural com el que portà a terme servia 
per fornir de cohesió social a la nostra 
Vila, També, ensems, era un instrument de 
pensament crític. Aquest doble objectiu no 
sempre plaïa a tothom, però aquesta és la 
dimensió política de tota obra de cultura i, 
per tant, de l’Aixernador. De fer Política en 
majúscula, la qual des de la Grècia clàssica 
dóna sentit a la veritable cultura. 

A aquesta finalitat serveix la impres-
sionant obra editorial i, també, l’estol 
d’exposicions plàstiques on fa presència 
l’avantguarda al costat de l’herència 
artística com ja s’exposarà d’aquí a uns 
moments. Sense oblidar el fons d’art reunit 
per l’entitat. Al costat de cicles de concerts 
memorables com el del Quartet Barroc o el 
quartet Mozart o l’impuls d’una escola de 
música a Argentona. 

També cal ressenyar la dinamització 
cultural portada a terme a la Vila, de la 
qual són una bella mostra els actes per a 
les diades de sant Jordi, la dramatització de 
l’obra de Molière o la lectura musicada de 
«El Poema de Nadal» de Segarra.

Però, també, les activitats relacionades 
amb la recuperació del nostre passat com 
ara la presentació de la rigorosa monogra-
fia de Margarida Colomer sobre la guerra 
civil a Argentona o de la producció sobre 
els cacics d’Argentona de Francesc Costa, 
parlaments com els de Jaume Soler i Pas-

tells, o exposicions sobre l’exili republicà 
del 1939 o revisitant la història del poble 
com ara la mostra sobre els tramvies o 
sobre els Goigs argentonins, 

Els acurats homenatges tributats a 
claus de volta de les nostres lletres com ara 
Salvador Espriu o Joan Salvat-Papasseit o 
l’impuls al reconeixement a Lluís Bonet 
i Garí per la seva obra artística, erudita i 
cívica.

La voluntat de contribuir a la cons-
trucció del debat crític amb convidats com 
Maria Aurèlia Campmany, Josep Maria 
Ainaud, Josep Maria Larreula, Xavier 
Brú de Sala, Valerià Pujol, Esteve Albert, 
Jaume Sobrequés, Marta Pessarodona, 
Ignasi Riera, Antoni Dalmau, i un llarg 
etcètera.

Els debats sobre la realitat social i 
política amb participants com ara Maties 
Vives, Joan Majó, Antoni Subirà. Jaume 
Puigcercós o Avel·lí Artís Gener.

No us cansaré més desgranant l’estol 
d’actes, conferències i xerrades que molts 
coneixeu millor que jo i que podeu resse-
guir a les planes del llibre que avui pre-
sentem. El qual fa veure com l’Aixernador 

és lligat, ultra a la garba de col·laboradors 
i col·laboradores, a l’impuls d’un home 
emprenedor: Joan Pannon que sempre ha 
estat conscient del paper determinant de la 
societat civil en l’estructuració i la cohesió 
socials. 

L’experiència de l’Aixernador mostra 
la capacitat i eficàcia de la iniciativa social 
en paral·lel a l’acció de l’administració 
pública. Sense gent com en Joan no s’en-
tendria la xarxa que conforma la vida 
cultural de les nostres viles i ciutats ni el 
país sencer. 

Fa anys vaig escriure, com podeu veure 
a la pàgina 25, que «l’Aixernador no és una 
obra de cultura. És una obra d’amor a la cul-
tura. (...) Perquè es pot fer cultura, com es 
pot tenir cultura, però quelcom molt distint 
és ser culte i viure cultament.» I l’Aixerna-
dor ha estat una proposta i una resposta 
per viure cultament. Una proposta, com us 
deia a l’inici, d’oferir a Argentona i al nostre 
territori, una eina per fer de la cultura un 
bé comú. Concepció que ha estat sempre 
lligada a la democràcia. Lluny del consum 
que ha pervertit la cultura convertint-la en 
espectacle i conformisme. I dic un bé comú, 
ja que un dels indicadors de vida digna és 
poder accedir de forma lliure i igualitària 
a la cultura. Entesa aquesta com l’accés als 
sabers i a l’art. 

L’Aixernador fou fruit de la voluntat de 
facilitar a tothom un l’accés a la cultura, 
la qual no és altra cosa que un mitjà de 
dignificació humana i cívica. 

El temps i la història posa les coses al 
seu lloc i ara des de la perspectiva actual 
copsem, més que mai, el valor i la funció 
que ha tingut l’Aixernador per a Argen-
tona que és com dir per a la seva gent.

Gràcies Joan i a totes les persones que 
vàreu fer possible una obra admirable. 

Josep González-Agàpito

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

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: fusteriapou@terra.es
Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou



el banc de la plaça 5Núm. 59 | Octubre 2018 Col·laboració

O estem a «sa mateixa trinxera» o 
estem en «la mateixa patera»?
En Josep Valtònyc ho té clar, quan el 

periodista de Catalunya Ràdio li pre-
gunta si se sent còmode sortint al balcó de 
la Casa de la República al costat de polítics 
de dretes. No dubta ni un segon: «estem en 
sa mateixa trinxera». «Ara és l’hora de fer 
pinya» i no fer partidisme.

A nivell d’Argentona penso el mateix, 
ara és l’hora de fer república des de l’Ajun-
tament. 

Només duent a terme un programa 
republicà i social es produirà aquell fet 
meravellós d’«eixamplar la base social» 

que molts es posen a la boca, sovint per 
a justificar que fins que no passi el «mira-
cle» no podem avançar en la construcció 
de la república que vam votar l’1-O i que 
vam forçar que fos proclamada el 27 d’oc-
tubre.

La patera metafòrica a la que em refe-
reixo és aquella nau a la deriva que espera 
que algú la salvi i que ha enriquit a una 
màfia que enganya les persones.

Ja estem convençuts que amb la inde-
pendència hi guanyarem tothom: econò-
micament i amb el respecte vers els drets 

de tots els ciutadans. Però som uns quants 
que comencem a pensar que amb el «si no 
fos» i el «mentrestant» hi ha personatges 
que hi volen treure un rèdit. La pancarta 
que vam dur el 10 de juliol de 2010 a la 
manifestació en contra de la sentència de 
l’Estatut encara val: «Els polítics valents 
passaran a la història, els covards (i els 
aprofitats) també».

Només em trobareu a la trinxera que 
esmenta en Valtònyc, la mateixa on lluità 
Frederica Montseny formant part del 
govern de la República malgrat ser anar-
quista, la mateixa on van venir a donar la 
vida els brigadistes internacionals, front 
l’estat franquista i autoritari. Som-hi?

Xavier Peguera

Una primera reflexió respecte la relació 
entre les entitats i l’Ajuntament
El que ens motiva fer aquesta petita 

reflexió és, en part, degut a una qüestió 
que es va plantejar en la darrera assemblea 
de l’Associació de Veïns on es va tractar 
la relació entre les entitats i l’Ajuntament. 
Una qüestió que també es va reflectir en 
l’últim editorial d’aquesta revista i que va 
provocar certa controvèrsia. Aquest és un 
motiu més perquè abordem la problemà-
tica que l’esmentada relació provoca. 

Sembla que estarem tots d’acord en què 
l’home és un animal social. Des del principi 
dels temps, el individus s’han ajuntat per 
defensar-se, per caçar, per jugar i així ha 
estat fins als nostres temps. És cert que 
el desenvolupament de l’actual sistema 
econòmic ens empeny a l’aïllament, a 
l’individualisme i al corresponent egoisme 
perquè així som més vulnerables i més 
manipulables però, tot i així, la nostra 
naturalesa social es resisteix a abandonar 
l’esperit associatiu.

Una mostra del que diem ho podem 
comprovar a la nostra Vila. En una pobla-
ció de dotze mil habitants tenim desenes 
d’entitats, associacions i penyes que cons-
titueixen un patrimoni més valuós del que 
creiem. Representen l’esforç, la sensibilitat 
i els anhels de centenars de persones per 
fer possible uns objectius compartits. Són 
un instrument ideal per compartir formes 
de pensar diferents i, així, exercitar-nos en 
els hàbits comunitaris indispensables per 
fer-nos sentir i participar en la vida col-
lectiva de la nostra població.

Per tot el què s’ha dit, si reconeixem 
el valor del nostre moviment associatiu, 

tots hem de tenir molta cura en cultivar 
i preservar aquest patrimoni comú i, 
en primer lloc, l’Ajuntament. Com que 
darrerament hi ha hagut algun malentès, 
creiem oportuna aquesta petita reflexió i 
proposem algunes mesures per cuidar del 
nostre teixit associatiu i evitar alguns dels 
problemes que hem detectat.

De primer, volem manifestar que la 
relació entre les entitats i l’Ajuntament 
no hauria de ser mai d’enfrontament ni de 
competència, sinó de col·laboració i coor-
dinació.

Avui dia tots trobem normal i més que 
normal que les persones ens fem periòdica-
ment una comprovació de tots els nostres 
indicadors de salut. Creiem que s’hauria de 
fer el mateix per conèixer l’estat de salut 
del teixit associatiu de la nostra Vila. 

Per tant, per iniciar aquest camí de col-
laboració creiem que l’Ajuntament ‒qui té 
els mitjans i instruments per fer-ho‒ hau-
ria de tenir una bona radiografia del teixit 
associatiu d’Argentona: un cens actualitzat 
de les entitats, associacions, penyes i 

demés; quants membres tenen associats 
o inscrits; i quants d’aquests són actius 
o participen amb certa regularitat en les 
activitats de les seves entitats. 

Si per algun motiu l’Ajuntament creu 
oportú o necessari portar a terme alguna 
activitat, el primer que hauria de fer seria 
mirar si en el poble hi ha alguna entitat 
que podria fer-la i, si així fos, estudiar els 
mitjans de col·laboració entre dita entitat i 
l’Ajuntament per fer-la efectiva. 

Sempre que es pogués s’hauria de mirar 
que fos el poble, mitjançant les seves enti-
tats, qui estigués al capdavant de la vida 
social, cultural i esportiva de la nostra Vila. 
L’Ajuntament hauria d’estimular les enti-
tats, potenciar-les i ajudar-les, sense l’habi-
tual propensió a penjar-se medalles i omplir 
el currículum del seu expedient polític.

Una altra iniciativa que hauria de por-
tar a terme l’Ajuntament en col·laboració 
amb les entitats seria elaborar mensual-
ment, una agenda de les activitats que les 
entitats portaran a terme a la Vila, fent 
difusió de la mateixa i animant la població 
a participar-hi.

Bé, aquesta és una primera reflexió per 
abordar la qüestió de la relació de les enti-
tats i l’Ajuntament. Seria bo que es fessin 
quantes més aportacions siguin possibles 
per obtenir un criteri el mes rigorós i con-
sensuat possible i treballar per enfortir tant 
el teixit associatiu com les relacions entre 
les entitats i l’Ajuntament.

Juli Sanmartín Cabrera
Advocat

La relació entre les entitats 
i l’Ajuntament no hauria 

de ser mai d’enfrontament 
ni de competència, sinó de 
col·laboració i coordinació
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Divagacions esportives
Seria molt convenient esbrinar quina 

actitud prenen les mullers quan el marit 
deixa la llar i s’encamina vers el camp de 
futbol. Cal tenir en compte que el futbol té 
una durada determinada: sis quarts d’hora i 
l’afegitó de quinze minuts de descans, més 
el temps que pot durar el desplaçament a 
l’estadi. Total quatre hores. L’esport de la 
pilota té l’avantatge que si no hi ha cap 
contratemps de força major, té una durada 
ben determinada. És diferent de la boxa 
que pot durar dos minuts si el púgil etziba 
un cop de puny amb encert i l’encontre pot 
durar minuts.

Per tant, les dolces esposes tenen qua-
tre hores de llibertat... i en què l’emplenen 
tot aquest temps? El qui això escriu no vol 
pas que aquestes notes prenguin un aire 
vodevilesc, més aviat es decanta per l’acti-
tud de la Soveig de Grieg que va esperar a 
la boca del port, fins a vells, l’arribada del 
navegant estimat. Potser esperarà amb el 

mateix anhel que l’esposa del cavaller que 
es va enrolar a les Creuades per foragitar 
el infidels de la terra que havia trepitjat les 
sandàlies de Jesucrist. Malgrat que moltes 
d’aquestes esposes portaven el cinturó de 
castedat, ja que el cavaller se’n malfiava de 
les manipulacions del trobador Florisel.

La muller amb les quatre hores per 
endavant, podrà telefonar tranquil·lament 
a la mama, sense sentir la veu del marit 
protestant per la durada de la conferència, 
amb la projecció econòmica que tindria 
aquest fet i tremolant per la factura de la 
Telefònica. La muller ja té la resposta per 
quan el marit descobreixi la durada de les 
vel·leïtats telefòniques comparant el cost 
esmentat amb les despeses que comporta 
l’afecció del marit i sortirà: l’abonament a 
tribuna, la despesa de benzina, els cigars 
havans (un a cada part del partit) i el pobre 
marit haurà de callar. Una vegada acabada 
la conferència amb la mamà, telefonarà a 

l’amiga que és infermera d’un ambulatori i 
li consultarà que creu que s’ha aviciat pre-
nent laxant i si li pot receptar un de nou. 
Una vegada esgotades les trucades, amb 
tota la parsimònia es depilarà les cames, 
braços i aixelles. També pot posar uns disc 
de Julio Iglesias.

Hi ha vegades però que l’atzar fa que 
les quatre hores de lleure es converteixin 
en tres, i el marit llavors, quan tot just 
posa la clau al pany, sent un estrepitós cop 
de porta. La muller, per descomptat, dirà 
que és el vent de mestral qui ha ocasionat 
l’aldarull. Però a l’obrir l’armari, l’espòs 
comprovarà que allò que deia Homer era 
veritat, o sia que els deus de l’Olimp, tenien 
el poder de prendre qualsevol estat i figura. 
I, resignat, tornarà a tancar l’armari i bai-
xarà a la cuina a sopar, perquè els del seu 
equip, avui han guanyat.

Rafel Bigorra i Rius

L’Associació Músicargentona va ser cre-
ada l’any 2012 amb un objectiu ben clar: 

aportar a la ja dinàmica vida cultural de la 
vila d’Argentona una encara major pre-
sència de la música amb músics formats al 
poble en tot tipus d’actes festius i cultural i 
un ferma disposició a formar professional-
ment tot tipus de ciutadans, tant grans com 
petits, interessats en el món apassionant de 
la música. I tot plegat amb el compromís 
de fer-ho cuidant rigorosament la qualitat 
pedagògica en el camp formatiu i vetllant 
que les actuacions al carrer, a banda de 
ben treballades i dignes de ser escoltades 
i gaudides, s’ajustin a les necessitats del 
què demana una vila activa i exigent com 
Argentona.

Enguany l’Associació es fa càrrec de 
l’Aula de Música d’Argentona i assegura 
que aquesta tasca pedagògica no només 
tingui continuïtat sinó que es vegi enfor-
tida i adquireixi una dimensió que sigui 
digna d’Argentona, una vila culturalment 
inquieta. 

En el vessant d’aportar noves i fres-
ques propostes musicals de qualitat de 
carrer que el ciutadà ja ha pogut escoltar 
(i en tenim constància que ho ha valorat 
molt positivament), tenim formacions 
com la banda, que fa una colla d’anys 
participa a la festa Major, i la Batucada 
que cada cop va agafant més pes en la vida 
cultural argentonina. Projectes que amb 
l’Associació encara s’enfortiran i acabaran 
de consolidar-se per a benefici de tots els 
argentonins. i argentonines. Per a benefici 
de tot el ric teixit associatiu de la vila: 
l’associació reforçarà encara més el vincle 
i la col·laboració propera amb tots els actes 
culturals i festius del poble organitzats pel 
Museu del Càntir, Tres Tombs, Colla de 
Geganters, Amics de la poesia...

En el terreny estrictament formatiu, 
l’Aula de Música ha vetllat per a què nens 
i nenes, joves i adults hagin gaudit d’un 
aprenentatge amb rigor, seriós, que ajudi 
a estimar la música. Rigorós perquè l’Aula 
no és un espai per a passar l’estona perquè 

la música no és un mer passatemps, és una 
disciplina que requereix esforç i tècnica; 
l’Aula és l’únic centre on es cursen estudis 
musicals de grau elemental i grau pro-
fessional. Molts dels seus estudiants han 
pogut accedir gràcies a proves d’accés que 
els han permès seguir els seus estudis de 
grau superior a l’ESMUC o altres centres 
similars. I, d’altra banda, els alumnes que no 
han volgut presentar-se a aquests exàmens 
han gaudit i gaudeixen d’un contacte pro-
fessional amb la música, mai renyida amb 
una vessant lúdica: cal passar-s’ho bé amb 
la música! L’Associació garanteix la conti-
nuïtat d’aquesta tasca imprescindible per a 
un poble que es vol sensible i culte.

Ambdues tasques, la formativa i la 
que és capaç d’enriquir portant la música 
al carrer o realitzant tot tipus de concerts, 
tenen un lligam indissoluble. Si es vol una 
cultura de qualitat que no s’hagi neces-
sàriament d’importar d’altres ciutats, cal 
una aposta decidida per un ensenyament 
musical de qualitat. I si es dóna l’opor-
tunitat per a què músics d’aquí tinguin 
protagonisme en actes festius i culturals, 
s’estimula a aquells que s’estan formant, 
els quals veuen amb els seus propis ulls 
que tot l’esforç invertit en l’estudi musical 
té un resultat i un sentit. Estudien música, i 
de valent, per poder-la interpretar.

L’Associació Musicargentona arrenca 
convençuda que en aquests dos camps, 
pedagògic i amb propostes de qualitat 
per a la vila, pot aportar a la vida musical 
argentonina una nova i potent embranzida. 

Musicargentona

Musicargentona, una associació 
cultural oberta al poble
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Reflexions tot caminant... (1)
Ahir vaig celebrar la Diada Nacional 

de Catalunya pujant a peu i arribant 
suat, cansat però content, a dalt d’O’Ce-
breiro. És el punt on el Camí de Santiago 
entra a Galícia i és el primer veïnat que es 
troba. Enrera queden les terres de LLeó, 
la comarca del Bierzo, i ja s’albira el tram 
final fins a Santiago de Compostel·la.

Caminante no hay camino... com deia el 
poeta, i cal fer un pas davant de l’altre per 
anar avançant. Així de manera constant, 
senzilla, personal, amb convenciment, i 
mirant endavant sempre. Si cal però, mirar 
enrera per poder veure la sortida del sol, 
que amb els seus primers raigs, ens aca-
rona l’espatlla.

Caminar el Camino és parlar, sentir, 
compartir i reflexionar amb les persones 
que també el fan i amb les que et vas tro-
bant pels pobles i llogarrets on vas passant. 
Un basc, de Rentería, que era la cinquena 
vegada que el feia. Setanta-set anys, fer-
reny, no gaire alt, que a casa parla sempre 
eusquera igual que jo parlo el català. Ens 
saludem i lògicament busquem la manera 
de poder-nos comunicar, això és parlant en 
castellà tots dos. És important, almenys per 
a mi, que una de les principals característi-
ques de les llengües sigui aquesta: la capa-
citat que dues persones que la coneixen 
es puguin relacionar. Perquè precisament 
és aquest contacte i relació el que fa que 
les persones puguem compartir, sentir, i 
comprendre l’altre. Quan això manca, tot 

es fa molt difícil i esdevenen els recels i les 
desconfiances.

Ahir al bar on sopava, per la televisió 
vaig veure com a Catalunya, el meu país, 
una multitud cridava: llibertat, república, 
independència, etc. Sovint parlem molt de 
república i poc dels valors republicans. 
Sovint demanem independència i analitzem 
poc la dependència. O és que mentre seguim 
bevent Coca-Cola i fumant tabac americà 
‒per posar només dos exemples‒, no som 
depenents? Personalment quan estava a dalt 
de O’Cebreiro, m’he sentit totalment lliure 
internament però a la vegada depenent de 
les meves contradiccions.

He pernoctat en un poble prop de Lleó 
on una multinacional danesa vol tancar 
una planta d’aerogeneradors (molins de 
vent per generar electricitat) i deixar tres-
centes famílies condemnades al pacte de la 
fam. Si vull entendre els valors de frater-
nitat o solidaritat, aquell problema me l’he 
de sentir meu tot i que passi a Castella. És 
el mateix que també m’he de sentir meves 
les penúries que viuen els pagesos de l’Em-
pordà o de Lleida amb les importacions de 
fruita de ves a saber on, i tot perquè són 
els acords de la Unió Europea, i també amb 
ves a saber quins interessos econòmics al 
darrera.

Al mig del páramo et trobes un xirin-
guito que t’ofereix begudes i fruita per la 
voluntat. Després de parlar amb el xicot 
que ho regenta, resulta que és català, del 
Maresme, i coneix unes quantes persones 
d’Argentona que també han fet el Camino. 
Un dia al migdia tot dinant, una parella 
s’asseu a la taula del costat, i encetem 
una mica de conversa. Són pare i filla, de 
l’Argentina. Ella viu i treballa a Barcelona 
en el sector del cinema publicitari. Doncs 
resulta que ha vingut vàries vegades a 
rodar espots al Bell Recó d’Argentona. El 
món és un mocador.

I amb això t’adones que la terra és 
rodona i que les persones ens relacio-
nem per poc que ens ho proposem. Les 
fronteres no existeixen realment, sinó en 
la ment dels dirigents que mouen els fils 
econòmics, polítics i socials i que el que 
pretenen és tenir les persones controlades, 
explotades i alguna cosa més.

Ja ho diu l’Arcadi Oliveres: No diguem 
mai més que Espanya ens roba... Ens roba 
qui no paga un sou just i qui no administra 
els recursos ‒sempre limitats‒ amb criteris 
de solidaritat i equitat. Qui s’assigna un 
sou quaranta vegades el que percep una 
persona treballant en un supermercat, no 
entén de valors republicans, o almenys no 
predica amb l’exemple.

El Camino per a mi és això: caminar 
cap enfora i cap endins... tot reflexionant.

Joan Culubret i Missé

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

Palau Episcopal d’Astorga, de l’arquitecte Antoni Gaudí

Les fronteres no existeixen 
realment, sinó en la ment 
dels dirigents que mouen 

els fils econòmics
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Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

Necessitem voluntaris
Si hi estàs interessat envia’ns un correu a 

caritasargentona@gmail.com, i ens posarem en 
contacte amb vosaltres.

Gràcies!

L’any 1977 es van celebrar 
les eleccions de caràcter 

estatal. La majoria de per-
sones estava il·lusionada 
en el nou camí que estava 
començant. A la revista Llaç 
número 7, de 1977, el seu 
editorial manifesta els sen-
timents d’una nova fita que 
feia molts anys que s’estava 
gestant a Catalunya.

Però... ai las! Quin 
encanteri socioeconòmic i/o 
polític va adormir les nos-
tres ments? Ara fa 41 anys.

Caterina Alsina Parnau

RETALLS del 
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17/7/2018. El col·lectiu Lectures en veu alta, 
els Amics de la Vinya i el Vi i els Amics de la 
Poesia d’Argentona, van organitzar Mil i dues 
nits a la fresca a la Terrassa de l’Església. 
Dues vetllades temàtiques que van combinar 
música i poesia. A la foto, la Nit de Kali.

Els Domingos anant a ofici. Un moment de l’Ofici de Festa Major.

Durant l’Ofici, la Coral Càntir d’Or 
interpretà la Missa pontificalis 
de L. Perosi, sota la direcció 
de Glòria Suari, acompanyada 
per Pere Gonzàlez a l’orgue i la 
col·laboració especial de Blanca Pi i 
Quim Capdevila, com a solistes.

Proclamació del Vot de poble per l’alcalde.Comitiva cap al Vot de poble i la benedicció de les aigües de la font.

Arribada del Molt Honorable President Quim 
Torra a l’Església.

Encesa del ciri a 
Sant Domingo.

12/7/2018. Interessant exposició de figuretes 
de pessebre fetes de fang, a l’aparador del 
Sindicat. Col·lecció d’Antoni Pruna i Dangla.

11/9/2018. L’ANC d’Argentona organitzà el 
tradicional Toc de Sometent a la plaça de 
l’Església que, en comitiva, varen passejar pels 
carrers de la Vila una gran estelada fins a la 
plaça del Molí on es va fer l’ofrena floral.

Coses que han passat...
Fotos Francesc Navarro excepte les indicades

Miscel·lània de la Festa Major d’Estiu 2018
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Cercant fotos per tal d’il·lustrar el tanca-
ment d’aquest espai, hem de donar les 

gràcies a l’atenció i la gentilesa rebuda per 
part de la Cooperativa Agrària. Ens cauen 
a les mans, tot un seguit d’instantànies 
propietat del Sindicat i fetes pel cronista 
visual, el fotògraf senyor Alfons Güell, 
entre les quals hi han: vistes panoràmiques 
de la Vila (de quan totes les muntanyes i 
pujols eren conreats per vinyes). També 
hi ha una selecció d’imatges de parcers 
o comparets plegant pèsols, arrabassant 
patates i ensofrant costerudes vinyes.

Avui, 12 de juliol de 2018, per casuali-
tats de l’atzar, i desprès de setanta set anys 
d’aquesta foto (vegeu foto superior), parlem 
amb en Lluís Maynou i Bellatriu, que és el 
vailet de 14 anys que lligava els sacs curulls 
de patates primerenques. 

Pensant-nos que havíem arribat a la 
fi de les entrevistes, trobem aquest darrer 
filó, la memòria extraordinària d’en Lluís 
Maynou pagès jubilat, al que procedim a 
fer l’entrevista.

En Lluís és un simpàtic avi de 97 anys, 
amb cabells blancs que enlluernen i un 
bigotet prim que llueix. I tot i la seva avan-
çada edat, és vitalment despert i té una 
memòria que molts jovenassos voldríem.

Tan bon punt li hem ensenyat la foto, 
els seus ulls s’han il·luminat! Tot i el temps 
transcorregut ‒concretament 77 anys‒ s’ha 
reconegut de seguida i, encara més, se’n 
recorda del paratge... «Sí i tant, era una 
finca de set quarteres de can Quintana 
al veïnat de can Cabanyes i la Pujada. Hi 
vàrem treballar cinc parcers arrencant pata-
tes!»

Fins i tot ens ha comentat que les 
patates eren de la varietat Ergol, originà-
ries d’Alemanya. I que el propietari era en 
Julià Carbonell i Bassa (1907-1995) que fou 
alcalde d’Argentona. Carbonell fou presi-
dent de la Hermandad Sindical de Labra-
dores y Ganaderos de Argentona i, també, 
president de la Primera zona agrícola del 
Maresme.

Tot seguit, hem encetat una xerrada 
distesa. Ens ha comentat que des de molt 
jove va començar a treballar la terra, va 
estar a can Dangla. «Eren temps molt 
magres, els de la postguerra. Ens pagaven en 
espècies, en patates.» Gràcies a elles podien 
fer bescanvi per altres viandes. 

Ens comenta que va arribar un 
moment, entre els anys 1945-1950, que va 

canviar el conrear la terra per fer manteni-
ment de jardins. Tot i així, tenia temps per 
portar el conreu tres vinyes: a can Barrau 
de la Pastanaga, a can Bramona i a can 
Gallifa, fent de comparet. Comparet era el 
pagès que no tenia terra de propietat i que 
treballava la d’un altre per una renda. En 
aquest cas, la proporció de la renda era de 
3 a 1 (tres per a ell i una per a l’amo de la 
terra). Penseu que la vinya requereix molta 
dedicació com: llaurar, eixarcolar, podar 
fulles, ensofrar, veremar i fins la poda dels 
sarments. 

Més tard, els seus fills Àngel i Josep 
l’ajudaren en el manteniment de jardins. 
Quan es va retirar va estar quatre anys 
(1986-1990) de president del Casal de la 
Gent Gran d’Argentona.

Caram Lluís! Hem quedat molt sorpresos 
de la teva retentiva. Estem molt agraïts i us 
donem les gràcies per dedicar-nos la vostra 
atenció. I sobretot, per haver contribuït a 
conrear el nostre paisatge rural i els jardins 
privats de la nostra estimada Vila.

Francesc Navarro i Bonamusa

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

Lluís 
Maynou i 
Bellatriu 
Tota una vida arrelat i 
treballant la terra Lluís Maynou lligant sacs de patates. Al revers de la foto hi porta la data A. Güell - JUL. 1941 estampada amb un 

tampó de goma.

1941. En Lluís Maynou de molt jovenet arrabassant patates.
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Miscel·lània de fotografies antigues que ens ajudarà a comprendre 
el paisatge de l’Argentona de principis dels anys 1940 Fotos cedides pel Sindicat

Concurs de fer solcs prop de la riera per la Festa sant Isidre.

Panoràmica presa, creiem, des del turó de la Barca. A les àrees 
conreades s’observa la predominança de les vinyes.

Panoràmica que va ser presa, creiem, des de can Serra de Lladó.

Collint pèsols del ganxo, creiem que al veïnat de Sant Jaume de 
Traià i la Pujada.

Entre fileres de ceps, pesoleres del ganxo, creiem que és al 
veïnat de Sant Jaume de Traià i la Pujada.

Ensofrant vinyes. Creiem que és al veïnat del Puig o de Lladó.

Av. Puig i Cadafalch, 20

08310 ARGENTONA

93 756 03 06
93 797 04 11

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com
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La sèrie de entrevistes Els pagesos de 
proximitat, ha arribat a la fi. Amb aquest 
article tanquem un cicle que vàrem iniciar 
el juny del 2014. En total han estat divuit 
entrevistes, al llarg tres anys i escaig.

La nostra Vila encara serva, gelosa-
ment, unes porcions de terra agrícola; la 
més gran és al marge esquerre de la Riera.

Els petits reductes de feixes del Veïnat 
del Cros; l’entorn tan equilibrat dels veï-
nats de Sant Jaume de Traià i de La Pujada 
que combinen bosc i marges de regadiu i de 
secà; els sots: Sot de can Cabanyes, Sot de 
can Calopa i de can Comalada, amb mots 
i grans feixes fèrtils; els veïnats de Pins i 
de Clarà que conserven porcions de terra 
a recer del canal de la Riera; i finalment el 
veïnat de Lladó on conviuen bosc i horta.

Només és possible valorar allò que 
coneixem bé; per tant, si sabem què tenim 
és quan podem valorar-ho. Conèixer el 
territori indueix al sentit de pertinença i la 
necessitat de conservar-lo per a les gene-
racions futures esdevé un deure. Per tant 
cal servar aquestes terres de regadiu que 

han estat sempre vinculades al treball i a 
l’esforç de la gent que hi viu i la treballa; 
molt sovint menystinguda i poc valorada, 
principalment pels ens municipals.

El balanç d’aquesta sèrie d’entrevistes 
és prou positiu, i esperem haver contribuït 
a donar-vos a conèixer els pagesos de la 
Vila. Aquest era el principal objectiu tot i 
que, sortosament, tots són prou coneguts i 
gaudeixen d’una bona parròquia de clients 
i amics.

Algunes dades del sector Primari 
(2017), referents a la quantitat de treballa-
dors de la pagesia i ramaderia de la Vila 
d’Argentona:
 � 93 hectàrees de sòl útil agrari.
 � 93 explotacions agrícoles. 
 � 20 afiliacions al Règim Especial de tre-

balladors autònoms que es dediquen a 
la pagesia. 

 � 25 afiliacions al Sistema Especial Agrari 
(treballadors per compte aliè). 

En total són 45 persones. Dades facili-
tades pel SEMPRE, el Servei de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament d’Argentona.

Per ser la cloenda de l’espai Els 
pagesos de proximitat, tanquem amb 
bones vibracions, sabent que encara hi 
han joves valents com: l’Àlex Hervàs, en 
Pau Calafell, en Joan i la Núria Bellatriu, 
en Xavier Font, en Raimon Bagot, en Pere 
Manuel Montes i la Rut Codosal. Ells són 
el relleu dels pagesos jovenassos i veterans 
que hem entrevistat com: Miquel Dangla 
de can Dangla de baix, Jaume Calafell de 
ca l’Ànima, Josep Cabrafiga de can Met, 
en Jaume Font de can Boba de les vinyes, 
en Josep Oliveras de can Bramona, els 
germans Esquís de can Pins, en Pere Gener 
de can Cirereta, en Ramon Lleonart de can 
Pitongo, l’Oriol i l’Esperança de can Volart, 
en Joan Oliveres del Masnou i tants i tants 
pagesos que, amb el seu anonimat i el seu 
esforç callat, han contribuït i contribueixen 
al conreu de la nostra Vila. Gràcies a tots 
per la vostra aportació i per l’experièn-
cia que segur que heu trasmès.

A tots vosaltres, els joves, us encorat-
gem a que persistiu; als grans que el pre-
sent escrit serveixi com a homenatge a tots 
vosaltres, gent de la pagesia, en reconeixe-
ment a la vostra tasca. Volem agrair-vos el 
temps que ens heu dedicat. Cal dir que ha 
estat un plaer entrevistar-vos, hem après 
molt del vostre ofici. Moltes gràcies a tots 
vosaltres, gent de la terra, que l’assaoneu 
amb la vostra suor i dedicació constant! 
Moltíssimes gràcies!

Abans de tancar l’article hem sabut 
que l’única parada de venda de verdures 
de proximitat, de l’únic pagès que venia a 
la plaça de Vendre... Sí, la família de can 

Bellatriu, canvia de lloc. Ara els podeu 
trobar al carrer Gran, 50; de dimarts a 
divendres, de 2/4 de 8 del matí a 2/4 de 2 
i de 5 a 8 de la tarda; els dissabtes de 7 a 
2 del migdia, i els dilluns tancat. Després 
de 22 anys d’aguantar el fred, la calor i les 
inclemències del temps, a la intempèrie,m 
al bell mig de la plaça de Vendre, s’han vist 
obligats a deixar la parada, per la manca 
d’un projecte de renovació de la plaça de 
Vendre compatible amb les necessitats 
d’una parada com la seva. 

Francesc Navarro i Bonamusa

Esgrafiat de Santiago Estrany i Castany, en una façana 
d’un edifici a l’entrada sud de la Vila. En ell s’hi represen-
ten eines manuals i maquinària agrícola i de la pagesia.

Llistat de les entrevistes publicades,  
a mode d’índex

Núm. 42 (Juny 2014) 
Ca l’Elies (Veïnat del Cros)

Núm. 43 (Octubre 2014) 
Can Dangla (Veïnat de Sant Jaume de Traià)

Núm. 44 (Desembre 2014) 
Ca l’Ànima (Veïnat de Sant Jaume de Traià)

Núm. 45 (Març 2015) 
Can Met (Veïnat de Sant Jaume de Traià)

Núm. 46 (Juliol 2015) 
Can Bellatriu (Veïnat de Sant Jaume de Traià)

Núm. 47 (Setembre 2015) 
Can Boba de les Vinyes (Sot de can Cabanyes)

Núm. 48 (Desembre 2015) 
Can Bagot (Sot de can Calopa/ can Comalada/ 
Veïnat de la Pujada)

Núm. 49 (Abril 2016) 
La pedregada (Argentona)

Núm. 50 (Juliol 2016) 
Can Bramona (Veïnat de Pins)

Núm. 51 (Setembre. 2016) 
Can Pins (Srs. Esquís) (Veïnat de Pins)

Núm. 52 (Desembre 2016) 
Pere Gener (Veïnat de Clarà)

Núm. 53 (Abril 2017) 
Can Pitongo (R. Itxart) (Veïnat de Sant Jaume 
de Traià)

Núm. 54 (Juliol 2017) 
Can Volart (vinya) (Veïnat de Sant Jaume 
de Traià)

Núm. 55 (Octubre 2017) 
Joan Oliveras (boter) (El Masnou)

Núm. 56 (Desembre 2017) 
Pere M. Montes (abellaire) (El Vallès Oriental)

Núm. 57 (Març 2018) 
Can Pallarolas (vinya) (Veïnat de Sant Jaume 
de Traià)

Núm. 58 (Juliol 2018) 
Verd Aigua (botiga) (Veïnat de Lladó)

Núm. 59 (Octubre 2018) 
Lluís Maynou  (Comparet)

Cloenda de 
l’espai ‘Els 
pagesos de 
proximitat 
d’Argentona’
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Els carrers del poble per a la gent gran
Anava caminant pel carrer de les Monges quan em vaig 

creuar amb uns avis que volien anar un al costat de l’al-
tre i anar parlant. Jo em vaig aturar per baixar de la vorera 
i deixar-los passar. Estaven molt enfadats i amb veu alta em 
diuen: –Com vols que caminem per aquest carrer? Voreres estre-
tes, cotxes que no paren de passar... és una...!!! Ens volen tancats 
a casa i que no sortim. –Sí, Déu-n’hi-do– vaig dir.

Aquestes exclamacions van fer que em concentrés amb la rea-
litat dels carrers del bell mig del poble i, en especial, el carrer de 
les Monges perquè a la Llar Santa Anna hi viuen avis i àvies del 
poble i rodalies. 

Poden sortir a passejar d’una manera fàcil i tranquil·la 
els avis, tant si van sols com si van acompanyats? 

Mirem com és aquest carrer: voreres molt estretes, quantitat 
de cotxes que no paren de passar, no hi ha bancs o cadires (fusta) 
per seure, no hi ha arbres, no hi ha cap espai, plaça, placeta, 
raconet on poder seure per parlar, descansar, o admirar l’entorn 
i respirar tranquil·lament... Dic, també, respirar perquè això ho 
pateix tothom, principalment els més infants. Quan veig pares o 
mares amb els cotxets amunt o avall per les voreres i passen els 
cotxes pel costat amb els tubs d’escapament que van directament 
a la cara de la criatures, penso... Pobra canalla, però... quin aire 
estan respirant?

Que en seria de diferent, si al bell mig del poble tinguéssim 
una plaça que fos un pulmó amb uns grans arbres que senyalessin 
les estacions de l’any i bancs per seure-hi els avis, àvies, pares, 
mares, criatures i en fi... gent de totes les edats. De plaça en tenim 
una que és dura, i moltes vegades és pitjor que una llauna de 
sardines, amb crits de: –Socors que em falta aire i espai! En aquest 
moment es percep clarament que falten places a nivell general.

Fora bo que, per començar, ens concentréssim al carrer de les 
Monges i així donar una mica de llum i il·lusió a les persones grans 
que hi viuen. 

Un carrer amb unes voreres molt més amples, amb arbres, no 
tants cotxes, més bancs, cadires per seure i tot el que fes falta.

És importantíssim que els dirigents polítics tinguin en el seu 
programa d’objectius i projectes de línies a seguir, la realitat social 

que els envolta. I no vull dir un pedaç perquè s’estigui content i es 
vegi que s’hi pensa... No! Vull dir programes en que hi estiguem 
tots inclosos començant pel primer dia de vida fins l’últim. I ja sé 
que no és fàcil. Però tot és començar i voler tenir en compte les 
persones.

Però per ara ningú fa cap pas. Tot són pedaços al moment, i la 
línia de model de poble per poder conviure tothom d’una manera 
més humana possible, no es veu.

Què ens diu la FAO en un dels seus comunicats a nivell de 
l’entorn:
 � Els arbres grans en les ciutats són filtres excel·lents per als conta-

minants urbans i les petites partícules.
 � Un arbre pot absorbir fins a 150 kg de CO2 a l’any, i en conseqüèn-

cia mitiga el canvi climàtic.
 � Els arbres posats de forma adequada al voltant dels edificis redu-

eixen les necessitats d’aire condicionat en un 30% i l’estalvi entre 
un 20% i un 50% en calefacció.

 � Els arbres proporcionen aliments i protecció a plantes i animals 
augmentant la biodiversitat urbana.

 � Passar temps a prop dels arbres millora la salut física i mental 
de les persones, i augmenta els nivells d’energia i la velocitat 
de recuperació, a la vegada que descendeix la pressió arterial i 
l’estrès.

Aquest darrer punt és la mateixa explicació que quan tenia 17 
anys, en una xerrada de comportaments i dependències juvenils, 
que es va fer al Centre Parroquial, un psicòleg va dir el mateix. I 
en aquell temps tots plegats érem molts menys i els arbres domi-
naven l’entorn! 

En fi, que falten més arbres, places, bancs, cadires i més 
recursos i camins amb línies socials, equipaments cívics, piscina 
coberta, recursos humans, etc. etc., per a una vellesa més viva amb 
la saviesa de l’experiència, que sigui reconeguda dins la comunitat 
i no exclosa de les decisions polítiques i socials.

Caterina Alsina Parnau

Per a qui repiquen les campanes?

Ja fa temps que el tema estava a la taula 
de debat: l’estat en que es trobaven les 

campanes –i el propi campanar– precisa-
ven d’una actuació que les deixés arran-
jades i amb la seguretat que han de tenir 
totalment garantida. 

I és que la questió –con la Iglesia hemos 
topado– no és senzilla. Resulta que el cam-
panar i les campanes són de la Parròquia, 
és a dir del Bisbat, però el rellotge el va 
finançar l’Ajuntament i els quarts i les 
hores que assenyala el rellotge els toquen 
les campanes.

Llavors ja tenim l’assumpte embolicat 
entre dues institucions que malgrat totes les 
declaracions de laïcitat, per part d’una, i de 
neutralitat política, per part de l’altra, el que 
sí els toca fer, per força, és entendre’s.

Vet aquí doncs, que en el darrer ple 
municipal del passat 17 de setembre es 
donà compte d’un decret d’alcaldia on 
s’acordava arreglar –pagant a mitges entre 

Parròquia-Bisbat i Ajuntament– les cam-
panes i la part corresponent del campanar. 
La broma li costarà a l’Ajuntament –és a 
dir als vilatans d’Argentona– la quantitat 
de 8.000 €.

I en el dia d’avui, vint-i-set de setembre 
de dos mil divuit, a Argentona li han volat 
les campanes i esperem i desitgem que sigui 
per poc temps i ens les tornin ben netes 
i brillants, ancorades en els galzes ben 
assegurats perquè així, quan en el concert 
de Festa Major d’Hivern, a la Terrassa de 
la Rectoria, toquin les dotze repetides, 
el director de l’orquestra, pugui fer una 
pausa per poder escoltar els sons profunds 
i vibrants de les campanes.

Joan Culubret i Missé 
(ex-escolà que havia tocat  
les campanes al seu poble)
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El primer somriure
Havia conduït tota la nit i va arribar de matinada, cap a les 

sis. Encara quedaven més de tres hores perquè pogués veu-
re’l, així que va decidir llogar una habitació d’hotel per intentar 
descansar i posar en ordre les seves idees. Per repassar què li 
diria. Era molt important no equivocar les paraules perquè no hi 
hagués malentesos. En Mateu mai havia estat un gran conversa-
dor. Mai havia sabut trobar les paraules adequades i construir una 
frase que volgués expressar realment el que sentia. En Mateu era 
més de números, per això s’havia fet comptable. 

Ja en l’habitació de l’hotel, procurava repassar i memoritzar el 
que havia escrit en un foli. Què li diria. Tenia clar que ho havia de 
fer en un to afable i conciliador. Tant temps odiant-lo. Tant temps 
creient el que no era cert. Tants anys amb una bena als ulls. Tanta 
vida perduda.

I els records de la seva infantesa li van tornar a la memòria. 
Ell havia estat el seu pare durant els quatre primers anys de 

vida. Encara que era molt petit el recordava perfectament. Alt, 
fort, altiu, treballador. El recordava treballant al camp incansa-
blement de sol a sol, i també quan en les nits de tempesta, entre 
renecs, es posava a resar per demanar que la collita no es mal-
metés. Sempre havia estat molt respectuós amb la seva mare, i 
afectuós amb ell. Però tenia un posat seriós. Era un home a qui 
mai havia vist somriure. De qui sempre havia pensat que li havia 
mancat ambició i el creia incapaç de lluitar pel que considerava 
seu. Per la seva família.

El dia que ell va marxar i els va abandonar no l’oblidaria 
mai. Vestia un conjunt d’americana i pantalons molt desgastat. 
Als peus, espardenyes de pagès. I encara que era ple hivern no 
portava mitjons. Al coll una bufanda que li havia fet l’àvia, i a la 
mà dreta carregava una maleta, quasi buida, molt atrotinada que 
havia sigut de l’avi. 

La seva marxa havia produït una gran pena en la seva mare, 
i de resultes, pocs anys després, una llarga malaltia se l’havia 
emportat. I l’antipatia, el ressentiment i el desig de venjança es 
van anar fent més profunds en el cor d’en Mateu.

Ara, aquell nen tenia cinquanta anys. I anava a veure al seu 
pare.

Els darrers vint anys de la seva vida havien transcorregut 
sense pena ni glòria. Sol, sense família ni amics, dedicava els dies 
a treballar de comptable per a una empresa farmacèutica. Les úni-
ques aficions eren el futbol i el cinema. Des que la seva dona el va 
deixar no se n’havia mirat cap altra. Així s’estalviava disgustos. 

De tant en tant, en èpoques on se sentia una mica deprimit, li 
tornava a la memòria la imatge del seu pare. Però aquell record el 
torturava igual que espases afilades clavant-se en el més profund 
de la seva ànima. I amb rapidesa i determinació allunyava del seu 
cap aquells pensaments.

Però el dia que va fer els cinquanta anys algú va voler fer-li un 
regal. Algú va voler que la seva vida canviés. Algú va voler que el 
gris es tornés d’un color més viu i més alegre.

En una carta que li havien enviat anònimament se li expli-
cava, sense massa detalls, uns fets que alterarien el curs de la seva 
vida. I començaria a canviar l’opinió que tenia del seu pare.

«Estimat fill. Fins avui no he tingut el valor suficient per escriu-
re’t aquesta carta, que no és més que una explicació del perquè em 
vaig allunyar de tu i de la teva mare.

La família de la teva mare mai m’havia acceptat. Diferències 
polítiques de l’època. Però van haver d’accedir que ens uníssim en 
matrimoni perquè ella es va quedar embarassada de tu. Durant 
molt temps van intentar fer-me canviar el meu pensament sobre la 
situació política i social d’aquell moment. Volien que jo renunciés 

als meus preuats valors morals i em sotmetés a la voluntat dels 
que tenien el poder, com ells havien fet. Com molta gent del poble 
havia fet. Però jo sempre m’havia posat al costat dels oprimits. 
I sempre he defensat el que he considerat just. Em vaig negar a 
canviar les meves idees. Em vaig negar a denunciar a molta de la 
gent que pensava com jo. Vaig defensar un noi innocent al qual 
inculpaven de traïdor. I em van amenaçar. Volien acusar-me fal-
sament per empresonar-me també a mi. Corria el risc que fins i tot 
m’afusellessin. I vaig haver de fugir. Almenys així podia salvar 
la meva vida. D’haver continuat al vostre costat no hauria servit 
de res.

Però la situació es va complicar molt. L’hostilitat d’alguns va 
arribar fins a nivells que jo mai hagués imaginat, i vaig fugir a 
l’estranger. I per no fer-ho més llarg ho resumiré dient-te que la 
meva vida es va complicar molt, i em va ser impossible tornar.

Sé que et van criar els teus avis. Sé que has estat un bon estu-
diant. Que tens un bon treball. I em sap greu que no has trobat una 
dona adequada per a tu. I sento el teu patiment durant tots aquests 
anys, perquè també ha sigut el meu.

No sé si et tornaré a veure. Però vull que sàpigues que durant 
molt temps, abans de marxar a l’estranger, venia a la porta del teu 
col·legi, a l’hora del pati, i et mirava com jugaves i reies amb els teus 
companys. Quines ganes tenia llavors d’abraçar-te!

Espero tornar-te a veure algun dia, encara que sempre et veig 
en els meus somnis»

En Mateu estava davant la porta d’aquella residència d’avis. 
Ja no sentia ressentiment, ni ràbia, ni desig de venjança. Se sen-
tia molt alleugerat per haver-se desfet d’aquells sentiments tan 
negatius i nocius. Però també se sentia avergonyit. Havia d’haver 
buscat la veritat quan encara hi havia temps. Ara volia saber. 
Necessitava conèixer tot sobre el seu pare. 

I per primera vegada va reviure aquella imatge del seu pare, 
que amagat darrere d’un gran arbre, el contemplava embadalit 
mentre ell jugava al pati de l’escola. 

Per fi estava davant seu. L’home alt, fort, altiu, ara seia en una 
cadira de rodes. Estava al costat de la finestra que donava al pati, i 
semblava absent. S’havia fet vell i aparentava estar fràgil de salut. 
Estava força calb i la seva pell s’havia tornat pàl·lida. 

Però de seguida va alçar la mirada. Es van mirar. I el vell pare, 
en reconèixer al seu fill, li va dedicar el seu primer somriure.

Núria Calafell i Viayna

ELECTRO SERVEI
Electrodomèstics - Assistència tècnica

Venda i reparació d’electrodomèstics
Desplaçament gratuït a Argentona

Electricitat • Aigua • Gas 
Calefacció • Aire condicionat

Tel. 607.85.85.38
C/Doctor Farrero, 16
ARGENTONA
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Hi havia una vegada una tortuga...
Aquesta és la història de la tortuga babaua que una nit va 

anar a pondre els ous a la platja de Sant Simó de Mataró. De 
seguida que vaig conèixer el voluntariat de la custòdia del niu 
m’hi vaig afegir; en un parell de dies feia una petita formació i la 
setmana següent començava el torn de tarda-vespre. Pera a una 
biòloga de bota com jo, aquestes oportunitats no s’han de deixar 
escapar.

Durant uns dies em deien mama tortuga. Les nenes i en 
Benjamí se n’enfotien; en Benjamí els deia que anava a la platja 
a covar ous de tortuga, com les gallines lloques coven els ous: 
«S’aixeca les faldilles i s’ajup sobre la sorra de la platja amb els 
ous a sota. Estem esperant que eclosionin els ous». Les nenes, 
bocabadades, obrien els ulls com taronges i es feia un silenci breu 
que no durava més de dos o tres segons, reien i continuaven fent 
la seva.

L’espècie marina de tortuga babaua, sembla que està can-
viant la zona de nidificació i s’estan observant nidificacions més 
recurrents a la costa catalana. Diuen que la tortuga en qüestió, 
ni un pèl de babaua, va anar a fer la posta a una platja molt més 
tranquil·la, entre Mataró i Llavaneres, atreta per la petita llum 
del lot d’un pescador de canya. El pescador, en veure aquella 
voluptuositat sortint de l’aigua i per pura ignorància va espan-
tar-la i ella, amb gran urgència de 173 ous urgint sortir del seu 
gran cos, va nedar escassos metres més fins a observar la tènue 
llum dels fanalets del Xiringuitu. I allà va fer la posta. Va ser 
una gran sort que el propietari, fruit dels seus viatges, tingués 
nocions al respecte, de manera que va afluixar llums, música i 
xerrameca, i va deixar que la tortuga nidifiqués dins el seu àmbit 
estiuenc.

A partir d’aquí, es va endegar tot un maquinari de professi-
onals del CRAM, Generalitat i Ajuntament per tal de gestionar 
aquell esdeveniment extraordinari. I així va ser com es va iniciar 
el voluntariat de gent anònima d’arreu de la comarca, fins i tot de 
Barcelona i del Llobregat, per tal de fer torns per custodiar el niu 
de la tortuga babaua.

Els torns: la cosa més avorrida del món, esperar durant tres 
hores a la platja, sabent que aquella tarda segur que no naixe-
rien. Però calia ser allà; això és ser voluntari: ser allà sabent que 
no hi haurà premi. Després de la feina, corrent cap a la platja, 
buscar aparcament (quin horror!) i córrer fins al niu. La tarda la 
passava més tranquil·la, observant: gent remullant-se a l’aigua 
o prenent el sol, nens fent giragonses a la sorra... Però per què 
enganyar-vos: avorridíssim... Si et tocava una companya de torn 
una mica animosa o s’acostava algú a preguntar la cosa millorava 
substancialment.

I un matí una petita tortugueta va emergir de la sorra. El 
primer que la va veure va ser en Paco, el guarda del servei de 
seguretat privada que feia la custòdia de nit. I en Paco la va bate-
jar com a Benjamina. I si us diuen que la tortuga babaua nascuda 
a Mataró es diu Iluro no en feu cas, el primer que la va veure i 
qui la va batejar va ser en Paco, i en Paco va dir que la tortuga es 
diu Benjamina. Aquell matí, la casualitat va fer que jo ja estigués 
en dansa i fos a escassos metres d’allà. A quarts de vuit ja hi era, 
i la vaig veure. Ni tan sols havia arribat cap servei tècnic, només 
la voluntària d’urgències que havia arribat feia un quart, el Paco 
i la policia. Era minúscula, escassos centímetres, però preciosa. 
Just quan van començar a arribar els serveis tècnics vaig marxar 
cap a treballar, ja l’havia vist i hi hauria massa gent remenant la 
cua per allà...

Aquella setmana vaig visitar el niu cada dia, a primera hora 
o al vespre, esperant, comptant naixements. No em tocava 

cap torn aquella setmana, però hi anava igualment. La nit del 
dimecres vaig anar a acomiadar-me’n, s’acostaven tempestes i 
en breu obririen el niu. Aquell vespre, sota la pluja, van néixer 
les darreres tretze tortuguetes i cap a les onze de la nit les van 
alliberar. Quina cosa més bonica: veure-les córrer amb urgència 
cap a trenc d’ones, ho tenien claríssim les ties... Tenien claríssim 
que allò havia de ser ràpid, era perillós ser fora l’aigua, milers 
de milions de depredadors podrien sobrevolar el cel. Cinc cents 
milions d’anys d’evolució de la vida animalia les han portat 
a tenir l’instint més reptilià de fugir de la sorra ràpidament i 
endinsar-se a la mar. La primera onada les absorbia primer dins 
i les foragitava després, i elles fent anar les aletes ràpidament i 
amb el cap ben dret continuaven avançant, empeses per l’ins-
tint més bàsic. Un càmera preparat amb banyador i llum, va 
aconseguir enfocar algun exemplar quan ja nedava dins l’ai-
gua, i vàrem poder veure, els nens i jo que érem amb els peus 
dins l’aigua, com la tortugueta nedava pel mar, esforçant-se al 
màxim, perquè era molt, molt important, nedar mar endins. 
Absolutament meravellós.

Dos dies després, dinant a cals pares, la notícia al TN era 
l’albirament de dofins al Masnou: «Osti, es fotran les pobres tor-
tuguetes», vaig dir. Mon pare va riure amb suficiència.

Només una de cada mil tortuguetes arriben a adultes i, amb 
molta, molta sort, alguna arribarà d’aquí a 15 o 20 anys a fer posta 
al mateix lloc on van néixer, en aquest cas, la costa del Maresme. 
Només una de cada 100 arribarà als dos anys de vida. Hem posat 
cotó fluix i protegit els ous de tortuga babaua per tal que la nidi-
ficació arribés a bon port, perquè és una espècie protegida, però 
cal deixar fer el curs natural de l’espècie. Alguns exemplars dels 
ous s’han covat i criat en captivitat, per incrementar la supervi-
vència de la posta i aconseguir informació sobre l’espècie i les 
seves poblacions, però la major part han tornat al seu hàbitat 
natural. La gran majoria moriran. La predació dels dofins serà 
el de menys. Esperem que no trobin cap bossa de plàstic a mar 
que engoleixin pensant-se que es una saborosa medusa, morint 
d’indigestió o ofegades; o que no trobin plàstics enreixats on s’hi 
enredin i quedin capturades fins l’ofec. Sort tortuguetes, molta 
sort!

Des d’aquí un immens agraïment als serveis tècnics de par-
ticipació ciutadana de l’Ajuntament de Mataró per la seva tasca 
fent possible la gestió d’aquest immens voluntariat de la custòdia 
del niu de tortuga babaua.

Montse Matas Oliveras

c/ Carreras Candi, 5 baix (Argentona) tel. 930 10 58 66
676 45 20 93
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Fibra òptica a Madà
Sembla ser que properament ens arri-

barà la fibra òptica al veïnat de Madà, 
un cop superada l’obtenció del permís 
corresponent, per part de l’empresa instal-
ladora, que té pendent concedir una finca 
afectada pel pas de les conduccions per 
terrenys de la seva propietat.

Voldríem celebrar, com no pot ser d’al-
tra manera, els avantatges que ens perme-
trà en el futur, la implementació d’aquest 
canal de comunicació. Però no a qualsevol 
preu que signifiqui que les nostres façanes 
i carrers restin embrutats visualment a 
perpetuïtat. 

Per això voldria participar a tothom 
interessat, el neguit que preocupa a una 
part del veïnat davant d’aquesta possibili-
tat esmentada. 

El propòsit inicial del projecte de 
Madà, i que fou gaudit ja pels primers 
veïns que hi vinguérem, preveia el soter-
rament de tot el cablejat d’enllumenat, 
telèfon, antenes de TV i FM, etc., per tal 
de no provocar gens d’impacte visual aeri, 
entre d’altres avantatges. Fa uns anys, 
per la desídia d’uns i les presses d’altres, 
aquesta magnífica idea (projectada als 
anys 70’s!) se’n va anar parcialment en 
orris, quan a totes teulades de les cases 
hom hi instal·là les seves particulars i 
diverses antenes de TV. 

No sé si s’ha tingut accés al projecte 
de l’escomesa a cada una de les cases, 

places, carrers i vials, per tal d’analitzar 
i aprovar, si s’escaigués, el recorregut 
del cablejat. És preocupant que, ara un 
cop més, pels interessos de facturació 
d’uns i les preses i deixadesa d’altres, el 
nostre veïnat es pugui veure empastifat 
per una teranyina de caixes, cables, etc. 
grapejats de qualsevol forma a les parets 
de les cases i/o traspassant aèriament 
d’una vorera a l’altra, tal com han estat 
degradats els carrers del centre urbà 
d’Argentona, per sempre més, pels dife-
rents operadors dels serveis.

En aquest supòsit, cal valorar si el 
nostre Ajuntament podria i voldria donar 
suport a que, una part del seu municipi 
conservés un espai singular (modèlic diria 
jo), del segle XXI, quant a l’impacte visual 
de les infraestructures dels serveis de 
comunicació tan imprescindibles avui dia. 
I quin hipotètic cost podria suportar i quin 
compromís estaria disposat assumir. 

Crec que és important poder debatre 
aquest tema i decidir accions, abans que 
ho trobem tot dat i beneït. Suposaria una 
derrota o claudicació a les lleis del més fort 
si ens deixéssim portar col·lectivament 
per la dictadura de les grans companyies, 
sense vetllar a temps pels nostres legítims 
interessos, si així ho decidís una majoria.

Josep Coma
Un veí de Madà

L’Aula d’Extensió Universitària d’Argentona
L’Aula d’Extensió Universitària d’Ar-

gentona és un espai on tots hi tenim 
cabuda, es tracten temes diversos; ciència, 
art, història, música... a càrrec de catedrà-
tics i professionals universitaris o experts 
en les matèries tractades.

A mitjans de juliol vaig parlar amb una 
persona del consell de redacció del Banc 
de la Plaça i li vaig preguntar «quan surt la 
revista?» i em va dir; «és a la impremta!»

Rebufa! Sempre faig tard, jo que tenia 
ganes de fer un resum de com havia anat el 
curs de l’Aula.

Bé, ara fins l’octubre! Per tant, a més de 
fer un petit resum del curs passat (no ano-
menaré totes les sessions ni tots els ponents 
perquè no acabaríem mai) tindré l’oportuni-
tat d’anunciar els temes del primer trimestre 
del curs 2018-2019.

Des del dia 28 de setembre, dia de la 
inauguració del curs, on el Dr. Joan Manuel 
del Pozo ens va parlar sobre El Camí de la 
felicitat o felicitat del camí, hem passat per 
Les revolucions russes, cuidant les bases 

neurofisiològiques de la memòria... i, aju-
dats per la Mariona Millà, vam saber mirar 
un quadre per així poder anar al MNAC. 
Tampoc no va faltar en Vicenç Lozano que 
ens va parlar de la Màfia i Literatura i, com 
que les emocions són importants, vam tenir 
una sessió d’un formador personal que ens 
va donar uns quants consells. No podia fal-
tar la magistral classe del musicòleg català 
Joan Vives per fer-nos arribar a les festes 
de Nadal.

El segon trimestre, el notari Guzmán 
Clavel ens va parlar sobre el Dret de suc-
cessions i testaments i anant seguint el camí 
iniciat, el professor Xavier Roqué ens va 
parlar de Marie Curie, per així arribar al 
centenari de Josep Palau i Fabre i la Lliber-
tat... i per parlar sobre la preocupació per la 
seguretat que tant ens va costar aconseguir 
la Dra. Esther Gimenez Salinas ens va par-
lar sobre dret penal. Seguint el viatge vam 
parlar sobre el Món jueu a la Catalunya 
medieval a càrrec de Rosa Duran i vàrem 
anar d’excursió a Girona i a Besalú. 

Tot seguint el camí, arribem al tercer 
trimestre, Parlem de les aigües de la Riera 
d’Argentona. Tot un expert, en Rafael 
Montserrat ens va saciar sobre el tema. I 
també... Parlem de Robòtica, ens ajuda? ens 
dificulta? I d’Aprenem a cuidar-nos. El cos 
té memòria, amb diferents professionals 
que ens donaren elements de reflexió... Vam 
tornar a commemorar un aniversari, L’Eu-
ropa de Luter. Vam conversar sobre l’Star 
System, Hollywood i també d’Egipte i vam 
acabar anant al Museu Egipci de Barcelona. 
Ja ho veieu!!!

Comencem parlant del camí de la feli-
citat o felicitat del camí i acabem anant a 
Egipte (de manera simbòlica, és clar).

Us convidem a participar a les confe-
rències i sortides. Us recordem; els dijous 
quinzenalment, al Saló de Pedra de l’Ajun-
tament a les 6 de la tarda.

Ma Rosa Masó Nogueras
Presidenta de L’Aula

Lamentem la mort del convilatà 
i soci de l’Associació de Veïns, 

Enric Ureña i Velasco (1955-2018). 
Volem expressar el nostre condol a 
la família i amics per la pèrdua d’una 
persona tan estimada i amb una gran 
vàlua, tant a nivell personal com en 
l’àmbit públic i polític de la Vila.

L’Enric va participar activament 
amb el grup Nats del 55 en l’organit-
zació d’activitats de tota mena.

IN MEMORIAM

el banc de la plaça
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EL RACÓ 
DE LA 
LINA
La Lina està contenta. Està con-

tenta de tots aquest anys en 
que la revista El Banc de la Plaça 
li ha posat al seu abast, una fines-
tra oberta al seu estimat poble 
d’Argentona perquè hi pogués 
mostrar els seus poemes. Amb 
amor, amb senzillesa i, sobretot, 
amb un sentiment intern que és 
la seva pròpia essència de la vida.

Avui la Lina ens ha dit que 
vol deixar-ho aquí. La trajectòria 
ha sigut llarga i fructífera, però 
també se sent amb ganes de 
reposar una mica. Ens diu que 
l’anem ‒l’aneu‒ a veure a la Llar 
Santa Anna, que ens ho agrairà 
molt i la farem feliç ‒encara que 
de vegades rondini‒.

Els seus poemes seguiran 
a l’abast de tothom en l’últim 
llibre que ha publicat (Llibreria 
Casabella).

Ella ens diu a reveure i fins 
sempre amb aquest petó i el seu 
somriure admirable.

Que per molts anys!!

Un somni de debò amb la 
Marta del 2000
Aquesta nit he somiat amb la Marta. Amb prou 

feines havia pogut dormir. Després, a l’hora de la 
migdiada, el son m’havia entrat profundament, tant, 
que m’era impossible obrir els ulls. Jo, bo i dormida, 
veia que arribava la Rosa Maria amb les nenes. Bé, 
vaja! Això de nenes... la més petita ja té quinze anys.

Sentia que la Marta preguntava per la iaia –Ha anat 
a descansar una estona. Li deia el Josep. Veia a la Marta 
com venia a la meva habitació. Primer va començar 
fent-me pessigolles als peus i suaument m’anava esti-
rant els dits. Jo me’n reia, però no em podia despertar. 
Ella va pujar les mans i amb molta tendresa mentre 
m’anava cridant: –Hola iaiona!!! M’aixecava les parpe-
lles dels ulls.

Jo sentia que tot el meu cos estava rient a riallades, 
però tenia tanta son que no podia despertar.

De cop, sense que ella pogués fugir, la vaig abraçar 
i totes dues rient ens vam adormir.

El meu cos no s’havia mogut, però us garanteixo 
que el meu esperit havia estat al Paradís.

Alfonsa Charles

Descoberta de Romania
Viatjar a Romania resulta fàcil. Si encara 

no heu decidit on anar l’estiu vinent, 
aquí teniu un suggeriment.

A dues hores i escaig d’avió tenim una 
terra acollidora i planera.

Romania va formar part antigament de 
l’imperi austrohongarès. D’aquella època 
en queden autèntiques joies arquitectòni-
ques que trobareu a totes les viles d’una 
certa rellevància. És tot un plaer trepitjar 
les llambordes amb la mirada entretinguda 
en les esplèndides façanes.

Força anys més tard va suportar durant 
dècades la llosa d’una interpretació dicta-
torial del comunisme. En queden construc-
cions grises i avorrides i algun monstre de 
formigó, erigit només per a la glorificació 
d’un tirà. No cal que hi perdeu ni un minut 
del vostre temps.

La natura hi ha estat especialment 
generosa amb boscos verges on encara hi 
viuen, entre arbres gegantins, óssos i llops. 
Tanta fusta ha generat un important treball 
artesanal en portes de granges i esglésies. 
La zona humida del delta del Danubi 
resulta sorprenent pels aiguamolls i la gran 
riquesa ornitològica, però, si us hi arribeu, 
no oblideu ruixar-vos amb repel·lent de 
mosquits.

Si feu alguna passejada entre petits 
nuclis, descobrireu una vida pagesa senzilla 
i amable basada en l’autoconsum. Pomeres 
i pruneres els serveixen per elaborar pastis-

sos bons i energètics i un licoret 
anomenat Palinka. Amb un alt 
contingut alcohòlic, en fan una 
versió masculina incolora i una 
altra femenina amb un lleuger 
color porpra. Us en recomano 
un consum mesurat.

La gastronomia local és 
diferent a la de casa nostra. 
Es consumeix molta polenta. 
Aquesta sèmola, feta amb 
farina de blat de moro, serveix 
d’acompanyament en guisats de 
porc i pollastre. Si m’accepteu un consell, 
us diré que no us l’acabeu tota. La meva 
experiència personal em fa pensar que, un 
cop al ventre, tendeix a solidificar-se. Els 
dolços són molt gustosos, però si no teniu 
cura, quan torneu a casa haureu d’estar 
alguns dies menjant només enciam i mon-
geta tendra.

Hi veureu esglésies, monestirs i més 
esglésies. Moltes, moltes. Els frescos que 
guarneixen parets i sostres us deixaran 
bocabadats. La gent a Romania és molt 
creient i segueixen majoritàriament la fe 
ortodoxa. L’ofici acostuma a durar més de 
dues hores i s’hi està dret o de genolls. Cal 
visitar també algun cementiri.

Entendre’s amb la gent resulta fàcil, 
més per la voluntat de comunicar-se que 
per la llengua. Compartim moltes paraules 
però, personalment, m’ha resultat difícil 

d’entendre. Poca gent parla anglès, fins i 
tot la població jove.

La vida és força barata per a nosaltres, 
els turistes. Amb sis o set euros és pot 
sopar força bé. La població local, amb uns 
sous molt limitats, ho té més complicat.

Els romanesos i les romaneses pateixen 
des de fa anys la incompetència de molts 
polítics, entestats en posar-se a la butxaca 
allò que hauria de dedicar-se a millorar 
infraestructures, serveis i, en general, la 
vida de la gent. Vam coincidir amb una 
tongada de revoltes populars, reprimides 
amb gran violència. Ànim i endavant!

Si us decidiu a visitar Romania feu-ho 
amb els ulls ben oberts i l’ànima generosa. 
Us sorprendrà.

Carme Gòdia Ribes
Viatge amb Natura. Agost 2018

Esglèsies de fusta a Maremures. Foto d’Anna Reniu
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Problema núm. 59

Negres juguen i guanyen. L’avantatge blanc al flanc de dama 
amb l’amenaça de crear un peó passat pot ser decisiva si les 
negres no s’espavilen aviat. Com poden guanyar les negres?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 58
La pressió blanca en la setena fila amb un peó a e6 i el rei negre no 
enrocat són factors claus per decidir la partida. Vegem: 1-TxC, AxC; 
2-Dd7+, Rf8; 3Tc8+, TxT; 4-DxT+, Ad8; 5-DxA++

Solució i comentaris en el proper número.

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

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

MATRÍCULA OBERTA CURS 
2018-2019

MUSIqUEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MUSICAL: des dels 3 anys.

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

•	Classes col·lectives i individuals d'instrument

•	Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

•	Formacions instrumentals de corda i combo

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

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

musicargentona
musicargentona@gmail.com

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

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



C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

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

farmàcia
Núria Guillén Vidal

farmaciaguillen@cofb.net@

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

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Dr. SamSó 8

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

 info@hokke.es

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

L’ensenyament 
de qualitat

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

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



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

CLASSES DE yOGA, PILATES, MEDITACIÓ... 
(aptes per a embarassades)

INFORMA’T

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

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

 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 !!

Coixins

Tasses

Clauers

Samarretes

Bola de neu

Preus especials per a estudiants

revelat 

de fotos al 

moment

El teu 
centre 
d’impressió

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

EL TRAMVIA

Puig i Cadafalch, 6 - Argentona - Tel. 93-797-1361

Panellets per Tots 
Sants


