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Com ens gastarem 500.000 € els argentonins?

En els temps que corren, dit això d’aquesta manera, sembla un gran disbarat. La cosa 
canvia quan ens diuen que això és l’import que el govern ha destinat als primers 

pressupostos participatius del municipi. Com Associació de Veïns no podem fer més 
que alegrar-nos d’aquesta iniciativa que ens coresponsabilitza en la gestió dels nostres 
recursos. Aquest és un exercici de veritable democràcia participativa, que tot i causar 
el recel lògic de qualsevol novetat, ens satisfà profundament. Ara cal veure com serà 
la participació ciutadana i quin cas en farà, finalment, el govern. Des d’aquí animem 
tothom a dir-hi la seva, ja sigui a nivell particular a través dels canals de comunicació 
habituals (e-mail, web, instància...) o a nivell col·lectiu a través de les múltiples associ-
acions ciutadanes d’Argentona i, no ens n’oblidéssim, del Consell de la Vila.

Mig milió d’euros donen per a molt o per a poc, tot depèn de com es miri. Amb 
aquest pressupost podríem allotjar unes 10 famílies de refugiats, d’aquests que estan 
a sol i serena atrapats a Idomeni (frontera grega-macedònica). Podríem donar-los un 
sostre i uns serveis bàsics que ara no tenen. Inclús els nens podrien anar a l’escola i 
els seus pares menar un hort urbà. Segur que aquesta iniciativa argentonina donaria 
exemple i faria que aquestes persones recuperessin la seva creença idealitzada d’una 
Europa solidaria. O bé, podríem urbanitzar l’espai de can Doro per gaudi i ús de tot-
hom. També podríem dotar la biblioteca de més ordinadors i augmentar el seu horari 
d’ús, incloent-hi els festius. Posar més wi-fi als espais públics, o per què no, wi-fi lliure 
a tot el poble? Podríem fer un estudi de mobilitat de les persones, principalment cap 
a l’àrea de Barcelona, a fi de dissenyar un transport públic més eficient i sostenible. 
Podríem, podríem, podríem... ara ens calen idees, avaluar-les, consensuar-les, triar les 
més factibles i rendibles i posar-les en pràctica. Caldrà un gran exercici de comprensió 
i diàleg en el que hi trobareu a l’Associació de Veïns. En aquest diàleg, paraules com 
solidaritat i rendibilitat no han d’estar oposades.

A nivell nacional, sembla que ens n’anem sortint. Amb molt diàleg, paciència i 
renúncia si cal, tenim un govern disposat a tirar endavant un país i fer-lo més solidari. 
De moment, a nivell estatal no podem dir el mateix. Els números no sumen de cap 
manera. Llàstima que els partidaris del canvi de polítiques econòmiques i socials no 
es posin d’acord per qüestions de protagonisme i moltes vegades per falta de veritable 
democràcia. Per què fa tanta por el dret a decidir? Si fa por és perquè perceben un vot 
contrari als seus interessos. En lloc d’impedir el dret a decidir, haurien de fer esforços 
per millorar la qualitat de vida de la gent i les seves legítimes aspiracions d’autogo-
vern. Fent això, no haurien de tenir tanta por al referèndum.
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La vocació universitària del Consorci 
Sanitari del Maresme-Hospital de Mataró
El Consorci Sanitari del Maresme 

(CSdM) és una empresa proveïdora 
de serveis sanitaris que atén una pobla-
ció aproximada de 250.000 habitants, re-
sidents en el que podríem denominar Ma-
resme central (entre les rieres d’Arenys i 
d’Alella). 

En temes de salut mental, la población 
atesa és de gairebé 400.000 persones, ja 
que el CSdM actua, també, com a centre 
de referència de l’alt Maresme i part de 
la Selva. El CSdM disposa d’un hospital 
d’aguts (Hospital de Mataró), un centre 
de crònics (antic Hospital de Sant Jaume), 
tres centres d’atenció primària (Mataró 
centre, Cirera-Molins i Argentona) i una 
llar residencial (Llar Sant Josep). L’hospi-
tal d’aguts disposa de totes les especiali-
tats mèdiques i quirúrgiques (excepte ci-
rurgia cardíaca, toràcica i neurocirurgia) 
amb una Unitat de Cures Intensives de 
14 llits. Quan una tècnica o procediment 
no es pot realitzar a Mataró, l’Hospital 
Germans Trias i Pujol de Badalona (can 
Ruti) actua com a centre de referència on 
traslladar el pacient. Igualment, l’Hospital 
de Mataró accepta pacients de l’Hospital 
de Calella-Blanes quan aquest no pot do-
nar-hi resposta.

La nòmina del CSdM la formen 1800 
persones i la institució té un pressupost 
anual de 110 milions d’euros. Aquestes 
xifres li confereixen la categoria de ser 
l’empresa més important del Maresme, a 
la vegada que mostren la gran capacitat 
d’activitat de la mateixa.

Com hem dit, l’objectiu principal del 
CSdM és donar serveis de salut. És a dir, 
atendre a les persones malaltes perquè 
puguin recuperar la salut i, a la vegada, 
prevenir la malaltia. Des d’un punt de vis-

ta funcional, l’assistència als pacients no 
pot anar en cap cas deslligada de la do-
cència i la recerca. La docència a peu de 
llit, o al dispensari, és imprescindible per 
mantenir i trasmetre coneixements i pràc-
tica a les noves generacions. La recerca 
és l’única manera de trobar solucions als 
problemes que planteja la pràctica diària. 
És necessari investigar en salut, però in-
vestigar per trobar respostes a problemes 
concrets. Recerca i docència són cosubs-

tancials a l’acte mèdic. Si volem progres-
sar, no hem de tenir por ni cap recança 
en que estudiants col·laborin en el procés 
assistencial; ni que se’ns pugui plantejar 
participar en un estudi respectant les nor-
mes ètiques; o se’ns demani permís per 
utilitzar, sempre amb confidencialitat, les 
nostres dades. Com va dir la Consellera 
Marina Geli fa uns anys, a Catalunya no 
ens podem permetre que cap llit assisten-
cial no serveixi per fer docència i recerca.

Recerca i docència no són només una 
aposta de futur, sinó que representen un 
control de qualitat del present. Quan un 
estudiant o un metge jove (MIR) li pre-
gunta a un professional quelcom respecte 
del procés del malalt, el professional ha de 
saber què contestar i fer les coses bé, ja 

que l’estan interrogant i observant el seu 
professionalisme. Preguntar-se el per què 
de les coses sense resposta, fa avançar po-
sitivament buscant solucions.

Pert tant, com no pot ser d’altra ma-
nera, els professionals del CsdM (metges, 
infermeres, psicòlegs, terapeutes, dietis-
tes... i moltes altres professions) volem 
fer docència i volem fer recerca, és a dir, 
volem ser universitaris. La universitat és 
el marc on s’ensenyen les professions i on 
s’emmarca la recerca.

Tothom recordarà que a finals de 
la dècada de 1970, a Mataró hi va haver 
una seu de la facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona. Aquella va ser 
una experiència efímera. Ara a Mataró 
ja tenim ben consolidat el Grau d’Infer-
meria amb l’Escola Superior de Ciències 
de la Salut del Tecnocampus. Ara hem de 
donar un pas més i consolidar una part 
dels estudis del grau de Medicina en col-
laboració amb alguna de les Universitats 
de referència: Barcelona, Autònoma o 
Pompeu Fabra. Falta veure amb quina. 

Aquesta és una aspiració molt legíti-
ma del professionals, però també ha de ser 
una reivindicació de la població pel que 
pot suposar de millora de la qualitat as-
sistencial. Per assolir-ho ens cal anar ple-
gats, treballadors, ciutadans i institucions 
governants.

El CSdM té una clara vocació univer-
sitària.

JA. Capdevila Morell
Metge internista del CSdM

(El Dr. Capdevila és Doctor en Medicina per la UAB 
i Professor associat al Departament de Medicina 
de la UAB. Ha estat Cap d’Estudis i Sotsdirector 
responsable de la Docència del CSdM durant 14 anys)

Recerca i docència no 
són només una aposta 

de futur, sinó que 
representen un control de 

qualitat del present

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

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

babello@icamat.org - Tel. 600 673 324
Argentona - Mataró
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És avui el Jorn dels  
Miserables?
Marc Marginedas el corresponsal 

del Periódico de Catalunya que ha 
cobert guerres a Txetxènia (2000), Iraq 
(2003), el Líban (2006), Pakistan (2008), 
també va cobrir la primavera àrab i a fi-
nals del 2013 va ser segrestat a Síria, men-
tre cobria la guerra i va ser alliberat al 
març del 2014. En presentar el seu llibre 
Periodismo en el campo de batalla ho va 
dir molt clar: «en una guerra la primera 
víctima és la veritat».

El dijous 19 de novembre de 2015, 
després dels atemptats de París, el papa 
Francesc en el sermó es va preguntar: 
«Què queda de la guerra, d’aquesta guer-
ra que estem vivint? Destrucció, milers de 
nens sense educació, tants morts innocents. 
Tants! I tants diners a les butxaques dels 
traficants d’armes». Assenyalà i criticà 
que es fabriquin armes perquè així «l’eco-
nomia s’equilibra» i va acabar afegint:  
«els qui fan guerres són maleïts, són delin-
qüents”.

Avui, la mateixa guerra, ha tornat a 
tenir un episodi al cor d’Europa, a Brussel-
les, i com aquell granet de sorra que cau 
dins l’ostra, en farem una perla per a que 
no ens faci mal: odiarem el fanatisme 
d’Estat Islàmic, demanarem més segu-
retat, més policies, soldats, controls que 
restringeixin la llibertat, també la nostra...

Quanta ràbia que tinc, / potser cal ser 
gos des d’ara; / quanta ràbia que tinc / i 
no vull pas oblidar-la. Cantava en Llach, 
i em ressonen les seves paraules. Sobre-
tot després d’haver escoltat a Nazanín 
Arma nian, escriptora i politòloga persa 
exiliada a Espanya des de l’any 1983, el 
dijous 11 de febrer d’enguany, convidada 
per l’Associació Àgora, ens va il·lustrar 
sobre Orient Mitjà. «La guerra religiosa 

no existeix, mai ha existit a la història. No-
més trobem guerres per raons econòmiques, 
nacionals o per la importància geopolítica 
de la zona (ressaltà l’interès geoestratè-
gic d’Afganistan que l’anomenen el Cor 
del Planeta, les reserves de gas i petroli 
d’Iran). I això només ha fet que començar, 
l’objectiu final és el control de l’Iran».

Donald Trump, el candidat del partit 
Republicà a les eleccions presidencials, 
ja ha promès que trencarà el tractat amb 
l’Iran i el tornarà a considerar l’enemic 
número 1 d’EUA.

I els refugiats s’han convertit en una 
arma política: «l’exèrcit turc ha deixat 
marxar, adreçant-los cap a Europa, entre 
700 i 800.000 refugiats dels 2 milions que 
hi ha a Turquia, per enviar un missatge als 
països europeus: us poseu de part nostra o 
tindreu un problema dins de casa vostra». 
Les màfies s’han enriquit, prop de 10.000 
nens han estat apartats de les seves famí-
lies i els han esclavitzat per potentats del 
golf pèrsic (si no els han matat i han venut 
els seus òrgans).

Que poca esperança tinc, / i potser cal-
drà deixar-la, / que no sigui que esperar / 
ens allunyi més dels actes.

Cada curs l’alumnat de 4t d’ESO de 
l’Institut d’Argentona llegeix el llibre La 

Maternitat d’Elna, d’Assumpta Montellà, 
fan la visita guiada a la maternitat suïssa 
i acaben a les Platja d’Argelers, també a 
Catalunya Nord, on van arribar en set dies 
80.000 persones republicanes que fugien 
de la guerra perduda, el camp de concen-
tració havia de servir per a 15 dies i va 
durar 2 anys, amb 300 barraques i es cal-
cula que hi van passar 465.000 persones, 
moltes hi van morir. Ho van poder llegir 
la placa commemorativa que diu:

«A la memòria dels 100.000 republicans 
espanyols, internats en el camp d’Argelers, 
després de la RETIRADA de febrer de 1939. 
La seva desgràcia: haver lluitat per defen-
sar la Democràcia i la República contra el 
feixisme a Espanya de 1936 a1939. Home 
lliure, recorda-te’n.»

I la bona gent catalana ho recorda, 
potser com a tribut de gratitud a la senyo-
ra Elisabeth Eidenbenz i a la fundació suïssa 
que va ajudar a néixer 600 nadons fills de 
refugiades de la Guerra Civil. El President 
Puigdemont ha ofert acollir 4.500 perso-
nes arreu de Catalunya, així sigui.

I no els deixarem morir d’esperança, 
ans d’esperança viuran, a casa nostra, i 
ens veuran aixecar el crit al cel, perquè 
es conegui la veritat que «els maleïts i 
delinqüents» que s’enriqueixen amb 
aquesta guerra, tenen nom propi  i co-
mercial, i han d’acabar a la misèria i 
demanant perdó.

Tot això passarà quan el Jorn dels Mi-
serables doni pas a l’alba, que cantava en 
Llach, l’alba de la pau que el Papa «plora 
(per aquest món, que no reconeix el camí de 
la pau i viu per fer la guerra, amb el cinis-
me de dir que no lafa)».

Xavier Peguera

«Quanta misèria que tinc  
sota els peus damunt l’espatlla, 

i la vull guardar amb mi  
fins al jorn dels miserables.» 
	 	 Lluís	Llach,	1974
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La importància d’un sociosanitari

Moltes persones quan senten parlar 
de la necessitat d’un sociosanitari 

a la comarca, pregunten: «Un sociosani-
tari què és? Per què serveix?» S’agraeix 
que persones que en aquests moments 
es dediquen a la política ho preguntin i 
reconeguin la seva ignorància en aquest 
tema. 

«No és el mateix que un hospital? No és 
el mateix que una residència?» Doncs no, 
no és el mateix! I no és fàcil explicar les 
seves funcions concretes. 

Un Sociosanitari a la comarca del Ma-
resme quins serveis dóna i/o hauria 
de donar?

Vegeu el quadre inferior.

Aquestes prestacions són un resum 
del que realment pot i ha d’oferir un 
socio sanitari en una comunitat d’unes 
270.000 persones com som una part de la 
comarca del Maresme (d’Arenys de Mar 
fins a Premià de Mar).

El Pla Funcional de recursos socio-
sanitaris per al Maresme Central que 
tenia previst el CatSalut l’últim trimestre 
del 2015 contemplava la desaparició de tot 
aquest funcionament específic de l’Hospi-
tal de Sant Jaume. Ara aquest procés està 
aturat!

El que ha quedat molt clar és que a 
la comarca del Maresme es necessita un 
sociosanitari públic que garanteixi la pre-

venció i la recuperació al màxim de l’estat 
físic i mental de les persones que, en un 
moment determinat de la seva vida, patei-
xin algun dels processos que hem explicat. 

Volen treure el sociosanitari públic de 
la comarca. La ciutadania sense mitjans al 
seu abast s’informen i lluiten, contrària-
ment els polítics amb tots els mitjans dis-
ponibles al seu abast... ni se’n preocupen, 
ni lluiten, ni en tenen ni idea!

Així ens va!

Caterina Alsina i Parnau

(Informació extreta dels treballadors/es de l’Hospital 
de Sant Jaume i CatSalut)

ServeiS d’hoSpitalització

Unitat de Convalescència

Atén apacients que procedeixen de 
l’Hospital d’Aguts per recuperar-se fun-
cionalment d’una intervenció quirúrgica, 
d’una patologia aguda, traumatològica, 
ICTUS, etc. El seu objectiu és aconse-
guir el major nivell d’autonomia possi-
ble per poder tornar a casa i continuar 
l’activitat tan òptima com sigui possible, 
mitjançant les Teràpies Ocupacionals i la 
Rehabilitació. 

Unitat de Psicogeriatria

Atén a pacients amb patologies psiquià-
triques, demència, trastorns de conduc-
ta… que requereixen una atenció i cures 
especialitzades, així com un entorn físic 
segur. Aquests pacients ingressen pro-
cedents de residències o domicilis ja que 

han sofert una descompensació de la 
seva patologia. L’objectiu és equilibrar i 
remetre la fase aguda de la descompen-
sació de la malaltia mitjançant fàrmacs, 
teràpies i rutines segons les necessitats 
de cada pacient, per poder ser donats 
d’alta i tornar al seu entorn habitual.

Unitat de Pal·liatius

Fa dos anys aquesta unitat va ser integra-
da a l’Hospital d’Aguts.

Unitat de Llarga Estada

Atén a pacients els quals la recuperació 
s’ha alentit i necessiten més temps per 
recuperar-se (malalties cròniques, cures 
complexes…), la major part de pacients 
d’aquesta unitat necessiten atenció a ni-
vell bio-psicosocial. Actualment es deri-
ven per a que se n’encarregui el Departa-
ment de Benestar i Família.

ServeiS de dia SocioSanitariS

Hospital de Dia Convalescència

Atenció al pacient convalescent, aquest 
ha de desplaçar-se al centre per a rebre 
les diferents teràpies: rehabilitació funci-
onal, teràpia ocupacional.

Hospital de Dia Psicogeriatria

Atenció als pacients amb deteriorament 
cognitiu, demència i/o dependència fun-
cional lleu moderada. La intervenció serà 
amb: rehabilitació, teràpia ocupacional, 
psicomotricitat, amb l’objectiu de preven-
ció d’hospitalitzacions o l’ingrés definitiu 
a institucions.

Serveis que dóna o hauria de donar un Sociosanitari a la comarca del Maresme
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Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

La conseqüència de 
la pedregada

Quan llegiu aquest article segura-
ment ja haurà perdut vigència, 
no obstant ara més que mai, hem 

d’ajudar els pagesos de la nostra Vila. Sí 
heu llegit bé... En la mesura que puguem i 
que ens sigui possible, hem d’ajudar com-
prant els productes dels nostres pagesos. 
És una emergència local.

Com sabreu, el passat diumenge dia 
14 de febrer cap al vespre, Argentona va 
rebre una virulenta tempesta d’aigua i 
vent, seguida per una gran pedregada. 

Qui s’ho podia imaginar? Hores abans 
a la capital del Maresme i rodalies gau-
díem d’un dia assolellat, amb una tem-
peratura primaveral de 24 graus. Cap el 
vespre, per sorpresa de tothom, estàvem 
patint una gran calamarsada i, de cop, la 
temperatura va baixar 5 graus. Les con-
seqüències de la pedregada, seguides per 
dos dies de glaçades, han estat catastròfi-
ques per al nostre parc agrari. 

La major part de les hortes i explotaci-
ons d’hortalisses del marge esquerre de la 
riera van resultar-ne afectades. Concreta-
ment: el Sot de can Castells, el Veïnat de la 
Pujada, el Veïnat de Sant Jaume de Traià, 
el Sot de can Calopa i el Veïnat del Cros. 
Les collites de cicle curt estaven trinxades 
per la pedregada així com les bledes, enci-
ams o espinacs malmesos. 

I també les collites de primavera ‒tan 
preuades‒ com calçots, carxofes, pèsols i 
faves, amb les que els pagesos compten 
per compensar i anivellar les despeses de 
l’hivern. Des de la redacció del Banc de la 
Plaça volem fer-vos conscients del temps 
que cal per collir les produccions. 

Calçots: Per l’agost es planta el ceba-
llot i pel febrer es cull. Per tant, la collita 
està perduda per competir al mercat.

Carxofa: No es pot recollir la produc-
ció fins a un any de la plantada de la mata, 
i té una vida de tres anys a la terra. Per tant 
la collita està perduda per a aquest any.

Pèsols i faves: Si es sembra la llavor 
pel novembre no es cull fins al març-abril 
.Si es planta a taco per desembre es co-
llirà per l’abril. Però, dissortadament, són 
plantes molt fràgils i enguany s’ha perdut 
i cal llaurar i sembrar de nou amb la pèr-
dua de collita a temps i per tant de com-
petitivitat.

Doncs bé, a banda dels desastres na-
turals i les seves conseqüències (pèrdua 
de les collites, destrosses als plàstics i les 
reblincades dels acers dels hivernacles 
que s’hauran de renovar) el pagès ha de 
lluitar i estar atent contra les malures, la 
competència de preus dels mercats i el jou 

dels hipermercats francesos, els robatoris 
de verdura, de maquinària i altres impon-
derables...

Per tant, adreceu-vos als mercats de 
la Vila i de Mataró on pagesos com: Rai-
mon Bagot, Jaume Font, Joan Grau, can 
Bellatriu, can Met, can Miquel Dangla, 
ca l’Elies, entre d’altres, posen a la venda 
els seus productes i sigueu solidaris amb 
ells, compreu les verdures, que potser no 
seran tan lluïdes com altres vegades, se-
gurament estaran macades, però estaran 
en perfectes condicions alimentàries. Per 
altra banda, les cols tocades pel fred són 
més bones per fer bullits i trinxats!

Cal ser solidaris amb els pagesos de la Vila!

Francesc Navarro i Bonamusa

Foto: El Punt/Avui

Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONA
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Iniciativa singular sorgida de la fe i 
la convicció de mossèn Josep Dal-
mau, rector de la parròquia de la 
petita població de Gallifa, propie-
tària  de dues hectàrees de terreny 
de l’anomenat Castell de Gallifa, 
citat en documents de finals del 
segle X. A dalt del cim, amb les res-
tes d’una ermita romànica  deterio-
rada  i maltractada  pels caminants 
de pas,  uns vestigis de significatiu 
valor  històric i arqueològic, sota la 
constant tutela  parroquial i cons-
tatat per mossèn Dalmau, el qual, 
després de consultar al Bisbat i a 
la Generalitat de Catalunya,  decidí  
restaurar l’ermita històrica i obrir-la 
al culte, tot donant-li  vida social i 
cívica  en la contrada ordenada de 
dues hectàrees de bosc que en-
volta l’ermita encerclada d’un es-
padat i muralla de 150 metres de 
l’antic castell i entorn històric. Amb 
donatius  d’amics, ajut de la Gene-
ralitat, camps de treball  de grups 
d’escoltes, joves i grans del poble 
de Gallifa feren possible la iniciati-
va de mossèn Dalmau.

Sota l’advocació de la Mare de 
Déu del Castell, abans de la guerra 
del 36, a l’ermita hi havia una imat-
ge que va desaparèixer i, un bon 
amic de Gallifa, Jesús Plujà, polític 
antiquari; un cop analitzada resultà 
ser del segle XI...
Mossèn Dalmau, per saber d’on 

venia la valuosa imatge i poder 
identificar-la, el 1979 viatjà a Efes 
(Turquia) i visità les runes del gran 
temple de la deesa Àrtemis, una 
de les set meravelles del món an-
tic, que  aleshores simbolitzava el 
mite de la virginitat i la fecunditat 
de la Terra. Un sentiment que, sen-
se el nom modern, creava un clima 
personal i col·lectiu que recordava 
la sensibilitat ecològica... La no-
vetat fou de dedicar l’ermita a la 
Mare Déu de l’Ecologia i deixar el 
localisme petit de la Mare de Déu 
del Castell de Gallifa per ser aco-
llida sota  l’advocació ecològica 
universal.
Home de fe i coratge, mossèn Dal-
mau, trencà  motlles  en  el camp 
de la  devoció popular... I  el  pri-
mer  obstacle,  fou  l’oposició  del  
bisbe de Vic  Josep M. Guix però, 
després d’una conversa breu entre 
tots dos i  les raons històriques  i  
teològiques, justificaren l’advoca-
ció de la Mare de Déu de l’Ecolo-
gia. El 13 de  juliol de 1987 es  féu 
realitat  l’entronització  de la nova 
imatge  i  el  primer  santuari  del  
món  dedicat  a l`ecologia. D’ales-
hores ençà, cada primer diumen-
ge de juny se selebren trobades 
i aplecs entorn a la Mare de Déu 
de l’Ecologia del Castell de Gallifa, 
una bona commemoració  del  Dia 
Mundial del Medi Ambient.
Aquest santuari ha estat i és vi-
sitat i venerat  per personalitats 
rellevants del país, religiosos, 

polítics, escriptors, poetes, cien-
tífics... Podem recordar, entre 
d’altres, Josep M. Pallach, Joa-
quim Ferrer,  Heribert Barrera, Jo-
sep M.Guix,  Esteve Albert, Laura 
Portet, Raimon Pàniker, Jaume Ar-
nella, Jordi Maluquer, Jesús Plujà, 
Jaume Rodri, Xavier Garcia, Joan 
Margenat, Joana Villamur i Josep 
Dalmau, autors del llibre comme-
moratiu “25 anys del Santuari de 
l’Ecologia” relat  històric del san-
tuari de Gallifa.
Un Santuari nascut de la convicció 
de mossèn Josep Dalmau,  sacer-
dot  de pedra picada,  compromès 
amb els valors de la Terra i un re-
ferent de la Catalunya de  la post-
guerra, com Mn. Pere Ribot, Mn. 
Salvador Cabré i Mn. Josep M Ba-
llarín. Mossèn Dalmau, resistent 
com una  teia, rector parròquial de 
Gallifa, aixoplugat per un  patronat  
de persones amigues comprome-
ses en l’obra social i ecològica del 
Santuari de  Gallifa,  lloc on poder 
gaudir i compartir la natura a l’aire  
lliure. 

EL SANTUARI DEL CASTELL DE L’ECOLOGIA DE GALLIFA

La vella ermita de la Mare de Déu del Castell, 
quan patia l’abandó.

1966: Colònies d’adolescents d’Argentona. 
Entre altres: Rosa Masó, Maria Pinart, Fran-
cesca Albert, Montse Bassa, Isabel Tarruella, 

Assumpció Arenes amb M n Dalmau.

Bella imatge de la Mare de Déu de l’Ecologia 
(segle XI), en una fotografia de Francesc Català 

i Roca.

Reunió assembleària a l’aire lliure del Patronat 
del Castell de Gallifa presidit per musen 

Dalmau, al d’erera la deessa Àrtemí i el cim el 
Castell de Gallifa.
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El santuari esdevingué punt de 
trobada i reunió assembleària del 
Patronat del Santuari de Gallifa, el 
març de 2014, amb la presència de 
Joana Villamur (secretària) , del bis-
be Joan Guadayol, membre actiu 
de la junta i d’unes 20 persones de 
diferents indrets. Es prengueren di-
versos acords i es fixà el proper 12 
de juliol per celebrar-hi una missa. 
Finalitzada l’assemblea, tots els as-
sistents compartiren un petit refri-
geri sota les alzines de l’entrada del 
recinte emmurallat, capaç de donar 
una bona acollida a les persones de 
les localitats veïnes  -i no tan veï-
nes- de Sant Llorenç Savall, Sant 
Feliu de Codines, Sant Joan Despí, 
Barcelona, Argentona... (Aquí vull 
fer constar el meu sincer agraïment 
a l’Amàlia Bosch, membre del Pa-
tronat, per haver-me facilitat infor-
mació i material gràfic de la joiosa 
trobada del juliol de 2014).
El 6 de setembre de 2015, seguint la 
tradició de 1987, se celebrà l’Aplec 
de l’Ecologia, en el  marc incompa-
rable  del  Castell de Gallifa, al qual,  
invitats pel bisbe Joan Guadayol, hi 
assistírem la Francesca Albert i jo 

mateix. Poguérem gaudir de  la tro-
bada amb la concelebració  d’una  
missa  en  plena  natura, a l’ombra 
d’una pineda airejada a l’entorn del 
castell de l’ermita de la Mare de 
Déu de l’Ecologia. Al peu de l’altar i 
abans de començar la missa, mos-
sèn Dalmau donà la benvinguda als 
assistents i Víctor Cucurull, antro-
pòleg, féu un enaltiment de la vida 
ecològica i de l’evolució del gènere 
humà. En aquesta aula magna, en 
plena natura, prosseguí la missa 
concelebrada presidida pel bis-
be Joan Guadayol, amb cants  i 
al·leluies al  Senyor i a la Mare de 
Déu de l’Ecologia del  Castell de 

Gallifa. Després, xino-xano,  a dinar 
falta gent! a l’esplanada frondosa 
d’alzines, entaulats a l’entorn de la 
deesa Àrtemis i compartint  ami-
calment una suculent fideuà  cam-
perola i una amanida  ecològica en 
honor  a la diada ecològica de cele-
bració universal...

Joan Pannon Farré.
Editor i promotor 

cultural 1975– 1996
voluntari social, 

Ayaviri (Perú) 1997- 2002 

Missa concelebrada en plena Natura, oficiada 
pel bisbe Joan Guadayol, acompanyat de Mn. 

Dalmau i l’antropòleg Víctor Cucurrull.

Dinar de germanor amb companya Musen 
Dalmau en l’esplanada lúdica del Castell de 

Gallifa.

Paraules per a l'Aixernador
Foren dies i anys veritablement impres-

sionants i meravellosos. Crear dins 
una casa de poble un gairebé imperi de 
cultura i d'art, fou, com dic meravellós i 
impresionant. Nou fou fàcil, però tampoc 
pot ser dit que trobéssim massa pedres 
en el camí. Aquestes pedres ens caurien a 
sobre després dels treballs dels any i dels 
dies de vida de l'AIXERNADOR.

 La gent quan els hi parlaves d'aque-
lla idea, d'anar creant gairebé del no res 
tot un edifici ric i valuós, s'hi afegia de 
cop, sense dubtes ni vacil·lacions. Artis-
tes, pintors, dibuixants, conferenciants.... 
Tots els tenien al nostre costat. De tot cor 
i amb empenta. Fou gràcies a tots ells el 
poder tirar endavant aquella aventura 
brillant, aquella esplèndida travessia de 
l'AIXERNADOR.

Pot semblar estrany tenir en aquella 
casa del Carrer Gran d'Argentona noms 
d'artistes, de persones, de peces d'art, que 
honoren amb llum pròpia la historia cul-
tural del nostre país. I els teníem a casa, al 

nostre costat.  Per a goig d'un públic que 
també els teníem al nostre costat.

Cada any, cada dia que passava era 
millor del que es deixava enrere, amb 
més brillantor si així es pot dir. Ara es 
pot veure tota la historia, tot l'afer, tots 
els treballs que s'emprengueren des 
d'aquella casa.

I amb tot l'orgull i amb total satisfac-
ció, però sense un polsim de vanitat, ens 
ve als llavis una senzilla pregunta: quin 
poble, quina vila, dels que es poden com-
parar amb Argentona, ha emprés una 
singladura cultural com la de l'AIXER-
NADOR?

Però tota aquesta historia fou un dia 
anorreada  per l'enveja, pel mal fer, per 
la malvolença, per la total impotència 
de dur a terme l'aventura  que tenia lloc 
dins les quatre parets de la casa del Car-
rer Gran. Tot, repeteixo, fou arrasat per 
poder municipal.

Fou, senzillament, un sinistre acte 
criminal, així   ho dic amb totes les lle-

tres. Un veritable atac a la cultura que 
"ells" no podien ni tan sols impulsar, ni, 
amb diners, tirar endavant. A l'AIXER-
NADOR li tallaren les ales, no li deixaren 
donar quatre passes més. 

Aquestes pàgines donen fe d'una his-
toria, de la voluntat de fer coses, de la 
trajectòria que un dia s'inicià i que, val 
la pena repetir-ho, per enveja sobretot 
d'uns incompetents amb poder, posaren 
fi a tota la historia que queda palesament 
i objectiva reflectida en aquestes pàgines. 
I com un dia va dir el poeta Antonio Mac-
hado, la veritat és la veritat, sigui dita per 
Agamenó o pel seu porquer. La veritat de 
l'AIXENADOR són els fets duts a terme 
durant uns anys, i ho torno a dir, impres-
sionants i meravellosos, fins que "ells" hi 
volgueren posar el punt final. La historia, 
com la veritat, és la historia. Aquesta és 
la nostra historia. Aquí la teniu: la histo-
ria de l'AIXERNADOR.

Francesc Rodon.
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RETALLS del 

El  28 de febrer passat es van celebrar eleccions  per determinar 
la representativitat de les organitzacions professionals agràries a 
Catalunya  per un periode de cinc anys.

Hi van participar el 53,91%  del cens amb una abstenció del 46,09%.

La Unió de Pagesos va obtenir el 56,77% dels vots emesos,  seguit  
per JARC amb  27,50%  i ASAJA  12,83%.

En  la revista Llaç nº16 del mes de maig del 1978,  podem veure el 
llarg camí,  que ha fet el sindicalisme en el sector agrari  en aquests 
pocs anys.

Caterina Alsina Parnau
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RECITAL 
POÈTIC

Sònia Moll (poeta)
Marina Culubret (guitarrista)

24 ABRIL
2016

12.00 h

ERMITA DE SANT SEBASTIÀ (ARGENTONA)

Organitza

Plaça de Vendre núm. 5 - Tel. 93 797 02 59 - ARGENTONA
Carrer Roser, 24 - Tel. 93 797 02 57 - ARGENTONA

Mercat de Cerdanyola - Tel. 93 799 64 55 - MATARÓ

CRIANÇA

MATANÇA

I ELABORACIÓ

PRÒPIA

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento
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El meu carrer era de sorra...  
I can Doro també ho és!!
E l meu carrer era de sorra. No, no n’hi 

havia de carrers asfaltats. El carrer era 
el nostre àmbit natural: de joc, d’experièn-
cies, de batusses, de vivències. De fet, a 
casa només hi menjàvem i hi dormíem, 
i poca cosa més. En sortir de l’escola, el 
nostre lloc era el carrer; jugàvem a pilota, 
sempre que la Pepeta no sortís a tirar una 
gallega d’aigua, adduint que li aixafàvem 
les flors de la vorera. No hi havia voreres 
de pedra al meu carrer, les dones de les 
cases mantenien unes franges a cantó i 
cantó on hi plantaven tota classe de flors: 
geranis, dàlies, gladiols, burjarcs (boixac, 
Calendula officinalis), alegries, fúcsies, 
algun roser i la immensa cubana de ca la 
Quimeta que feia tant de goig.

El carrer era de sorra i, si plovia, 
s’hi feien basses i l’aigua corria cap a 
la riera. Nosaltres fèiem els nostres rius 
i pantans i quedàvem xops i plens de 
fang, però ens ho passàvem d’allò més 
bé.

Al meu carrer s’hi escrivia la nos-
tra història d’infantesa, amb anècdotes, 
interessants de vegades i sense cap subs-
tància d’altres.

En Pere de més avall de casa tenia un 
matxo que li agradava el tabac. No fuma-
va, no, però quan ell arribava de la vinya 
i el deixava davant de ca seva, li parava 
la mà amb un cigarret de caldo esmicolat 
que l’animal llepava amb delit. A voltes 
ens ho deixava fer a nosaltres i ens ad-
vertia de posar la ma ben plana perquè 
l’animal no pogués fer-nos cap mossec. 
Tot seguit el conduïa a la cort i el matxo 

hi anava satisfet tot llepant-se el 
morro.

Els vespres d’estiu sortíem a prendre 
la fresca al carrer. Posàvem un sac a terra 
i mentre els grans asseguts en cadires bai-
xes de boga explicaven les seves històries, 
els menuts jugàvem i paràvem orella a 
l’hora per veure si caçàvem algun comen-
tari sucós o algun acudit picant.

La Lluïsa, que vivia a mig carrer, men-
tre feia puntes al portal de casa seva, ens 
explicava que ella quan morís no volia 
pas anar al cel: «allà només hi farà fred, hi 

hauran quatre velles arrugades re-
sant el rosari tot el dia, no no, jo vull 
anar a l’infern, que hi hauran totes 
les ballarines i artistes de cinema, i 
hi farà calor i ens ho passarem d’allò 
més divertit»; i la canalla al seu vol-
tant ens fèiem un tip de riure.

Avui, a l’enyorar el meu carrer 
de sorra, penso en l’espai de can 
Doro. Quantes places tenim al po-
ble d’Argentona on hi hagi sorra i la 
mainada hi pugui jugar a desdir?

Independentment del que s’hi 
vulgui posar, si una biblioteca o un 
casal d’avis, tant se val, el que real-
ment és molt important es que hi 
hagi un espai obert, de sorra, on pe-
tits i grans puguin estar en contacte 
amb la terra. Aquesta terra que hem 
substituït per l’asfalt i el ciment, i és 
d’on venim i allà on anirem a parar al-
gun dia, i que mai no hauríem d’haver 
abandonat.

Val la pena que hi reflexionem. Val 
la pena que en els processos participa-

tius –si realment els organitzen aquests 
nostres polítics que volen capgirar el po-
ble– es deixi clara la importància de poder 
disposar d’un espai obert, ampli, al mig 
del poble, i de sorra. Si no quan es faci 
alguna trobada o acte popular, haurem 
de repescar novament dins la memòria i 
escampar palla per dissimular aquest ele-
ment fred i aclaparador que és el ciment. 
Ara hi som a temps i fora bo de pensar-hi.

Joan Culubret i Missé

Jaume Pallarolas, in memoriam
L’escolapi català Jaume Pallarolas i Caurel ha mort a Los Án-

geles el passat 16 de febrer, després d’una curta i sobtada malaltia.
Va néixer a Argentona el 27 de juliol de 1944. Des dels 9 

anys va ser alumne de l’Escola Pia de Mataró. El 1963 va entrar 
a l’Escola Pia on va fer el seu compromís definitiu l’any 1969. 
L’any 1971 fou ordenat sacerdot.

Va exercir el seu ministeri escolapi en diversos llocs com ara 
Sant Antoni, Balaguer i Olot. Va ocupar càrrecs dins el govern 
de l’Escola Pia en l’àmbit educatiu i econòmic fins al seu nome-
nament com a provincial, l’any 2003. El dia 1 d’abril de 2015, 
després de 12 anys al capdavant de l’Escola Pia de Catalunya 
i fidel al compromís amb l’Orde, va marxar a l’altra banda de 
l’Atlàntic, a Califòrnia, com a viceprovincial.

Durant el temps en que en va ser responsable, va continuar 
un procés d’adaptació de l’Escola Pia de Catalunya als canvis 

que la societat demanava, impulsant un govern més participatiu 
per part d’educadors, pares i alumnes. Es van obrir dues noves 
escoles: Luz Casanova (2008) a Nou Barris-Barcelona i l’altra a 
Salt (2012)-Girona.

Davant les noves necessitats d’atenció social, es va consoli-
dar la Fundació Servei Solidari (2003), amb projectes d’atenció 
a nouvinguts i també a nois i noies de més de 18 anys amb risc 
d’exclusió social. També es va crear el 2008, Adhara, l’escola 
d’educadors en el lleure. En aquests anys també es van potenciar 
les activitats de grups d’alumnes de caràcter cristià: Mou-te en 
xarxa i grups postescolars.

En una entrevista que li van fer abans de marxar cap a 
Califòrnia deia: «Em va atreure la manera de fer dels escola-
pis. Em semblava útil per ajudar a pensar els joves i trobar 
un sentit a la vida. No volia només dir missa o ser mossèn. 
Volia treballar amb joves, per ajudar-los a trobar un perquè, 
el sentit de la vida.»



el banc de la plaça 13Núm. 49 | Abril 2016 Col·laboració

Els espais d’us municipal

No puc entendre el criteri que fa servir 
l’Ajuntament a l’hora d’adjudicar els 

espais municipals a les entitats d’Argen-
tona que les necessiten. Quins requisits 
valoren a l’hora de fer una adjudicació a 
una entitat o una altra?                                                                                                      

Recentment hem sapigut que una enti-
tat de dubtosa reputació per a la seguretat 
dels joves de la vila té un espai a tocar amb 
una d’una agrupació juvenil d’escoltes.                                                                                                            

El meu cas és una prova del criteri que 
tenen. Fa uns cinc mesos vaig sol·licitar 
un espai on poder dur a terme una sèrie 
d’activitats, tallers i altres, tot pensat per 
a famílies del Maresme que tinguin fills 
amb discapacitats. A dia d’avui encara no 
disposem de cap espai on poder donar els 
nostres serveis a Argentona. 

No podem llogar cap local perquè 
tots els serveis que oferim són total-
ment gratuïts, oferts per voluntaris i 
col·laboracions amb altres associacions, 

gràcies a les quals tenim un petit espai a 
Mataró compartit on no podem tenir el 
material necessari per a dur a terme les 
nostra tasca perquè cada dia han de que-
dar els espais buits. 

Esperem tenir-ho en breu per tal de 
que les famílies que ho necessitin en pu-
guin gaudir.

Xavier Sargatal i Cabrespina
Asperger Argentona   

aspergerargentona@gmail.com 

Club 
boccia 360 
Argentona
La boccia és un esport adaptat per a 

paralítics cerebrals i, en algunes cate-
gories, poden jugar-hi discapacitats físics 
.La boccia, que prové de l’antiga Grècia, 
és molt similar a la petanca amb algunes 
petites modificacions al reglament. 

Es juga amb unes boles de pell de co-
lors: 6 vermelles, 6 blaves i 1 blanca. Les 
dimensions del camp són 6 per 12,50 me-
tres i consta de 6 box que fan 1 per 2,50 
metres. Depenent de si es juga en indivi-
dual, parelles o en equips es fan servir uns 
box o uns altres. Dins del terreny de joc hi 
ha una marca denominada com a «V» on 
la bola blanca no hi pot caure, sempre l’ha 
de sobrepassar, sinó no és vàlida. Només 
que toqui una mica qualsevol de les línies 
és bola fora del camp de joc. 

El jugador, quan està jugant no pot 
sortir del seu box ni trepitjar las marques 
que determinen les dimensions del box. 
En el cas de jugadors que requereixen 
d’auxiliar, l’auxiliar només podrà fer el 
que el jugador li ordeni fer.

Hi ha 4 categories :
 – Bc1. Poden llençar amb la mà o el peu. 

De vegades necessiten l’ajuda d’un 
auxiliar per moure’s o que els hi apro-
pi la bola.

 – Bc2. Jugadors que ells sols poden ser 
autosuficients per moure la cadira i 
agafar-se les boles.

 – Bc3. Són jugadors més afectats en mo-
bilitat i fan servir una rampa o cana-
leta per poder llençar. Sempre neces-
siten la ajut d’un auxiliar el qual no es 
pot girar per mirar el camp de joc ni 
pot parlar amb el jugador.

 – Bc4. Són jugadors que no necessiten 
auxiliar i la seva discapacitat és de dis-
tròfia muscular o similars.

És un joc de molta precisió i molta es-
tratègia de joc.

L’Aleix és el nostre veí d’Argentona 
que aquest darrer any ha estat subcampió 
d’Espanya. Cada any anem donant passes 
petites per millorar el seu joc i el materi-
al. Entrenen 3 dies a la setmana al Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat. Totes les 
despeses corren a compte nostre i per això 
busquem un sponsor que ens ajudi a fer 
front a les despeses ja que, com tot esport 
d’alt rendiment, requereix de molta dedi-
cació i esforç.

Gabi i Núria Rus 
Club boccia 360 Argentona

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
fusteria pou

cu
in

es
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  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
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La Sini
La Sini anava a treballar tres hores al 

matí a casa la Mari, una amiga de la 
meva mare que era d’aquelles que per una 
festa familiar qualsevol es posava «totes 
les joies». Aleshores lluïa uns dits amb 
uns anells de brillants que no li deixaven 
tancar amb agilitat les arrugades mans, 
fruit de la seva avançada edat, un pentinat 
lacat de perruqueria de poble i un llapis 
de llavis que li dibuixava una boca grossa 
i allargada.

La Sini era una noia jove i maca, molt 
neta i puntual. Arribava, es canviava, es 
posava el davantal i començava a netejar 
«feia baldeos»–deia la Mari. És a dir, ne-
tejava a fons tota la casa, retirava mobles, 
baixava els quadres de la paret per treu-
re la pols... Bé, era impecable! Això sí, a 
la una en punt, s’arreglava i marxava. La 
senyora sempre li donava les restes de la 
nevera o la roba que ja no feia servir. Un 
Nadal, fins i tot, li va regalar una cadena 
de música que ja no feria servir i es va po-
sar molt contenta.

Era ella la que anava a fer les com-
pres, ja que a l’amiga de la meva mare 
no li agradava caminar, preferia passar 

el dia dintre de casa o al balcó fent safa-
reig i passant revista a tothom que passe-
java. Un dia li encarregava aspirines, un 
altre dia una ampolla d’oli, petites coses 
que la Sini feia de mala gana, perquè no 
li agradava sortir al carrer amb davantal. 
Sempre hi havia un motiu per fer anar la 
pobre Sini al supermercat.

Un dia, la Mari, amiga de la mare, ens 
va convidar, a mi i la meva mare a veure 
des del seu balcó del tercer pis la desfi-
lada dels Tres Tombs. Era tard del matí, 
d’un dia fred d’hivern. La Sini ens va obrir 
la porta i ens va fer passar al saló educa-
dament. Ja havia posat sobre una taule-
ta unes pastes salades i una ampolla de 
Coca-Cola, que vam agrair. Després de fer 
petar la xerrada amb uns comentaris de 
pura xafarderia vam sortir a fora.

Els cavalls adornats amb plomers de 
diferents colors i cascavells arrossegaven 
carros carregats de sacs de gra. Sobre els 
animals, els fervents genets de Sant Anto-
ni feien onejar banderes catalanes o de la 
confraria. Els gossos seguien la comitiva 
mig perduts. La gent del poble omplia el 
carrer i aplaudia al veure passar aquells 

animals tan guarnits. Els nens, contents i 
juganers, agafaven del terra els caramels 
que els havien llançat. 

Jo, fent prova de la mateixa xafarderia, 
vaig preguntar a la Sini per què es deia 
així, quin era el seu veritable nom.

‒Nací en Puerto de Santa María, pro-
vincia de Cádiz y allí me crié. El día del 
bautizo mis padrinos me pusieron el nom-
bre de Mara. Al decir el nombre al cura que 
oficiaba, mi tía, que era mi madrina, dijo: 
Mara. El párroco preguntó ¿Mari? No, sin 
i ‒dijo mi tía‒, con A. Y desde entonces me 
llaman Sini. En mi carnet de identidad fi-
gura como Mara, pero nadie me llama así.

No se m’hagués acudit mai que el nom 
vingués d’aquesta petita incidència. Qui-
nes coses té la vida!

Després de la desfilada de cavalls, 
burros, gossos i gallines, ens vam acomi-
adar. A l’arribar a casa ho vaig explicar al 
meu marit que va dir: «‒Amb les coses de 
l’església no m’hi vull ficar però ja veus, 
pobra noia, quin nom li ha quedat, sembla 
xinès»

Mariona Bigorra Gualba

Sóc sortit al carrer
Sóc sortit al carrer. El Jordi era a casa... 

havíem d’arruixar els arbres, feia vent, 
no es podia arruixar. Tenia dues ho-
res i moltes coses per fer, «i, per què no 
escrius?»–m’ha preguntat. És que no en 
tinc ganes, no tinc res per explicar, jo no-
més puc escriure el que he viscut o donar 
l’opinió d’alguna cosa que ens hagin ex-
plicat.

Quan arribem a certa edat el cos ja 
no ens obeeix i la nostra ment perd les 
dimensions exactes del que veiem o vo-
lem veure. Ens adonem que els nostres 
fills s’estan convertint amb els nostres 
pares: t’ajuden a baixar de la vorera, a 
pujar a dalt del cotxe... Els seus ulls t’es-
tan vigilant a tothora i dins de les meves 
mancances em dic: que feliç que sóc, qui-
na sort que tinc!

Moltes vegades a mi m’agrada anar a 
la meva i ells amb l’autoritat de sacrifici 
que s’han imposat, em renyen i a vegades 
tenen raó, em diuen: «Mare sortim una es-
tona, no vagis a la feixa que pots caure».

Jo necessito julivert i vaig a collir ju-
livert. Veig una herba i l’arrenco. I veig 
les maduixes i en cullo una i me la poso 
a la boca. Fa un sol preciós! La terra és el 
do més bo que Déu m’ha donat. Veig les 
pesoleres... que maques que estan! Aquest 
any menjarem pèsols! M’hi he apropat, 
veig una ortiga gran m’ajupo a collir-la 
i perdo l’estabilitat i vaig de cul a ter-
ra. No m’he fet mal, no m’he trencat res 
però no em puc aixecar. Estic al mig del 
rec, intento agafar-me a les canyes però 
peso massa, es trencaran. Estic sola i des 
de la feixa per més que cridi no em senti-
rà ningú. No vull trucar a tele-assistència 
perquè trucaran als meus fills i s’armarà 
la mari-morena així que em dic que m’he 
d’espavilar. Estic asseguda a terra amb les 
cames arronsades, les estiro i amb els bra-
ços al darrere començo a donar empentes. 
Poc a poc estic a més de mig reg i a cada 
empenta que dono la faldilla em va pujant 
amunt fins que el cul em toca a terra. Un 
terra ple d’ortigues i és que diu que Déu 

té un bastó que pega i no fa remor. No em 
vaig poder aixecar.

Em van renyar i tant que em van re-
nyar. Vaig trucar a teleassistència i tot-
hom va córrer, fins i tot a la policia varen 
trucar. Quin drama!

Sabeu què us dic? No vull caure, sé que 
a la meva edat una caiguda potser molt 
greu. Però si la por m’ha de tenir asseguda 
a una cadira, m’ha de privar d’aquest tros-
set de vidre... Jo gaudeixo i estimo d’anar 
a mirar l’ametller florit i les patates quan 
trenquen la terra buscant la vida, de collir 
una rosa o trencar una branca de romaní 
i olorar el seu perfum. Si m’he de negar a 
tot això de què em serveix la vida? Jo vull 
viure i al dir viure no vull dir anys, vull 
dir hores, dies, setmanes, el que Déu em 
tingui reservat i ho vull fer amb llibertat.

Imprudent? Potser sí però per a mi 
la vida és per viure-la, no per mirar com 
passa.

Alfonsa Charles

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

Per assabentar-te de què passa a Argentona i dir-ne la teva.
Envia’ns un correu a revistaelbanc@gmail.com si vols col·laborar-hi o 

publicar-hi la teva opinió sobre els temes que ens afecten a tots.
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Aviat farà un any de la  presentació pública de 
l’Aula d’Extensió Universitària d’Argentona.

Tal com ja dèiem a un escrit publicat a aques-
ta mateixa revista, les Aules tenen la finalitat de 
contribuir a divulgar la cultura, la ciència, les 
arts i els coneixements com a base del progrés 
social.

Amb aquests objectius s’han realitzat durant 
els dos primers trimestres d’aquest any un seguit 
de conferències amb  temàtiques diferents que 
desitgem us hagin pogut interessar.

Ara us fem arribar la programació del tercer 
trimestre esperant que els temes plantejats si-
guin del vostre interès.

Us recordem que les conferències es fan cada 
quinze dies, els dijous a les 6 de la tarda al Saló 
de Pedra de l’Ajuntament.

Per qualsevol informació podeu adreçar-vos 
a Àgora, on està ubicada la nostra associació. 
Carrer Mataró 5. Podeu entrar a 

www.facebook.com/auladargentona  
O bé, visitar la nostra pàgina web:
www.auladargentona.org 

Gràcies per la vostra atenció.
En nom de la Junta

Mª Rosa Masó Nogueras
(Presidenta de l’Àula)

Aula d’Extensió Universitària d’Argentona

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpia

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

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

ja ha 

començat  

la temporada 

de planter

RECOMANEM...
(A)ïllat. Històries  
d’un nàufrag a Creta
Jordi Alsina
«Després de la publicació del seu 
primer llibre, Viatge a la música de 
Creta ( 2012), Jordi Alsina ens tor-

na a apropar a l’illa de Creta, a la Grècia més actual. En un conjunt 
de relats publicats en diferents mitjans i al seu blog, l’autor, marcat 
per la seva formació en el camp de l’antropología i la història, ens 
mostra, no sense crítica, el seu compromís amb una gent i un terri-
tori que coneix i estima.»

31 de març de 2016
“Sempre, Negra i Criminal”
En homenatge a la desapareguda 
llibreria de Barcelona especialitzada 
en novel·la negra.

A càrrec de Pep Illa Ximenes, mestre i 
llicenciat en Història per la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

14 d’abril de 2016
“Els secrets geomètrics en l’obra de 
Gaudí”
A càrrec de Claudi Alsina i Català, 
doctor en ciències matemàtiques, 
catedràtic de la UPC, director general 
d’universitats (2002-2004) i divulgador 
científic.

28 d’abril de 2016
“Puig i Cadafalch, el president 
oblidat”
A càrrec d’Esteve Mach i Bosch, ar-
quitecte de professió, cap de la secció 
de Restauració i Monuments i Director 
General de Patrimoni Artístic (1986-
1988) de la Generalitat de Catalunya.

12 de maig de 2016
“Quadern de viatges: com preparar 
un viatge per a l’últim racó del món”
A càrrec d’Oriol Bassa i Vila, enginyer 
de Forest i Naturalista. Guia de 
viatges.

26 de maig de 2016
“Una crisi més o un final d’època”
A càrrec de Juanjo López Burniol, 
llicenciat en dret, notari i degà del 
Col·legi de Notaris de Catalunya. Ha 
col·laborat en diversos mitjans de co-
municació i ha publicat llibres i articles 
de temàtica jurídica i política.

9 de juny de 2016
“Els processos de dol: una part de 
la vida”
A càrrec de Beatriz de Balanzó i An-
gulo, psicòloga clínica, psicoanalista, 
formadora en el sector de la tercera 
edat i l’atenció a la dependència.

Totes les conferències es fan el dijous a les 
6 de la tarda, al Saló de Pedra d’Argentona 

(C/Gran, 61). 

CoNfErèNCiES tErCEr trimEStrE 2015-2016
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Amics,

Tal i com ja vàrem anunciar al darrer número d’aquesta revista, 
el passat 29 de desembre es va fer el sorteig de 4 participacions.

Davant dels assistents a l’acte, es va procedir a posar els noms 
dels propietaris de les participacions dins d’una bossa de la qual 
se’n van extreure els següents noms:

- Montserrat Brugal Piñol, participació núm. 85
- Joan-Vicenç Navarro, participació núm. 88
- Josep Roure Gener, participació núm. 173
- Maria Rosa Masó Nogueras, participació núm. 186

El valor actual de cada participació és de 371,61 euros.

Cordialment,
Comissió Gestora del Casal d’Argentona

Rodolins argentonins 
(Per en Manel Brugués i Fossas)

No és qualsevol carrer el dels Rosers;
millor passar-hi ara que no després.
Carrer on el silenci és manllevat
com el record d’un llunyà passat
gairebé oblidat, que se’ns ha escatimat.
D’una vella realitat que potser enyores,
les lloses de les voreres en són penyores.

Els pobles com Déu mana tenen un cor,
i aquest cor se’ls esdevé un bon tresor.
Des de la paret «de les mentides»,
el carrer Gran és com un riu de vides;
majors i mitjanes, de totes les mides.
N’hi ha que hi són amb tot el temps del món,
bocabadats o escarrassats uns altres;
els més, ni una cosa ni una altra,
potser que no els fa cap falta.  
Persones, personetes i personatges;
amb la cavalcada de Reis, patges,
i al pic de l’estiu, els qui van a les platges.

Migdiada amb el pare

Durant l’estiu, desprès de dinar, al migdia, no se’ns per-
metia jugar al carrer, el costum era d’anar a dormir la 

migdiada encara que no tinguessis són. L’àvia amb una ordre 
clara i concisa; quan érem de vacances ens obligava a ro-
mandre una bona estona a l’ombra, estirats en una gandula 
amb un conte o TBO per llegir. En època de treball i escolar 
el pare se’ns enduia, al meu germà i a mi, que l’acompanyés-
sim al llit de matrimoni i ens posava l’un  a cada costat, amb 
la condició de que si no teníem són, podíem marxar quan 
ell s’adormís sense despertar-lo. En sentir el primer ronc del 
pare, ens miràvem tots dos pel damunt del cos ajagut i silen-
ciosament baixàvem del llit per anar a jugar a l’ombra.

La migdiada de l’avi

L’avi, després de dinar, tenia el costum de fer una copa 
de conyac 103 i d’anar a fer la migdiada en un catre que 

hi havia al quarto del mig. Quan es despertava i sortia, nos-
altres hi entravem a recollir la calderilla que li queia de les 
butxaques quan s’estirava. Era un conveni que teníem amb 
l’excusa de fer guardiola.

Memòries i facècies d’un vilatà
per Tomàs Homs

casal d’Argentona
SORTEIG DE PARTICIPACIONS

Advertiment
Vosaltres que heu tingut la sort d’haver-vos escapat de la 

tragèdia, ja que potser en el 1936, el 1937 o 1938 éreu un 
infant o potser encara no havíeu nascut. 

Tu que et diverteixes saltant com un gripau en qualsevol 
discoteca o sala de festes, que disposes d’un petit cotxe o d’una 
moto estrepitosa per fumejar d’aquí d’allà, que si et corre la rata 
entres en un bar o en el restaurant que trobes pel camí i et crus-
peixes com la cosa més habitual del món una hamburguesa o bé 
una pizza o et fas servir un plat combinat, que fumes a desdir i 
fins i tot potser un porro i tot això regat abans i després amb el 
teu whisky, amb el teu cubalibre, amb el teu Alella o amb el teu 
Rioja o amb la teva cervesa negra o daurada... Estima i defensa 
la pau amb les ungles i amb les dents si és necessari. I vigila 
perquè tot això que et sembla tan lògic, tan natural, no té res de 
natural ni de lògic i un dia es pot acabar com fa ara molts anys 
se’ns va acabar per a nosaltres, els homes de la meva generació. 
De l’estadi en que vius sortós i distret i al meu, mig inconscient, 
et pot catapultar a l’areny en el qual ronden el dolor, la fam, la 
tenebra, la sang i el foc. I gairebé sempre la mort ‒i no la mort 
natural, amb l’acompanyament més o menys sumptuari, de les 
persones que t’estimen o que són de la teva afecció‒ sota un cel 
inhòspit que fa que les teves despulles ningú sàpiga on paren.

Vigila i no visquis tan alegre i que no t’enlluernin els nous 
i meravellosos avenços de la tècnica. Que no t’ensiborni l’ac-
tual benestar, la civilització de les computadores i electrodo-
mèstics.

Si vingués una altra guerra tornaria a passar el mateix.  
O pitjor.

Rafel Bigorra i Rius

aSSeMBlea 
General 
ordinÀria 

US HI ESPEREM !!!

Dissabte, 30 d’abril del 2016
a les 19:00 h. 

al Casal (La Fonda)
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Llegenda de Sant Jordi que arreu del món descriu
uns fets que s’han tornat llegenda i fantasia,
Sant Jordi és tot Amor, l’Amor mai no podria 
tacar-se els dits de sang, el Drac encara és viu

i no se’l treu de sobre la nostra Humanitat;
és viu i fa amb nosaltres el curs de l’existència,
duem tothora un Drac com a perpètua herència 
d’orgull, de fanatisme, d’enveja i falsedat.

No hi ha ningú perfecte, no ho és la nostra argila,
la rosa duu l’espina lligada amb el perfum.
És bella la innocència perquè no ha vist la llum,
la llum li farà veure’s el Drac dins la pupil·la.

Sant Jordi amb una llança d’Amor, que algú confon
amb l’estri que utilitzen per destruir la vida,
empaita el nostre Drac i ens obre una ferida
que és una rosa més dins el jardí del món.

Matar el Drac?, ni pensar-ho!, és part del nostre viure
i ens el trobem de cara; d’esquena i de costat;
quan amb l’Amor podríem tenir-lo controlat
ens mana fer ganyotes en comptes d’un somriure.

Nosaltres prou voldríem no caure en cap parany
i els reis anomenar-nos d’aquesta dolça terra;
ser amics d’una princesa, que el Drac no ens fes la guerra
i que el galant Sant Jordi ens protegís tot l’any.

Però tenim migrada la voluntat d’aprendre,
ens plau molt i moltíssim l’elogi i l’afalac
i tot sovint ens guia personalment el Drac
que ens fa marxar a les fosques en tant que ens porta  

a vendre.

Sant Jordi és com l’oreig que allunya la calitja,
com un plugim dolcíssim que ens besa i ens commou;
Sant Jordi és el pouaire que baixa al fons del pou 
del nostre jo profund que el nega i que el desitja.

Meravellós Sant Jordi que cada primavera 
renoves la llegenda del Drac i el Cavaller,
enfila’ns a la sella veloç del teu corser!,
volem amb tu recórrer la màgica sendera.

Allunya’ns de la prosa mesella i terrenal
que ens trava les petjades i ens neula la florida;
la teva llança ens obri, quan calgui, la ferida
que de l’Amor ens deixi la rosa i el senyal.

LA roSA i eL SeNyAL

EL RACÓ 
DE LA
LINA

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona

Tel. 93 756 13 05
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Problema	núm.	49
Juguen blanques i guanyen.

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 48
El final és senzill però cal jugar bé per guanyar.  1.Rf6  Rh5; 
2. g8=D!!!, la jugada clau com es veurà, Ag8; 3.Rg7!!! Rg5 (no 
importa donar l’alfil doncs caurien els peons); 4.h3 (no h4 perquè 
respondrien Rh5 i hauríem de moure el rei blanc i entregar el peó 
avançat) Rh5; 5. h4 i el rei ha d’anar cap a la fila 4 permetent que 
el rei blanc mati l’alfil de g8 i pugui coronar el peó avançat de h. Si 
l’alfil mou, seguiria h7 i coronen.

Solució i comentaris en el proper número.

Informa't a
www.aulamusicargentona.com

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

a-cor
Un nou cor neix a Argentona

El cor abarca tot tipus d'estils: 
temes amb swing, a capella o 
acompanyats d'instruments, clàs-
sics i moderns, gospel songs...

Assajos: 
divendres de 20:00 h a 21:30 h

Preu: 20€ mensuals

Director: Jordi Guri

El cor ja Està En marxa...

VInE a cantar amB 
nosaltrEs!!!!!

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

T’esperem al C/Badalona, 
al costat de la plaça dels 
Geganters. Argentona

Dissabtes, diumenges i festius, de 8 del matí a 1 del migdia.

Xurros casolans
Xocolata desfeta
Cornes
Patates...

667 70 70 19

Xurreria Sonia
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Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!

 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 !!

Aquesta primavera posa’t a punt amb  els nostres tes que t’ajudaran a  cuidar la línia

tea_elritual elritual.te elritualte

c/ Carreras Candi, 5 • local
08310 Argentona (BCN)

Tel. 93 171 39 98
www.elritual.es Cinc generacions fent PA

FlecaCasas
C/ Gran 62   
Telf: 93 797 02 58

entana UniseX

Estètica i Quiromassatge

Hores convingudes
656 934 337

argensana@gmail.com
c/ dolors Monserdà, 38 1r
Argentona

Marina Gensana roba interior home/dona/nens
moda dona / complements / roba de la llar

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

08310 Argentona

G a G i
C O L L E C T I O N

I moltes més marques

VINE A 
VEURE 

EL NOSTRE 
OUTLET!



 TRACTAMENTS FACIALS
	Higiene facial .............................................. 38€

Il·lumina, hidrata i millora l’aspecte intern i extern de la pell

	Higiene facial exprés ................................... 28€
	Peeling químic mèdic .................................. 80€

Ácid làctic, Àcid mandèlic, Àcid pirùvic, Àcid Glicòlic

	Mesoterapia  zona - completa  
(infiltracions) .....................................des de 30€

	Radiofreqüència facial alta potència 45 min . 120€
	Micropigmentació ...........................des de 190€
	Rituals Facials 90’ ....................................... 68€

Or, Xocolaterapia, 100% green, etc.

	Tint i permanent de pestanyes ................ 33,50€
	Maquillatge facial ..............................des de 15€

TRACTAMENTS CORPORALS
	Exfoliació corporal ....................................... 38€
	Higiene d’esquena ...................................... 38€
	Desintoxicació iònica .................................. .30€
	Tractament reductor / reafirmant ........des de 49€
	Circulatori (massatge + presoteràpia)  .......... 38€
	Presoteràpia mèdica 45’ ............................. 30€
	Lipolaser + presoteràpia. ............................. 49€
	Bonus Reductors, reafirmants,  

maquinària .......................................... consultar

TERAPIES MANUALS
	Massatge 60’ ............................................ .38€
	Descontracturant, relaxant, reductor, etc.
	Massatge 30’ ............................................. 28€
	Massatge a 4 mans - 25’ ...........................  38€
	Reiki.......................................................... .30€
	Osteopatia ................................... …des de 35€
	Reflexología ................................................ 28€
	Rituals corporals 90’ ................................... 70€

Esel d’Orient, Canyes de bambú, pedres calentes, Or, Bombó, Café, 
Te mancha, 100% green, Picota vermella, Rosa d’orient, etc.

DEPILACIÓ
	Cera calenta ........................................ consultar
	Cera tèbia  ........................................... consultar

BELLESA DE MANS I PEUS
	Manicura completa ..................................... 16€
	Esmaltat permanent .................................... 18€
	Ungles de gel/porcellana ............................. 30€
	Peeling + parafina ...................................... 13€
	Pedicura exprés .......................................... 18€
	Pedicura completa  ....................................  25€

ALTRES
	Làser diode ......................................des de 20€
	Mihaboytec 20’ .................................des de 29€
	Cos perfecte amb personal coach
	Hidroteràpia (1 o 2 persones)  ...................... 35€
	Bronzejat, Tatuatge artístic, Acupuntura, Hipnosi, 

Constel·lacions familiars, Psicologia, Dietètica o 
Nutrició, Formació, Targetes regal personalitzades 

ESTILISME
	Rentar  ...............................................des de 3€
	Rentar + Reparació .............................des de 8€
	Assecat ..............................................des de 4€

	Bicoloració .................................................. 25€
	Tricoloració ................................................. 27€
	Color complet ............................................. 23€
	Color puntes ................................................. 8€
	Color arrels ................................................. 18€
	Metxes/reflexos  ...............................des de 12€
	Tall complet ................................................ 14€
	Tall serrell ..................................................... 3€
	Tall nen ........................................................ 8€
	Tall senyor .................................................. 14€
	Recollit  ............................................des de 18€
	Tractaments......................................des de 40€

S.O.S, Col·lagen, Botox, Sweet, etc..

	Rituals ..............................................des de 21€
	Extensions  ......................................... Consultar

Carreras Candi, 22
Argentona
Tel:  930 02 92 74 

640 15 93 81
info@mesqsalut.com
www.mesqsalut.com

mesqsalut.argentona

Plaça Nova 6 - 08310 Argentona
C/ JOAN XXIII NÚM. 1 - ARGENTONA

Facebook:  
Perruqueria Argentona93.797.29.22


