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El personatge. 
Lina Casanovas 
Pàg. 3

Editorial

Després d’un any en el govern municipal del nou equip, objectivament poques coses han 
canviat. La Sala, Can Doro, l’eix comercial... segueixen sent problemes heretats del passat amb 
difícil solució. Si bé és cert que quelcom ha canviat positivament en la manera i forma de go-
vernar, en que s’intenta arribar a un consens per sobre de la crispació, la gent del carrer vol fets 
concrets que demostrin que el poble està evolucionant. Podem entendre la manca de pressu-
post per una gestió prèvia partidista i poc previsora, però aquesta és una excusa amb data de 
caducitat. Celebrem iniciatives com la d’arranjar la Font Picant amb més voluntat i imaginació 
que pressupost, però ara cal dissenyar projectes de futur viables, amb suport econòmic i que 
ens els puguem creure. Cal començar a executar seguint una planificació sostenible que ens 
demostri que tenim futur i ens retorni la il·lusió, el contrari ens abocarà cap al final d’una nova 
legislatura erma. No hem d’oblidar però que l’exigència i els controls, certament necessaris, al 
nou equip de govern, han d’anar forçosament equilibrats amb la corresponent implicació dels 
vilatans en els afers públics de la nostra vila. És hora de posar-nos les piles!!!

Aquest número del Banc de la Plaça gira a l’entorn del canvi climàtic. Si bé les pluges de maig 
poden fer-nos desviar del tema, l’amenaça de sequera que ja hem patit és real, i les seves 
conseqüències sobre els boscos, riscos d’incendi, etc., no són tonteries. No és hora de baixar 
la guàrdia, ans al contrari, cal planificar amb seny el consum dels nostres recursos hídrics. En 
aquestes pàgines trobareu una ressenya sobre el debat del canvi climàtic que, promogut per 
Natura i l´Associació de Veïns, se celebrà al saló de pedra, a més de diverses col·laboracions que 
ens alerten sobre els perills i les conseqüències d’una meteorologia canviant. L’actual model de 
desenvolupament productiu amb les seves extremes contradiccions, en què prima fonamental-
ment l’ànim de lucre per sobre de qualsevol altra cosa és i ha estat un perill per a la humanitat 
i això cal tenir-ho present.

En aquesta direcció també alertem del perills, o com a mínim dels interrogants, que generen 
els productes transgènics. L’aposta per l’ecologia i el respecte per les persones i la natura són 
una clara intenció de l’Associació de Veïns.
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a! Us animem a participar en les juntes de l’Associa-
ció a fi de posar sobre la taula i poder discutir els 
temes que us preocupen. Com més serem i més 
participació tinguem, més forta serà la nostra as-
sociació veïnal. Les reunions se celebren l’últim 
dimecres de cada mes, a les 21:00h. També po-
deu participar des de casa fent arribar els vostres 
comentaris a revistaelbanc@gmail.com

El Banc de la Plaça accepta totes les col·laboracions que 
vinguin signades i siguin respetuoses. La redacció no es 
fa responsable de l´opinió dels seus col·laboradors.
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El canvi climàtic: 
Preocupar-se ’n  o ocupar-se’n?
Avui dia la comunitat científica admet com a fet incontrovertible 

que el clima de la terra està canviant de manera significativa. 
També és comú creure que el canvi climàtic esdevindrà un 

“considerable problema ambiental i un trasbals socioeconòmic molt 
seriós” com afirma el reconegut socioecòleg Ramon Folch en el llibre 
que es titula “Suarem!”, publicat recentment. També es reconeix que la 
causa més determinant del canvi climàtic és d’origen antròpic, és a dir, 
deguda a l’acció de l’espècie humana.

Anem tot seguit a desgranar la qüestió. Els canvis substancials que 
experimenta des de fa uns anys el clima de la terra són deguts prin-
cipalment a l’emissió massiva de certs gasos, en particular diòxid de 
carboni, com a conseqüència de la combustió en grans quantitats de 
carbó, petroli i gas natural. L’increment de diòxid de carboni (de 260 
parts per milió a mitjans segle XIX, a gairebé 400 parts per milió actual-
ment), i també d’altres gasos com ara el metà, l’òxid nitrós, els halocar-
burs, fa que l’atmosfera retingui més l’escalfor rebuda del sol (“efecte 
hivernacle”) –és a dir, que es torni més opaca a les radiacions emeses 
pels diferents materials terrestres-. Com a conseqüència de l’augment 
de l’efecte hivernacle es produeix un increment progressiu i significatiu 
de la temperatura mitjana de la superfície terrestre (“escalfament glo-
bal”). És aquest escalfament global el que finalment determina canvis 
remarcables en el clima de la terra. Canvis que s’esdevenen no ja a 
l’escala de milers o desenes de milers d’anys, com ha estat habitual en 
el nostre planeta, ans a l’escala de dècades. Aquest canvi d’escala és 
degut a l’acció humana en els darrers cent anys i és el primer cop que 
es produeix un canvi tant sobtat en la Terra –exceptuant els cataclismes 
originats per l’impacte de meteorits de grans dimensions com el que 
probablement va ocasionar l’extinció massiva dels dinosaures -. Els paï-
sos que emeten major quantitat de gasos amb efecte hivernacle són 
els Estats Units, la Unió Europea, la Xina, la Federació Russa i el Japó, 
per aquest ordre.

Ara ens podem preguntar, quines conseqüències té i tindrà l’augment 
progressiu de la temperatura ambient?. Ras i curt, que s’accentuï 
l’aridesa de les zones més àrides i semiàrides, que disminueixi la 
pluviometria mitjana en bona part de les terres continentals, que es 
fonguin les grans masses de gel –de l’Antàrtida, de l’Àrtic, de Groen-
làndia, de les glaceres – i per tant que pugi el nivell del mar i quedin 
submergides grans àrees litorals, ciutats incloses, i moltes illes, que 
disminueixi en general la pluviometria, que augmenti la freqüència 
i la magnitud de certs fenòmens climàtics com ara els huracans , els 
monsons, les onades de calor, les sequeres,  les inundacions, etc,... ; 
també que es produeixin greus alteracions en els ecosistemes naturals, 
en els cicles de les espècies vegetals i animals, en la biodiversitat i la 
pervivència de certes espècies d’animals i de plantes; finalment, hi 
haurà major incidència d’incendis forestals, dels processos erosius, 
tindran lloc alteracions greus dels agrosistemes que faran augmentar la 
inseguretat alimentària, particularment en els països mes desafavorits 
econòmicament com els de l’Àfrica subsahariana, que per cert és l’àrea 
que actualment  contribueix en menor mesura a l’efecte hivernacle (!).

El que s’ha apuntat fins ara són únicament prediccions a llarg o mitjà 
termini o bé hi ha quelcom que ja ens afecta?. Doncs bé, hi ha moltes 
evidències que ens permeten dir que el canvi climàtic ens afecta ja i de 
manera prou significada. I que ens afecta tant a nivell del conjunt del 
planeta com a nivell local. Les informacions dels medis de comunica-
ció reflecteixen prou bé els efectes actuals del canvi climàtic a nivell 
del conjunt del nostre planeta. Vet aquí alguns titulars prou aclaridors: 
“Grans despreniments de glaç a la plataforma de gel Larsen a l’Antàrtic 
(2002)”; “Evacuacions massives a l’Argentina a causa de grans inunda-
cions (2003); “Els monsons d’estiu a Àsia provoquen milers de morts”, 
“La sequera extrema causa d’incendis massius a Austràlia”, “El 2007 
la península ibèrica pateix l’hivern i la primavera més seques des del 
1947 ençà”, i tants d’altres.

Pendís al torrent de can Met a Traià, on es veu la gran quantitat de mates d’Opuntia re, una espècie de cactus forana adaptada al nostre entorn com a conseqüència del canvi climàtic
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I a nivell més proper, ens afecta el canvi climàtic?. Doncs clar que sí. Us 
heu adonat que els hiverns a la nostra comarca en els darrers vint o 
trenta anys solen ser menys freds?, que moltes de les fonts d’Argentona 
s’han assecat o amb prou feines ragen un fil d’aigua?, que els pous i les 
mines no revenen?, us heu fixa’t que plantes que abans no podíem cul-
tivar a l’exterior perquè el fred de l’hivern les matava, ara sobreviuen any 
rere any?, que les pluges són més escasses i que el trànsit d’una estació 
de l’any a la següent queda desdibuixat?, que es veuen espècies d’ocells 
que abans eren poc freqüents i que ara ho són més?. I la manca d’hores 
de fred a l’hivern que fa que les pereres i les pomeres fructifiquin de 
forma més escadussera i irregular?. I els insectes-plaga que apareixen 
força abans del que era habitual?. Fixeu-vos, si teniu curiositat, en les 
grans mates de cactus (Opuntia rex) que hi ha en els vessants de solell 
de la capçalera del Torrent de Can Met, a Traià; si hi aneu, tingueu molta 
cura de no punxar-vos amb les seves tant espectaculars com perilloses 
punxes!. Es tracta d’un cas ben clar de l’adaptació d’una espècie aliena, 
de clima sec i càlid, a una zona que, gràcies a la benignitat progressiva 
dels hiverns i a l’aridesa creixent, hi ha trobat un hàbitat propici per al 
seu desenvolupament. I més que en veurem de casos com aquest!.

Que cal fer a escala individual i a nivell local davant del canvi climàtic?. 
Preocupar-nos-en o be ocupar-nos-en?. Doncs potser millor la segona 
opció: ocupar-nos-en. És a dir, adaptar-nos a les noves circumstàncies 
climàtiques i al mateix temps amb el nostre comportament diari, amb 
els nostres hàbits, contribuir a què les conseqüències adverses del canvi 
climàtic afectin menys el nostre entorn, la nostra vida i la dels nostres 
convilatans; en definitiva, contribuir a minorar les causes del canvi i 
aprendre a conviure-hi. Com es concreta això en la pràctica diària?. 
Doncs sent més curosos en l’ús dels combustibles que generen gasos 
amb efecte hivernacle, per exemple: emprant més freqüentment el 
mitjans de transport públic, mantenint els nivells de temperatura de 

la casa en valors una mica més baixos, sense renunciar als mínims de 
confort tèrmic, fent un ús més racional dels materials fabricats a partir 
de derivats del petroli (bosses de plàstic, envasos, productes fitosanitaris, 
etc,...). També contribuirem a no agreujar el canvi climàtic tenint cura 
dels nostres boscos i evitant qualsevol acció que pugui augmentar el pe-
rill d’incendi forestal, reciclant la matèria orgànica, fent un ús racional de 
l’aigua (a casa, al jardí, a la piscina,...) i utilitzant espècies vegetals menys 
exigents en aigua en els nostres jardins o en la nostra terrassa. 

Albert Einstein deia que els fets són els fets i la realitat la manera com els 
vivim. El canvi climàtic és un fet indiscutible i la realitat, doncs, és la ma-
nera com el vivim. Visquem-lo en positiu, ja que de res serviria preocu-
par-se’n si ja hi som dins del canvi. Aleshores, 
el més eficaç i probablement el més ètic, és 
ocupar-se’n. I està clar que podem fer-ho al 
nostre nivell i en el nostre quefer diari.

Oriol Marfà i Pagès. 
Dr. Enginyer Agrònom

Horari d’atenció: 
de 5 de la tarda a 9 del vespre

MATRÍCULA OBERTA
CORAL, ORQUESTRA I BANDA
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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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De trangènics s’en parla poc, mai a fons, és a dir , posant da-
munt la taula tots els peròs i contres de la manipulació en els 
vegetals i animals. De vegades, es té la impressió d’una mena 

de conspiració silenciosa a nivell mundial per no parlar dels trangè-
nics i el seu possible impacte a la salut humana, el medi ambient i la 
pagesia. Al capdavall, les quatre o cinc munltinacionals que tenen a les 
seves mans les nostres llavors ja han aconseguit el que volien: que per 
activa o per passiva la major part dels governs i les institucions interna-
cionals responsables de la salud humana els permetin comercialitzar 
arreu els seus productes.

Val a dir que, malgrat tot, de vegades sentim o llegim com els defen-
sors dels transgènics diuen que aquests són del tot ecològics perquè 
no caldrà fer tractaments químics o que gràcies a aquestes llavors 
erradicarem la fam del món.

De moment podem constatar que, malgrat els milions d’hectàrees 
de conreus transgènics, els problemas alimentaris en el Tercer món 
s’han agreujat, especialment per la puja sobtada de l’arròs, el blat o 
les lleguminoses. Alguna cosa deu fallar en el pronòsitc dels savis. 
Penso que, d’una banda, el fenòmen s’explica perquè el capital 
financer juga a especular a nivell mundial amb els aliments, sobretot 
ara que sembla que la borsa i el totxo han tocat sostre. D’atra banda, 
les llavors modificades transgènicament que avui tenim al mercat 
(blat de moro i soja) no han estat dissenyades perquè siguin més 
productives ni tampoc perquè estiguin a l’abast de les economies 
més pobres, que tenen com a única sortida reproduir ells mateixos 
les llavors que necesiten. Per entendre-ho bé: és tal i com ho feiem 
els pagesos catalans fa tan sols uns quaranta anys.

Les llavors transgèniques són cares, més que les híbrides i són estèrils, 
és a dir, que no les poden reproduir. Això implica que les hem de 
comprar cada cop, un luxe que només es pot permetre la pagesia del 
primer món, moderna i endeutada fins al moll de l’òs i que a cops 
de crèdit i a vegades (en uns pocs sectors) amb subvencions, anem 
allargant la nostra agonia.

Gràcies a la penetració dels trangènics i al consentiment dels page-
sos que s’han volgut creure que aquesta era la seva salvació profes-
sional, s’estan contaminant tots els camps de conreus tradicionals. És 
clar que si el camp contaminat per pol·linització és de blat de moro 
híbrid no passa res perquè el pagès no pot reproduir-lo i també 

haurà de comprar la llavor l’any vinent. La cosa es complica quan 
el camp contaminat és d’una varietat autòctona, reproduïda durant 
moltes generacions, amb unes característiques molt específiques i 
molt ben adaptades a un territori i a un clima determinats. La con-
taminació en aquest cas significa ras i curt la seva desaparició i amb 
ella un progressiu empobriment genètic d’unes varietats aconsegui-
des arreu del món durant milers d’anys per selecció  i realitzades 
sovint pels propis pagesos.

En aquest sentit és molt significatiu el que ens deia un argentí, 
descendent d’uns emigrants de Vallgorguina (durant la Guerra de 
Cuba). Afirmava el següent: els grans latifundis argentins, amb grans 
inversions de capital multinacional estan reconvertint els seus con-
reus centrant-se amb la soja de llavor transgènica. Avui, els argentins 
som el tercer país exportador després de USA i el Brasil i és probable 
que d’aquí a deu anys passem a ser la segona potència productiva 
exportadora de soja. Ara bé, les hortalisses, la fruita i les patates, 
si en volem menjar, les haurem d’importar. Per què? Senzillament 
perquè estem perdent els pagesos que són el que tradicionalment 
els han produït.”

Davant aquest exemple la pregunta és:  
I a Catalunya què passarà?

Pep Riera 
Pagès

De transgènics

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

Pep Riera en el debat sobre el canvi climàtic celebrat al Saló de Pedra el passat 4 d’abril

"entrepans & amanides"

Carrer Gran, 58 (Argentona)
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Per començar cal saber què són els Transgènics. 

Els aliments transgènics són aquells que han estat elaborats a partir 
d’un organisme modificat genèticament (OMG) o els que contenen 
algun ingredient a la seva composició procedent d’un OMG.

Es consideren OMG els organismes modificats mitjançant tècni-
ques d’enginyeria genètica. És a dir, els OMG són organismes al 
genoma dels quals s’han incorporat mitjançant enginyeria genètica 
nous gens procedents d’altres organismes o s’han modificat els 
seus propis gens. En general, un OMG posseeix una combinació 
nova de material genètic que li confereix noves propietats (resis-
tència a plagues, a herbicides i producció de substàncies d’interès 
nutricional).

Actualment a Catalunya es cultiva una única espècie transgènica, 
el Blat de moro MON810. Aquest blat de moro ha sigut modificat 
incorporant un gen de bactèria per fer-lo resistent a un cuc anomenat 
“taladre”. Tanmateix, ens arriben milers de tonelades d’aliments 
transgènics argentins per engreix de bestià, la majoria pels 
porcs de les nostres granges. Cal recordar que alimentem a 6 mili-
ons de porcs, la majoria dels quals es consumeixen a la Unió Europea. 
Però no ens desviem del tema. 

Per que el blat de moro Transgènic té aquest nom tant curiós: MON 
810? Les sigles corresponen a la multinacional que el comercialitza, 
la Monsanto, una empresa Nordamericana que té patentat el gen i 
fa pagar pel seu us i aprofitament. Segons dades d’aquesta empresa, 
les collites de blat de moro transgènic produeixen un 14 % més que 
les tradicionals i redueixen l’ús de pesticides. Segons les veus “pro-
transgènics”, aquest tipus de biotecnologia podria aconseguir erradicar 
la fam al món i aconseguir mitigar l’efecte hivernacle. Tot això pot 
semblar un gran avantatge atès l’actual escalada de preus dels aliments 
i els problemes no resolts dels països en vies de desenvolupament 
respecte a seu propis aliments. 

Què i qui hi ha al darrere dels transgènics?

Només 5 companyies en el món acaparen la majoria de les patents 
sobre aquests aliments, dues de les més grans són americanes: Mon-
santo i Syngenta

Aquestes empreses fan pagar per les llavors modificades doncs hi ha 
una patent al darrera que les recolza. Això significa que els agricul-
tors han de pagar per les llavors quan abans aquestes eren gratuïtes 
(en guardaven d’un anys per l’altre). Si bé es cert que ningú obliga 
a comprar llavors transgèniques aquest fet es inevitable doncs les 
espècies transgèniques contaminen les autòctones. Una camp de blat 
transgènic al costat d’un tradicional polinitza les llavors i converteix 
les tradicionals en transgèniques. Per tant, l’agricultor ja no pot tenir 
llavors pròpies. A més, l’empresa obliga als agricultors a comprar tots 
les pesticides-plagicides i fertilitzants per poder obtenir el major rendi-
ment de les collites de transgènics. La conseqüència es que la majoria 
de pagesos de països del tercer món estan venen les terres ja que no 
poden pagar les llavors (i la resta) a grans terratinents. 

Hi ha una clara pèrdua de biodiversistat. La varietat autòctona catalana 
de blat de moro dels queixal ha desaparegut recetment per culpa de 
la contaminació amb transgènics. No s’ha respectat el principi de pre-
caució a l’hora de disseminar una espècie que mai a la natura s’hagués 
pogut creat (a part del blat de moro existeixen els tomàquets amb gens 
de rata o enciams amb gens de salmó). El problema dels transgènics 
és que no hi ha volta enrera, una vegada el material genètic està a la 
natura i comença a recombinar-se ja no es tot extreure. Qui no recorda 
la campanya a favor del pesticida DDT? Es van fumigar pobles sencers 
per demostrar la seva inoquitat durant els anys 60, avui es declarat com 
un potent carcinògen.  

En definitiva, els aliments transgènics són una injusticia clara i sense 
paliatius vers la seguretat alimentària del món sencer, són un medi de 
especulació dels més rics amb el menjar de la humanitat, són un perill 
potencial pel medi ambient, un risc innecessari i una gran mentida en 
la que tots estem inclosos. 

Us recomano a tots els que tingueu inquietud per la salut de la vostra 
família aquest documental (va ha sigut emès per La 2 en dues oca-
sions): http://www.tu.tv/videos/el-futuro-de-la-comida-2006-docu

I aquest altre document:  
Soja transgènica pels nostres porcs i els nostres embotits:  
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article11040

Transgènics sí, transgènics no, què en saps?

Jordi Bonet

BAR FORMIGA II

Av. Puig i Cadafalch, 3
08310 ARGENTONA

Tel. 93 797 20 50

Reserves: 678933656
C/ Bernat de Riudemeia,4

Bar - restaurant

Esmorzar, dinar i sopar 
Àmplia terrassa
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El passat divendres dia 4 d’abril tingué lloc en el Saló de Pedra el 
debat sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències en quan 
a sequera i risc d’incendis. L’acte va estar organitzat per Natura, 

l´ADF i l’associació de veïns, i comptà amb la presència del professor 
del a Universitat de Barcelona, Sr. Joan A. López Bustins, expert en 
canvi climàtic; i una quarantena de persones, la majoria experts  o 
interessats en  el medi ambient. 

Durant l’acte es presentaren algunes de les conclusions del 4art infor-
me  IPCC-07, on es fa una previsió d’augment de la temperatura mitja 
del planeta entre 2 i 4 graus centígrads d’aquí al 2100.  El Planeta s’ha 
escalfat 0,74ºc en els darrers 100 anys.

L´IPCC 2007  (Intergovernamental Panel on Climatic Change,   
http://www.ipcc.ch) va guanyar l´any passat el Premi Nobel de la pau 
per el seus esforços per construir i difondre el coneixement del canvi 
climàtic produït per l’home i les mesures que el poden revertir.

De cicles climàtics ni han hagut molts al llarg de l’historia de l’univers 
per fenòmens derivats de l`activitat solar o de petites variacions 
de la trajectòria orbital de la Terra; amb períodes de gelera impor-
tants, de milers i milers d’anys de durada. El canvi actual, es un 
canvi  antròpic, es a dir secundari a l’acció de l’home i comença 
amb la revolució industrial i el consum  progressiu de combustibles 
fòssils. Aquest canvi actual es inequívoc (hi han dades irrefutables 
que el constaten), inusual  i inquietant, dons es difícil predir-ne les 
conseqüències. A Catalunya, pel fet de ser un país mediterrani, es 
fa més difícil predir els canvis climàtics, encara que sembla existir 
una tendència cap a una concentració de les pluges a l´hivern i més 
sequera a l’estiu..

En el debat posterior hi van haver diverses intervencions interessants 
sobre la gestió inadequada dels recursos hídrics per part de l’adminis-

tració  i com disminuir el 
risc d’incendis massius.

Natura va mostrar el 
seu interès i lideratge en 
seguir fen debats sobre 
temes mediambientals.

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52
Plaça Nova, 4 - Tel. 93 756 11 37

08310 ARGENTONA

Participa en la 
vida ciutadana

C/. Les Parres, 15

08310 ARGENTONA

Tel. 93 756 06 55

Fax 93 797 40 31

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ

JA Capdevila

Debat sobre el canvi climàtic que se’ns ve a sobre

Bon estiu i  bona 

Festa Major!
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PEP I INGRID CLUB DÒMINO
ARGENTONA

Carrer Gran, 24 - Tel. 93 756 04 39 - ARGENTONA

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

la teca
menjar cuinat

General Llauder, 46
Tel. 93 756 13 49
08310 Argentona

AV PUIG I CADAFALCH NÚM 9 TEL 937561569

FRANKFURT

o b r e 
quan vol 
(a partir 
de les 8)C

LA
U

D
I

El passat diumenge 8 de juny es va celebrar la I jornada cultural i de tradicions catalanes d’Argentona. 
Els organitzadors han valorat positivament l’esdeveniment. Al llarg del matí s’hi van apropar unes 400 
persones, i les entitats van tenir afluència de nens i pares contínuament però sense aglomeracions. 

I jornada cultural i de tradicions catalanes d’Argentona

Un grup d’alumnes de l’aula Oberta de tercer d´ESO de l´IES Argen-
tona han passat un qüestionari de vuit preguntes a 250 persones del 
nostre municipi amb edats d´entre els 15 i els 72 anys.

L’objectiu de l’activitat era obtenir informació del nivell de coneixement 
que té la població d’Argentona pel que fa a les entitats culturals del 
municipi:

Quantes hi ha, a què es dediquen concretament, com es financen, 
com es pot entrar a formar part...

Els resultats són força concloents:
-Només es coneixen un 20% de les entitats del municipi:
-El 78% de les persones enquestades no saben com es financen.
-Només el 13 % estaria disposat a participar voluntàriament.
-I el 85% creu que les entitats són necessàries.

Aquests resultats ens fan pensar que cal endegar tot un seguit d’acci-
ons entre la població infanto juvenil per tal de poder donar a conèixer 
qui som, què fem, què pretenem, quan i on ens trobem... Accions que 
ens permetin poder passar el testimoni a les generacions futures.

La diversitat cultural és un fet evident que ens enriqueix com a indivi-
dus.

Sabem però que per respectar la diversitat cultural primer cal conèixer, 
entendre, respectar i estimar la pròpia.
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L’agenda 21 de centre

El concepte d’agenda 21 té origen en la Cimera de la Terra, auspiciada 
per la ONU el 1992 a Rio de Janeiro, on tots els caps d’estat reunits 
van acordar que calia treballar activament per assolir un model de 
societat sostenible, és a dir, que asseguri que 
satisfem les nostres necessitats materials i 
humanes sense posar en risc la capacitat de 
les generacions futures per satisfer les seves.

Les Agendes 21 Locals, dins d’aquest con-
text, són el conjunt estructurat d’actuacions 
necessàries per avançar cap al desenvolu-
pament sostenible d’un municipi. Han de 
representar el punt d’arrencada d’un procés 
de diàleg i concertació entre les autoritats 
locals i els components dels teixits socioeco-
nòmic i polític dels municipis. 

Partint de la nostra realitat argentonina, 
al llarg d’aquest anys s’han dut a terme 
diferents actuacions emmarcades dins el 
Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local. Un petit 
exemple i que toca de molt a prop la nostra 
vida quotidiana ha estat la implantació de la 
recollida dels residus amb el sistema “porta 
a porta”.

L’Agenda 21 es pot aplicar en molts àmbits 
de l’esfera local. Quan aquesta és l’objectiu 
principal d’un centre educatiu, estem parlant 
de L’Agenda 21 de Centre. És llavors quan 
sorgeix el nom d’Escola Verda.

Actualment a Catalunya hi ha 227 centres 
educatius que disposen del Distintiu Escola 
Verda. Per tal d’arribar a ser una “Escola 
Verda” cal un compromís, unes accions i uns 
passos administratius a seguir.

Volem ser una escola verda

Quan hi ha una inquietud mediambiental 
dins la comunitat educativa, ja sigui dins el 
claustre de professors o dins la comunitat de 
pares i mares, es fa necessari posar sobre la 
taula la possibiltat de que el nostre centre  
sigui una “escola verda”.

Quan un centre vol disposar del distintiu “escola verda” cal que faci un 
procés d’ambientalització. Aquest procés consta de diferents fases que 
us mostrem en diagrama de la figura 1.

Una realitat

Ser escola verda és una realitat possible 
que requereix esforç, voluntat i un treball 
conjunt en xarxa entre les diferents parts 
de la comunitat educativa del centre 
(claustre de professors, alumnat i AMPA) 
i les Regidories locals de Medi Ambient i 
Educació.

Ser escola verda és també una realitat pro-
pera: al Maresme hi ha 8 centres que tenen 
el distinitu.

L’IES Puig i Cadafalch, de Mataró, n’és un 
d’ells, des del 2004. 

Aquest centre va optar per organitzar-se a 
partir d’un nucli que representés les dife-
rents parts de la comunitat educativa i local: 
la Comissió Mediambiental (figura 2).

La Comissió Mediambiental està formada 
per:

 2/3 professors voluntaris del centre • 
(CLAUSTRE)
Un representant de pares (AMPA)• 
3 delegats verds (ALUMNAT)*• 
 Un representant de l’administració local • 
(AJUNTAMENT)
El director/ la directora de la Comissió• 

*Sorgeix la figura del delegat verd, com a 
representant del grup classe.

A partir d’aquí van començar a dur  a terme 
varis projectes. El primer es va titular “La 
llei de les tres R” (reutilitzar-reduir-reciclar) 
en tant que projecte que afectava tan el 
funcionament del centre com la dinàmica a 
dins l’aula.

L’escola verda

Figura 1. Fases del procés d’ambientalització

Distintiu d’Escola Verda

La redacció del Banc de la Plaça es complau en publicar l'informe realitzat per la Marina Culubret i la Cristina Alsina sobre les 
Escoles Verdes. Hi podeu trobar tota la informació necessària per tal que la nova escola, acabi situant-se al bosquet de Sant 
Sebastià o a qualsevol indret, pugui acollir-se als beneficis que gaudeixen les escoles que han fet aquesta opció. En el cas del  
CEIP l'Aixernador, si ho aprovés el seu Consell Escolar, estarien en condicions de demanar a la Generalitat que l'edifici que ha 
de construir sigui ecològic,eficient i sostenible ( aprofitament de l'aigua de pluja, de l'energia solar, aprofitament de les aigües 
grises, bona orientació, materials que aïllin tèrmicament, etc...).
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També s’han dut a terme projectes en els quals l’AMPA ha estat la 
impulsora o hi ha col·laborat, com és el cas de la socialització dels 
llibres de text o el replanteig de la generació de residus a les festes de 
final de curs. L’alumnat també ha estat l’executor d’alguns projectes, 
per exemple el de “Pati net-Pati brut” en el qual hi havia una reflexió i 
modificaicó en quant a l’ús educatiu dels patis.

Avantatges i inconvenients

Actualment el treball que estan seguint és bàsicament curricular ja que 
no hi ha una aportació adicional externa de recursos econòmics i per 
tant les despeses per a projectes d’”escola verda” s’han de contemplar 
dins el mateix pressupost de l’escola. 

Per altra banda, estan satisfets de com ha canviat la consciència del 
claustre i dels alumnes en relació al tema mediambiental. També 
veuen positivament que el fet de treballar aspectes mediambientals 
pugui desencadenar, de retruc, el debat d’altres temes no pròpiament 
ecològics però sí que hi poden tenir relació avui en dia, com és el cas 
del comerç just.

La poca implicació, a nivell econòmic, de les Regidories i institu-
cions autonòmiques és una realitat amb la que, malauradament, 
molts podriem estar d’acord, siguem de la població que siguem. 
Cal, des del moment en què un centre s’implica en el projecte 
d’escola verda, que tots els agents de la comunitat educativa i les 
administracions  implicades sàpiguen i reconeguin quin és el rol 
que els pertoca.

No estem sols 

Per tal de facilitar l’intercanvi d’experiències entre els diferents centres 
de Catalunya que tenen el distinitu, la Generalitat organitza cada dos 
anys els Simposis d’Escoles Verdes. 

Per altra banda, també hi ha Fòrums d’Intercanvi a nivell territorial que 
es fan amb una freqüència més seguida.

Ja a l’octubre del 1999 es va posar en marxa el Butlletí Electrònic, on 
les escoles hi aporten les seves experiències i expliquen projectes que 
han dut a terme als seus centres.

Cal dir també, que dins el Programa d’adhesió a les escoles verdes, 
la Generalitat organitza plans de Formació de Zona per tal de facilitar 
elements i recursos als professors per tal d’apropar-se a la realitat del 
què és una escola verda.

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/
escoles_verdes/

Escola verda: una necessitat

Cada vegada més, el fet de tenir o no una actitud “ecològica” davant la 
vida ja no és tant una opció sinó més aviat una necessitat. 

Aquesta inquietud pel medi ambient la veiem continuament als 
mitjans de comunicació, als comunicats de les administracions 
locals i autonòmiques. Els recursos naturals, l’ecosistema del qual 
formem part es troba penjat d’un fil molt prim, i en qualsevol 
moment pot desplomar-se; talment tenim una espasa de Demòcles 
que cada dia recorda la nostra insignificància i vulnerabilitat en 
aquest univers.

Recordem què es va dir, ja fa setze anys, a la Cimera de la Terra de 
Rio de Janeiro: “cal treballar activament per tal d’assolir un model 
de societat sostenible, és a dir, que asseguri que satisfem les nostres 
necessitats materials i humanes sense posar en risc la capacitat de les 
generacions futures”.

Tenim a les nostres mans, davant els nostres ulls, les generacions 
futures. Tan sols cal que hi reflexionem i actuem.

CRISTALLERIES ARGENTONA
VENDES I INSTAL·LACIÓ DE VIDRES I MIRALLS PLANS

Av. Puig i Cadafalch, 5 General Llauder, 44 baix

Tel. 93 797 19 53  Tel. 93 756 09 26

08310 ARGENTONA

 

 

DIRECTOR/A
 

 
 

ALUMNAT 

 

AJUNTAMENT
 

 

AMPA
 

 

CLAUSTRE 

 
COMISSIÓ 

MEDIAMBIENTAL 

Figura 2. Esquema de la Comissió Mediambiental

General Llauder, 2 cantonada Joan XXIII 
Argentona · Tel. 93 797 25 71

Marina Culubret  
i Cristina Alsina
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La Sala

Tot el poble coincideix que la remo-
delació de La Sala es un dels temes 
més importants que s’han fet a nivell 
d’infraestructures a la nostra Vila en molt 
de temps. Al menys des de el punt de 
vista de la seva inversió. En el ple del 
mes de maig Agrupació d´Argentona va 
demanar una comissió d’investigació 
que va rebutjada per tots els grups. El PP 
es va abstenir, però la representant de 
l’Entesa, el regidor del PSC i els actuals 
responsables del govern es van tirar els 
trastos pels cap a compte de l´actual 
situació de La Sala. I això es el més 
curiós. Tots es volen tapar les vergo-
nyes, els d’abans i els d’ara. I potser si 
que es hora de que comencin a donar 
explicacions que ens permetin entendre 
perquè amb la inversió que s’ha portat 
a terme encara tenim una sala tancada a 
pany i forrellat. ¿ Voleu dir que les coses 
s’han fet bé ?, ¿voleu dir que no hi ha 
una manca de claredat ?, ¿voleu dir que 
aquí tothom vol callar i el millor es no 
parlar del tema?. Els veïns ens mereixem 
explicacions clares i concretes.

Argentona o la vall del riu 
vermell 

Poca broma. Al començament de les plu-
ges de maig, va haver-hi un parell de dies 
en que baixava aigua vermella per la riera a 
l’alçada de la confl uència amb la de Riude-
meia, per sota del viaducte de l´autopista.. 
Això va ser conseqüència del trencament  
d´un desaigua d´alguna industria química 
del terme de Dosrius. Baja, poca aigua, 
pous secs i contaminats. Regidoria de medi 
ambient: cal estar atent i conèixer l´estat 
dels desaigües dels nostres veïns per evitar 
que aquests fets puguin esdevenir-se un 
altre vegada.

Argentona comunicació

Des de fa pocs mesos ja podem gaudir 
d’un nou espai de comunicació. Es tracta 
del portal Argentona comunicació. Podeu 
trobar tota la informació de la Vila, la 
programació de la radio, etc i a més podeu 
fer els vostres comentaris. Per cert ¿sabeu 
quina es la noticia més comentada fi ns ara? 
Dons la reunió que el President del Partit 
Popular de Catalunya va tenir amb els seus 
militants ara fa unes setmanes.

Obres a la avinguda Espanya

Fa poques setmanes han començat les 
obres de millora de l’avinguda Espanya, 
altrament coneguda com Can Gallart. 
Després d’un llarg procés sembla que han 
decidit posar mans i mànigues a l’actuació 
que,  per cert, inicialment costava més de 
900.000 euros, ara sembla que en costarà 
700.000 i  ens han explicat que sembla que 
encara sortirà la cosa més “barateta”. Les 
obres seran fi nançades per l´Ajuntament, la 
Generalitat i els veïns.

Televisió local

Des de començament de la present 
legislatura, la Televisió privada d´Argentona 
ha deixat d’emetre els espais d’entrevistes 
als membres de l’oposició i  només emet 
entrevistes amb el Sr Alcalde. Sembla 
però que això pot canviar. En les darreres 
setmanes han començat a gravar espais, 
que encara no han estat emesos, amb els 
membres dels partits de l’oposició. ¿ I això 
perquè? Dons no tenim resposta però igual 
l’equip de govern sap  alguna cosa. 

Pluges i Futbol

Durant el mes de maig es van produir for-
çes pluges que han provocat situacions re-
alment vergonyoses. Sense anar més lluny, 
el día 25 diumenge va ploure durant tot el 
matí el que va provocar que els voltants del 
camp de futbol quedessin plens de fang i 
basalts. ¿ Voleu dir que costaria molt que 
l’ajuntament poses pedres de riu i millorés 
aquesta instal·lació.? Només calia escoltar 
els comentaris dels equips visitants. Es clar, 
la competició va quedar  molt alterada. Per 

cert, no varem veure a ningú de l’equip de 
govern mentre plovia.

Ciutat de la Ceràmica

Fa algunes setmanes es va celebrar la 
primera assemblea de l´Associació de 
Ciutats Espanyoles de la Cerámica, que 
com ve sabeu presideix el nostre tinent 
d’alcalde Ferran Armengol. Es curiós 
veure al Sr. Armengol presidint una 
associació de caràcter espanyol, com diu 
en el seu títol, i al mateix temps no votar 
a favor, per exemple, de que es col·loqui 
a la bandera espanyola a la façana de 
l´Ajuntament. Nosaltres creiem que cal 
tenir coherència en la defensa de les 
idees. I si no volem la bandera espanyola 
a la façana ( cosa respectable encara que 
no es comparteixi) tampoc hem d’ac-
ceptar la presidència d’una organització 
espanyola.

ONG I el català

Ens expliquen els impulsors de la ONG 
Cor d´Africa d´Argentona, que es dedica 
a donar suport  educatiu a nens d’aquell 
continent,  que van presentar un escrit 
a l’ajuntament per tal de demanar una 
subvenció i que varen veure amb sorpresa 
com s´els demanava que per poder aten-
dre la seva petició l’escrit havia d’estar fet 
en català i no en castellà, com sembla que 
es va presentar. 

Argentona i l’esport

Ara fa molts anys es celebrava a la Vila la 
nit de l’esport. Des de fa un temps però 
es va decidir suprimir aquesta celebració 
que estava recolzada per l´Ajuntament. 
Hem pogut saber que en les reunions de 
la Comissió d’esports hi ha qui ja comença 
a pensar en la possibilitat de plantejar 
la recuperació d’aquesta festa, que ara 
més que mai té tot el sentit del món pels 
èxits aconseguits per entitats com el CB 
Argentona, l’equip de futbol o la pròpia 
escola esportiva que es un clamorós èxit 
de participació. Veurem si son capaços 
( els governants ens referim) de tenir la 
sensibilitat de recuperar una bona iniciativa 
veïnal, cívica i social.

La Sala Argentona comunicació

COSES QUE PASSEN El banc de la Plaça
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Olímpics d´Argentona

Ja que abans parlàvem de la festa de 
l’esport tenim el millor exemple en la 
participació en els propers Jocs Olimpics 
de Pekín de l´atleta argentoní José Rios. 
Des de El Banc de la Plaça li volem desitjar 
tota la sort del món. Estarem a l’aguait de 
la televisió.  D’altra banda els amics dels 
Crazy Jumpers, estan també de enhora-
bona perquè en el darrer campionat de 
Catalunya van aconseguir 4 medalles. Una 
d´or, una de plata i dos de bronze. Volem 
també fer-los arribar en nom de tos els 
veïns la nostra felicitació.

ARGENTONA és casa teva, és la teva vila. La coneixes de debò? Les 
coses que poden passar inadvertides durant el nostre trànsit atrafegat 
amb cotxe ó bé a peu! 

A cada edició de el Banc de la Plaça publicarem una imatge i, al següent 
número, la identifi carem. Et convidem a participar en aquesta prova i a 
posar a prova la teva memòria. No hi ha cap premi, el premi serà saber 
si de debò coneixes la teva vila.

Para atenció perquè a la nostra vila hi ha coses o elements arquitectònics 
de les nostres façanes, d’edifi cis singulars, etc. que ens donen identitat.

Hi tindran cabuda elements dels nostres carrers, passatges, places, avin-
gudes i dels indrets de fora del casc, com a les masies, ermites, fonts, 
urbanitzacions i, per descomptat, dels paratges naturals dels quals 
encara podem gaudir.

Així doncs, au, vinga, a passejar tranquil·lament i a redescobrir la 
teva vila, Argentona.

Com a pista indicarem a cada imatge si l’indret el trobem dins o 
fora del casc urbà.

coneixes la teva

VILA?

Aquest racó es troba dins del casc urbà.
Et sona?

Recital de Xavier Ribalta

notícies de l’Associació
El passat diumenge 18 de maig tingué 
lloc l’assemblea ordinària anual de la 
nostra AAVV. Amb l’assistència d’una 
vintena de socis, vam repassar les 
activitats dutes a terme des de l’anterior 
assemblea; tanmateix es valorà la situa-
ció actual de l’Associació i les activitats 
de futur. 
Posteriorment vam tenir un dinar de ger-
manor a l´Hort del Rector, on vam gaudir 
d´una magnífi ca paella d’arròs que el mestre paeller, el Sr. Josep Oltra, 
ens va fer per assaborir-la una cinquantena de persones.

El passat 16 de maig va tenir lloc al Centre Parroquial 
d’Argentona l’anu nciada actuació del cantant Xavier 
Ribalta. Va ser un recital encantador amb una gran 
emotivitat que va fer gaudir als assistents.
 
Llàstima que van ser pocs els que varen poder disfrutar 
de l’espectacle. Esperem que per a una altra ocasió, 
més aviat que tard, els argentonins poguem gaudir 
d’aquest cantant que ha fet seva la divulgació arreu del 
món de la nostra poesia i demostrem així recolzant els 
trobadors de la poesia catalana, l’estimació i la defensa 
de la nostra identitat.
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Jaume I el Conqueridor va néixer a Montpellier el 1213 i va morir el 1276. 
Era un home ros, d’ulls foscos i molt donat als amors. Va tenir tres dones 
legítimes i algunes unions clandestines amb altres dones. Les seves 
relacions fins i tot varen provocar sublevacions dels seus fills i l’empit-
jorament de les relacions diplomàtiques amb altres estats. A la mort de 
la seva darrera esposa, Violant, filla d´Andreu d’Hongria, es va casar en 
secret amb una dama, Teresa Gil de Vidaurre, que va contraure la lepra 
i  que va voler repudiar, acudint fins i tot al Papa, que no va autoritzar 
el divorci. Jaume I va ordenar tallar la llengua al Bisbe de Girona, Fra 
Berenguer de Castellbisbal, a qui havia confessat el seu matrimoni amb 
la Teresa i a qui va acusar de revelar el secret de confessió.

Diuen els llibres d’història que era un home de gran caràcter, aven-
turer i somiador. Era un gran amant de la llengua catalana i de fet va 
ordenar que els documents es redactessin en aquesta llengua i no en 
llatí com era costum. Va voler fer una Creuada a Terra Santa però va 
fracassar. Amb 22 anys, l’any 1229 va conquerir Palma de Mallorca, i 
un any després Menorca també era seva. Tres anys més tard va ocupar 
Eivissa. Jaume I va repartir les terres entre els catalans de l´Empordà 
que el varen ajudar en les conquestes i que varen introduir a les illes la 
llengua i cultures catalanes. Argentona li té dedicat el nom d´un carrer 
de la Vila 

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

Vols col·laborar?
L’entitat cultural Amics de la Vinya i el Vi d´Argentona demana 
la vostra col·laboració en l’aportació de fotografies de les anti-
gues vinyes de la nostra vila. Per tal de disposar de documentació 
gràfica i per ajudar a tirar endavant un estudi que estem iniciant 
per fer-ne un treball, amb possibilitat de llur publicació, sobre les 
vinyes que ja no existeixen i poder fer-ne un llistat amb els noms 
dels propietaris, varietats de raïm, superfícies i altres dades que es 
considerin adients.
Podeu enviar les fotografies bé digitalitzades al nostre e-mail  
cescnava@hotmail.com amb l’assumpte Les vinyes de la nostra 
vila o bé trucar al tel. 606122413 i passarem personalment a recollir 
les vostres aportacions. Evidentment serem molt curosos en tractar 
les fotografies i les tornarem ben aviat.

Píndoles 

D´hIstòrIA

Jaume I 
el Conqueridor

Agustí 
Rodríguez

El bloc d’en Tàrio Rubio
Per manca d’espai us adre-
cem al bloc Els escrits d’en 
Tàrio, on hem publicat 
l’article que porta per títol 
Els valors de la constitució 
de la Segona República 
Espanyola (1931).

http://tariorubio.blogspot.com
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GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona
C/Barcelona 46-48 • Tel./fax 93 797 02 70

08310 Argentona • joan.serra@vodafone.es

Enguany arribem a la novena edició de la Garrinada, una iniciativa 
jove que s’inscriu en la Festa Major de Sant Domingo. Al nostre 
entendre, des del seu sorgiment, la Garrinada ha estat clau en la 

renovació i projecció de la Festa Major, alhora que ha esdevingut un 
element dinamitzador i aglutinador del jovent del poble, creant teixit social, 
promovent vincles comunitaris i dinàmiques de participació, i reforçant la 
identitat local. Com és sabut, la Garrinada és possible gràcies al compromís 
i el treball voluntari i desinteressat de l’assemblea organitzadora i una 
extensa xarxa de col·laboradors, durant tot l’any. El reconeixement social 
per part de la gent del poble i la projecció més enllà d’Argentona han 
consolidat la Garrinada com una cita festiva anual i ineludible per a molts 
joves i no tant joves.

Per això ens colpeix haver-nos de topar any rere any amb els mateixos 
esculls per part d’uns equips de govern que semblen no valorar prou la 
Garrinada i que plantegen el suport de l’Ajuntament a la festa com una 
mena de concessió caritativa a una colla de joves. Si bé cal reconèixer que 
al llarg d’aquests anys ens hem trobat amb situacions diverses i polítics 
amb més sensibilitats que d’altres, una trajectòria de discrepàncies amb di-
ferents equips de govern i l’actitud de l’actual alcalde ens duen a denunciar 
públicament la situació que patim. Un dels punts més polèmics sempre ha 
estat l’horari d’acabada i les queixes d’un reduït grup de veïns de l’escola 
Bernat de Riudemeia. 

Històricament, la festa (i especialment la Festa Major) ha anat lligada 
al trencament de la rutina de treball i a una certa relaxació en les 

normes socials i els codis de conducta que regeixen la nostra 
quotidianitat. És l’ocasió per a que els més joves comencin 

a sortir sols, per a que els grans facin algun excés, per 
a que aquelles persones que no coincideixen o no 

es fan es trobin, per acostar-se a l’amor anhelat, 
per tenir experiències úniques... Per això la Festa 

Major és un cop (o dos) l’any; no només 
perquè un dia a dia així seria insostenible sinó 
perquè és necessari tenir espais i/o ocasions 
puntuals per desfogar-se, enrauxar-se i trencar 
amb la inevitable rigidesa i monotonia de la 
vida ordinària. En aquest context de permis-
sivitat i distensió moral, entenem que és ben 
comprensible que els horaris s’allarguin fins 

ben entrada la matinada, com passa amb la majoria de 
festes majors del país.

Tot i això, sempre ens hem mostrat oberts a la negociació amb veïns i 
Ajuntament i, fins i tot, ens hem acollit a processos de mediació que no 
han tirat endavant per la negativa d’una minoria de veïns a participar-hi. 
Curiosament, enguany el consistori ens ha exclòs de la negociació i ha 
imposat uns horaris prèviament pactats amb els veïns. Ens sorprèn que 
la respectable opinió de quatre veïns passi per sobre del gaudi de milers 
de joves, infants i adults. I encara ens sobta més l’actitud intransigent 
d’un alcalde que s’ha enrocat en la seva postura i no sembla disposat a 
negociar; actitud que ens recorda d’altres èpoques i maneres de fer que 
crèiem superades.

Tal controvèrsia ha anat també acompanyada del ja clàssic estira i afluixa 
sobre la ubicació de la Garrinada a l’escola Bernat de Riudemeia; emplaça-
ment que creiem que hauria de ser indiscutible. A més a més, percebem 
l’actitud de l’alcalde i la seva gestió del procés com una certa desconsidera-
ció envers la Garrinada, el treball que comporta i les seves funcions socials. 
No comprenem perquè l’Ajuntament no reconeix d’una vegada per totes 
la Garrinada, el seu emplaçament a Les Escoles, la seva aportació a la Festa 
Major i la seva importància per la vila, tal i com la gent del poble ha fet des 
de fa temps. I no comprenem tampoc perquè els polítics no corresponen 
amb fets i un suport decidit a una iniciativa popular i jove consolidada que 
té tan pocs paral·lels.

El nostre missatge és un crit d’alerta per la situació que venim patint, amb 
més o menys intensitat, des de fa anys i que enguany està dinamitant el 
nostre ànim i la nostra bona voluntat. Fem també una crida a tota la gent 
que ha participat, col·laborat, assistit, gaudit i celebrat la Garrinada. La festa 
la fem tots i totes i la seva continuïtat depèn de la vostra complicitat i el 
vostre suport en aquests moments difícils.

Llarga vida a la Garrinada!! Visca la Festa Major!!

Crit d’alerta de la Garrinada

Assembla de la 
Garrinada’08

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona
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Plany per un amic

L’amic Josep Redolta (Pepito) ens ha deixat. 
Trobaré a faltar la seva presencia. Ens havíem 
trobat moltes vegades fent la passejada 
junt amb la seva muller per combatre el 
colesterol. Era trobar a un optimista nat i avui 
es bastant difícil trobar una persona que vegi 
sempre blau el cel.

En Josep comanava  una carboneria a la 
plaça de l’església. Era un exponent d’una 
generació que apuntaven una diana i han 
tingut d’agafar-se a una taula de salvació. 
Qui sen recorda que traficà amb carbó era 
quasi d’utilitat pública?. Quin desencís devia 
suportar quan en Pepito es dona compte que 
el gas havia truncat el seu medi de viure i va 
tenir de cercar altres mitjans per poder portar 
el pa a taula.

Molts vilatans han patit aquets desencís que 
tu patires. Com el ferrers instal·lats al carrer 
Gran experimentaren que els animals de peu 
rodo anaven desapareixent i no necessitaven 
ferradures. Com les modistes que les seves 
clientes anaven a abillar-se en vestits prefa-
bricats. I quans en queden del 18 “colmados” 
que hi havia a la vila i que els supers els han 
inutilitzat?.

En les nits que hem costa agafar el son, 
totes aquestes víctimes dels avenços tècnics 
formen com una mena de Santa Companyia. 
I tu Josep hi vas al davant.

Rafel Bigorra i Rius

L’efecte bumerang de la tala 
dels dos pins centenaris

Per posar en antecedents la voràgine 
d’aquest afer,  es va succeir la tala dels dos 
pins monumentals i centenaris el primer dia 
de govern de Tots per Argentona , durant 
en el traspàs de l’antic equip de govern de 
l’Entesa i per segons diuen per l’ímpetu i 
excés de cel del tècnic de medi ambient i per 
el vuit de poder del moment. 

Seria molt llarc enumerar la gran paperassa 
que a generat tot el expedient,  per no fer 
feixuc al lector , ho resumeixo dient que la 
pilota a nat rebotant en totes les teulades 
com en un joc de teva-meva i encara esta 
rebotant, aveura com s’acabarà aquest 
infortunat afer.

Ahir dia 26 de marc en un setmanari mataro-
ní el Tot Mataró la regidora de sostenebilitat 

en un article acaba dient que: Desprès d’una 
reunió amb el govern i oposició per tancar 
el tema deien que totes les parts han quedat 
d’acord ates al informe d’un enginyer del 
Pallars , en que no va haver cap responsabili-
tat política i que el tècnic de medi ambient va 
actuar correctament referent a la tal·la, i que 
tot això l’error fou administratiu. 

Per tant i per el que es veu en el tarannà 
aquest d’aquest govern, el expedient acabarà 
dormint en un calaix fins que els papers 
esgrogueeixi’n  formant part dels arxius de 
les veritats incomodes de la Regidoria  de 
Sostenibilitat i aquí no ha passat res...

Referent al títol del article acabaré fen esment 
del “Bumerang” de forma irònica ates a que 
tothom sap que el bumerang es una arma 
que un cop llençada gira sobre el seu propi 
eix, es desplaça en la seva trajectòria i torna 
al punt de origen .

Això es el que a passat la denuncia de la tal·la 
la va fer la nostre entitat NATURA el dia 18 
de juny del 2007 i ara resulta que desprès de 
tot aquest afer subtilment es desprèn que els 
culpables som nosaltres , el que varen avisar 
de la tala incontrolada ? “Total per dos pins, 
cal tanta remor” . Es inaudit, irònic e surrea-
lista atès que per tapar aquest afer, necessitin 
un informe d’un tècnic del Pallars. I hom es 
pregunta es que no es  podria haver arranjat 
aquest afer d’una altre manera ? Es que no 
en hi han tècnics mes a prop ? O es que els 
convenia era tapar una veritat incomoda per 
a tots implicats , sense rebaixar-se i admetre 
el disbarat ?

Acabo per fer repetir un cop més un proverbi 
xines: “No corregir una falta és la veritable 
falta”, de Confuci

Francesc Navarro i Bonamusa, de NATURA.

Tenim ganes de recuperar el 
ball de gitanes argentoní

Com aquell qui diu s’han fet vuit anys sabà-
tics, i creiem que ja n’hi ha prou.

 Ara fa un any el Consell d’Entitats Tradicio-
nals d’Argentona ens van engrescar per a fer 
acte de presència a la Fira d’Entitats Tradicio-
nals i hi varem participar. Per a nosaltres  va 
ser una grata sorpresa l’acceptació i interès 
que vàrem obtenir per part del públic visitant 
de la fira i la demostració de simpatitzants 
que varen donar-nos telèfons i adreces per 
a poder-hi contactar i participar amb les 
activitats de l’Esbart.  

Aquest resultat tan encoratjador no va parar 
de fer-nos pessigolles per a, sense adonar-
nos-en, anar a demanar a l’ajuntament un 
local adient per a poder començar els assaigs.

Varem posar fil a l’agulla i començarem 
els assaigs. Ara ja podem dir que el ball de 
gitanes tornarà a ser present a la Festa Major 
d’Argentona. Serà un senzill homenatge als 
nostres avantpassats i un afermament de “ 
qui no perd els orígens no perd la identitat”.

La Junta treballa per anar fent contactes amb 
els antics dansaires que vulguin també incor-
porar-se i amb els col·laboradors”garrofers” 
que ens han expressat la seva satisfacció per 
la bona notícia.

Esperem no haver-nos oblidat de ningú,per 
si fos així, vagin per endavant les nostres 
disculpes. És per això que fem una crida 
a tots aquells que vulguin afegir-s’hi per a 
col·laborar-hi, tant a l’organització de l’entitat, 
com a participar en la realització del ball. 
Podeu fer-ho al telèfon (662484412) i sereu 
benvinguts.

Volem donar les gràcies per enda-
vant a tots aquells amics, entitats, 
ajuntament,comerços,junta i, sobre tot, fer un 
reconeixement a la nostre inoblidable Carme 
Muñoz, ja que gràcies a ella, l’any 1990, ja 
s’havia pogut recuperar de nou aquest nostre 
BALL DE GITANES, que, si deu vol, tornarà a 
ser present a la nostra vila.

AMICS DE LA CULTURA  
I L’ESPLAI D’ARGENTONA- Esbart Dansaire

50 ANYS DE GEGANTS !!!!!!

Aquest 2008 els nostres gegants els Senyors 
de Burriac  i els capgrossos, compleixen els 
seus 50 anys. D’una manera molt especial 
des de la Colla de Geganters i Grallers 
d’Argentona estem preparant tot un seguit 
d’actes per commemorar aquestes noces 
d’Or.

Durant el proper dia 12 de juliol es faran una 
sèrie d’activitats relacionades amb el món 
geganter, i durant tot el dia, Argentona i els 
seus carrers gaudiran de cercaviles i algunes 
sorpreses, animades amb diferentes colles de 
tot Catalunya que han volgut acompanyar-
nos en aquesta celebració.

Des de la Colla de Geganters i Grallers 
d´Argentona us animem a tots a participar 
en els diversos actes d´aquest dia i que ens 
hi acompanyeu. Que puguem demostrar 
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l’entusiasme de tenir uns gegants tan vells i 
vius encara.

També a partir del 6 de juliol hi haurà una 
exposició del 50è aniversari al Saló de Pedra. 
Us hi esperem.

Colla gegantera d´Argenona

Resposta de Can Raimí

Sr. Director.

Aquest Consell Rector s’adreça a vostè en 
relació a l’article titulat “Can Raimí y sus locu-
ras”, publicat a la secció de col·laboracions a 
la pàgina 14 de la vostra publicació  del passat 
març, signat pel senyor Savino Ricco, en relació 
al qual volem fer les següents manifestacions: 

1er.- Neguem absolutament els fets que el 
senyor Ricco imputa tant personalment als 
membres del Consell Rector com a aquest 
òrgan de forma col·lectiva, consistents en 
falsedat documental, apropiació indeguda, 
malversació de cabdal, etc.

2on.- Neguem absolutament que s’hagin fal-
sejat les actes de les assembles generals,  totes 
les actes han estat sempre, amb caràcter previ 
al seu enviament als membres de l’entitat, 

analitzades per l’Ajuntament, i a més totes 
estan signades, pel conjunt de membre del 
Consell Rector, i per tant pel regidor municipal 
d’urbanisme.

3er.- Any darrera any les comptes anyals han 
estat aprovades per l’assemblea general, mà-
xim òrgan de la Junta de Compensació, i fi ns 
i tot en el decurs de l’any 2007, a petició d’un 
grup de veïns, es va fer una auditoria que 
declarar que la comptabilitat d’aquesta entitat 
urbanística s’ajusta fi delment a la realitat. 

4art.- Mai, absolutament mai, cap dels mem-
bres del Consell Rector ha fet servir el diners 
de la Junta de Compensació per a fi nalitats 
personals, o pròpies.

5è.- Tots els recursos interposats davant 
l’Ajuntament d’Argentona pel senyor Ricco, 
contra els acords adoptats en les assemblees 
celebrades per la Junta de Compensació, han 
estat desestimats. D’altra banda l’esmentat 
senyor mai no ha interposat cap procediment 
judicial contra els acords de les assemblees 
o del Consell Rector. Ni tampoc contra les 
resolucions municipals que desestimaven els 
seus recursos.

6à.- Aquest Consell Rector emplaça al senyor 
Ricco a que presenti davant dels Jutjats de-

nuncia formal contra els membres d’aquest 
Consell Rector, aportant les proves que diu 
tenir que demostren la comissió per parts 
dels seus membres, dels delictes que ens 
imputa, de falsedat documental, apropiació 
indeguda, malversació de cabdal, etc.

7è.- Aquest Consell Rector ha adoptat l’acord, 
en primer lloc d’enviar-vos aquesta carta 
perquè tingueu a bé publicar-la en la propera 
publicació, i en segon lloc,  d’emprendre acci-
ons judicials de caràcter penal contra el vostre 
col·laborador per entendre que les seves afi r-
macions amb publicitat poden ser susceptible 
dels delictes d’injúries i de calumnies.

Argentona, a catorze de maig de dos mil vuit.
Joan Carles Sala Alonso

Vicepresident Consell Rector de la Junta de 
Compensació Can Raimi

Merceria i roba interior 
per a tota la família

C/Joan XXIII, 3 • Argentona

Selecció Tomàs

C/ Sant Miquel, núm. 8 - 08310 ARGENTONA
Tel. 93 756 16 68 - Fax 93 756 00 97

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES

www.avargentona.com/banc

@Recorda que 
téns també la 
versió digital 
de la revista

www.avargentona.com/banc
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solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 18
Posició senzilla, però per guanyar les 
blanques han de jugar fi . 
Blanques juguen i guanyen.

ESCACS 
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 17
1. Th7+, es clar que el blanc no pot perdre temps, Rg8; 
2. Th8+ !!!, la clau, aquesta jugada permet el reguitzell de 
escacs en descoberta que vindran tot seguit fi ns al mat 
fi nal Rh8; 3. Th1+  Rg8; 4. Ah7+  Rh8 (jugada  forçada);  
5. Af5+ Rg8;  6. Ah7+ Rh8;  7. Ae4+  Rg8; 8. Ah7+ 
Rh8; 9. Ad3+ Rg8; 10. Ah7+  Rh8; 11. Ac2+ !!! (desclava 
la dama i permet el mat fi nal)  Rg8; 12. Th8 !!!  (tornem 
al començament) Rh8 ; 13. Dh5+ Rg8; 14. Dh7+ i 
abandonen per mat a la propera.

NO CO TA DE DI

A LES MO TES ES

NI VAL SES EL IT

MES L’A BA PRE TI

A SEM PE GUA DAR,

Salto del caballo
per Tàrio Rubio

Solució:

Començant per la primera 
casella, seguint el moviment 
del cavall en el joc dels 
escacs, formeu una oració.

No val a badar, el dimoni 
sempre està a l’aguait de les 
més petites coses.

Medicina i salut
Factors de risc cardiovascular i salut (part segona)

La Hipertensió Arterial
El cor impulsa la sang per les artèries exercint una 
pressió que anomenem tensió o Pressió Arterial,  
amb un valor màxim a cada batec depenent de 
la força de la contracció del cor  i un valor mínim, 
coincidint amb el període de relaxació del cor. 
Quan aquesta xifres estan per sobre uns valors 
determinats, parlarem de Hipertensió Arterial.

Els nivells de tensió arterial no son fi xos, sinó que 
evolucionen  durant del dia  en relació a si estem 
en  repòs, fent un esforç,  relaxats,  nerviosos  ect, 
es per això que una sola mesura sovint no te un 
valor defi nitiu ni per afi rmar ni per descartar que 
hi ha hipertensió arterial. Es considera valor nor-
mals per sota de 140mms de Hg en la màxima i 
per sota de 90 en la mínima.

La Hipertensió es una malaltia molt freqüent, 
que afecta a dos de cada tres persones de 
més de 60 anys  Es també  una malaltia 
molt traïdora, sovint no dona cap mena de 
símptoma mentre va lesionant òrgans vitals 

com  el cervell, cor, ronyons. La Organització 
Mundial de la Salut  el considera  es el factor 
de risc que més morts ocasiona,  tan com 7 
milions cada  any.

Els valors de pressió arterial augmenten 
progressivament amb el pas dels anys, 5 mm 
de mercuri per cada dècada. Es dir si tenim 
150/90 als 50 anys, als 60  haurà augmentat a 
155/95. Parlarem de Hipertensió  si tenim, en 
diferents controls, una pressió màxima més 
alta de 140 mm de Hg   o una mínima més  
alta de 90 mm de Hg.

Que cal fer davant de la hipertensió?
Prevenció abans.  Millorar els hàbits de vida, 
amb control de pes i de la quantitat de sal 
que mengem cada dia. L’exercici mantingut i 
moderat es també útil per evitar o si mes no 
retardar  la seva aparició.

Quan ja s’ha diagnosticat. Posar-nos ens 
mans del nostre metge de capçalera, perdre 

pes si es precís  i reduir la quantitat de sal en el 
menjar , sovint cuinant sense sal, no posant el 
saler a taula i si cal,  utilitzar condiments com 
vinagre, llimona, herbes aromàtiques  etc.

Cal recordar que molt aliments porten sal, tot 
i que a vegades no en notem el seu gust, per 
exemple el pernil dolç sovint en porta més 
que el pernil serrà, la llet també porta una 
quantitat important de sodi.  Cal vigilar sobre-
tot determinats tipus de menjar especialment 
carregats amb sal, com  son  els embotits, 
menjars precuinats, les conserves, aperitius  
( olives, patates chips),  sopes de sobre, 
concentrats de carn, aigües minerals amb 
gas... Finalment atenció en gent que ronca i 
fa apnees, això pot ser una de las causes de 
hipertensió en arterial.

Sovint es necessita afegir medicació per acabar de 
controlar els nivell de pressió, D’això s´en ocuparà  
el metge, però tenim que recordar que cap 
tractament es útil si seguim menjant amb sal.

Joan Batlle
Metge cardiòleg

C/ Abat Escarré, 3
08310 Argentona
Tel. 93 797 05 97

elroure@hotmail.com
Dietètica • Herboristeria

Productes ecològics i naturals, alimentació per a persones 
amb intoleràncies (a la lactosa, al sucre, celíacs...)

Vine al Roure i tasta els nostres tes, cafès, sucs i altres 
productes naturals en un ambient tranquil i acollidor.

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

Bon estiu i 
bona Festa Major!



El Celler
d'Argentona

RESTAURANT

Bernat de Riudemeia, 6 • Argentona
Tel. 93 797 02 69 - Fax 93 756 15 05

info@cellerargentona.com
www.cellerargentona.com

plaça nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

VIDEOCLUB
-videoteca-

Pl. Catalunya, 34
Mataró
93 799 09 50

www.videokrater.com

ARTESANIES DO-VER

C/Sant Julià 21 - Argentona - Tel. 93 756 07 79

Taller-botiga de marcs

PER A TOT EL 
QUE VULGUIS 
EMMARCAR!

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Especialistes en decoració en alumini i vidre

Av. l'Aixernador, nau 13. Pol. Ind. Turó St. Sebastià
08310 Argentona (Barcelona)

Telèfon: 93 756 13 14 / Mòbil 610 45 64 61 / Fax 93 756 13 14
e-mail: cristalleries_duran@hotmail.com

Carrer Gran, 108
Tel. 93 797 16 50

ARGENTONA

LENTS
DE 

CONTACTE

CENTRE ÒPTIC
ARGENTONA

AUTO - TALLER

Mecànica en general. Gasolina i Turbo Diesel

Electricitat. Injecció. Pneumàtics

Sistema autodiagnosi de l'automòbil

C/ Joan XXIII, 34 Tel. 93 797 22 38
08310 Argentona Mòbil 600 078 402

I FILLS
MALTAS TRAVER S.L.



Gabinet d'Arquitectes & Associats 
PAGEO

AGUSTÍ PAGEO

VÍCTOR PAGEO

Arquitectes

C/ Gran, 50,Baixos.  Tel: 93 797 05 13   Fax: 93 797 40 93   
gaap@pageo.cat

Plats casolans - Tapes i menjars
Menús diaris

Plaça Nova, 5
08310 Argentona Tel. 93 756 16 01

Pg. Baró de Viver, 58 - 08310 Argentona (Barcelona)

www.hotelargentona.com - Tel. 93 797 00 56

HHOTEL

VILA
D’ARGENTONA

GRANADOS AUTOMÒBILS, S.L.   
Sant Jaume, 59 • 08310 Argentona • Telèfons: 93 797 19 61 / 93 756 07 93

e-mail: grana2auto@Red.renault.es

REPARACIÓ DE 
CARROSSERIES 

EN GENERAL

VENDA DE 
VEHICLES NOUS 
I USATS


