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Editorial

Una altra tipologia de Festa Major ha estat 
possible. ens toca decidir.
La passada Festa Major d’estiu ens ha demostrat que es possible un nou model de Festa Major. 
Front les inquietuds dels mes escèptics, per primera vegada en molts anys, la festa major del 
poble, la festa en honor a Sant Domingo (Domènec), la que pretén aglutinar als vilatans entorn 
de la gresca i el lleure,  s’ha esdevingut sense el paraigües més comercial i multitudinari de la 
Fira de la Terrissa. 

Enguany hem constatat més participació vilatana,  tant dins de l’organització dels actes com en 
el seu entorn i gaudi, l’exemple el tenim en el concert de l’Orquestra de la  Gran Porca. I tot 
això amb més estalvi, menys aglomeracions i un major sentiment social de poble. Ara tenim de 
nou tot un futur obert a la participació i a retrobar-nos amb la nostra festa.

El debat està servit, i vist l’èxit  assolit per ambdues efemèrides per separat, cal que la comissió 
de festes del nostre consistori, valori quin model és millor pel futur. Per això cal preguntar, 
analitzar  i ponderar l’opinió de tots els afectats, ja siguin vilatans , comerciants, firaires, terris-
saires i patrons del càntir, tant en termes de  millora de l´entramat social local com purament 
econòmics. Des del nostre punt de vista, com ja ha estat demostrat, no s’ha de tenir por al 
canvi de model. 

Argentona vol decidir, ara i sempre. El dret a decidir es inqüestionable sempre que respecti 
l’opinió i la voluntat dels altres. Des d’aquestes ratlles no volem reivindicar el dret a decidir, 
sinó la seva posada en pràctica com un exercici democràtic sublim. Podem decidir quin model 
de festa volem, quin model de poble volem... i fins i tot, quin model d’estat volem.  Però per 
prendre una decisió col·lectiva cal que hi participem tots, doncs la decisió ha de ser majoritària.  
És per això que insistim que el dret a decidir  és nostre si ens el fem nostre participant en el 
procés de pressa de  decisions. Totes les opinions són respectables si es respecten entre elles. 
Per avançar cal decidir, no deixem que els altres decideixin per nosaltres, participeu !!!!el banc de la plaça
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El dijous 18 de setembre tingué lloc la primera reunió de les entitats 
argentonines i de vilatans que a nivell individual estaven interessats a 
convocar una consulta ciutadana per copsar si és majoritari el desig  
que Catalunya es converteixi en un estat de dret dins del marc de la 
Unió Europea.

A la primera crida feta per tres entitats: La Societat Civil d’Argentona, el 
Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell i l’entitat ecologista Natura, 
s’hi afegiren els Amics de la Poesia, Maulets, Els Amics de la Vinya i el 
Vi, i un seguit de ciutadans que a nivell particular va mostrar el desig 
de tirar endavant la consulta.

A partir de l’experiència de la vila d’Arenys de Munt , es decidí crear 
un nova entitat amb l’objectiu de convocar la consulta. El nom és el 
que encapçala aquest article. Acordaren demanar assessorament a la 
Comissió Organitzadora de la Consulta d’Arenys de Munt i, a partir 
de l’1 d’octubre, crear les comissions de treball operatives per dur-la a 
terme a la nostra vila.

Els arenyecs foren convidats. Andreu Major, Josep Manel Ximenis i 
Jordi Clopés aportaren les seves experiències i donaren uns quants 
consells que es resumien en: fer la consulta el mateix dia  que el 
màxim nombre de pobles i ciutats que puguin a Catalunya per tenir 
el més gran resó amb la suma de tots els vots escrutats i fer més 
difícil que es reprodueixin l’arribada d’ultradretans espanyolistes que 
volguessin violentar  la manifestació, cívica i festiva, del ple exercici del 
dret a decidir.

Aquestes raons van ser acceptades per quasi la unanimitat de persones 
que el dia 1 d’octubre van acudir a la convocatòria de la 2ª assem-
blea de voluntaris  de  la Comissió Organitzadora  de la Consulta a 
Argentona.

Acte seguit es crearen les comissions de treball: la de campanya, la 
d’informàtica, la de logística, la de comunicació i la d’economia. Ja 
començaren a posar fil a l’agulla amb més de trenta membres en total.

S’establí un interlocutor amb l’alcalde i regidors per fer més fluïda 
la relació. Dos portaveus posaran  cara i veu a l’organització: l’Eudal 
Calvo i l’Enric Subiñà. De la Coordinació General me n’encarregaré un 
servidor, Xavier Peguera.

En una  fase posterior s’establirà la figura de Coordinador de Voluntaris 
i Formació, així com la Comissió de Seguretat per al dia de la consulta.

El període informatiu abastarà des del dia 30 de novembre fins al 
12 de desembre. Dins d’aquest període hi haurà diversos actes: 
organitzats per la comissió de campanya o per iniciativa dels partits i 
associacions polítiques que abans d’acabar el mes d’octubre ho hauran 
de fer saber a la comissió  per tal de poder fer el programa d’actes i 
donar-lo a conéixer.

Cada dijous a les 8 hi haurà una trobada per passar comptes, cada 
comissió, de la tasca encomanada i prendre les decisions correctores 
per complir els terminis previstos. Esteu convidats una vegada més 
a poder col·laborar i, si només ho podeu fer el dia 13 de desembre, 
no deixeu de fer-ho saber: caldran gairebé cinquanta persones a les 
meses de votació per poder-se rellevar, també en tasques d’informació 
i seguretat. Us esperem.

Argentona pel dret a decidir

Xavier 
Peguera

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

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

MATRÍCULA OBERTA
CORAL, ORQUESTRA I BANDA
EL DIMECRES FEM BANDA, VINE
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A principis de la dècada dels 40 del segle passat, anys molt difícils i de 
trist record argentoní: del final d’una guerra cruenta, de la pèrdua de 
llibertats i la ruïna moral i física del país. També d’Argentona com la 
majoria de poblacions amb gent sense feina i manca d’aliments, però 
just al nostre poble en finalitzar la guerra, va sorgir una gran oportuni-
tat de treball, per a molts i molts treballadors amb feina i dinar inclòs, 
unes grans obres en la propietat de can Navas (veïnat de Riudemeia) . 
Es tractava de la construcció d’un palau fortificat molt luxós, compara-
ble a un “Escorial” i s'anomenà el “Bell Recó”, popularment “el ranxo 
grande”, amb la cuina i menjador pels treballadors de l’obra.

La faraònica obra fou aixecada sobre les runes d'una altra emblemàtica 
edificació: l’antiga propietat de can Carreres, és així com la mencionava 
Carreras Candi en el seu llibre Argentona històrica, al costat de la Via 
Romana i, amb tota probabilitat, el bressol de l’heroi de la guerra de 
Successió i general de l’imperi Austríac: Jaume de Carreres (militar que 
ajudà a prendre Gibraltar, defensà Barcelona, s'exilià per continuar 
lluitant a Sardenya contra els Borbons, rebé el títol de Marqués de Car-
reres, governador de Triestre, tinent general i lloctinent de l'emperador 
a Milà, on morí).

Una fita que concorda en la memòria popular dels argentonins. 
Realitzant un treball de recerca històrica de totes les vinyes del terme 
argentoní he pogut constatar en el sector de can Pins l'existència de les 
vinyes de can Baramona i també de can Carreres. Cap dels camperols 
d’aquella propietat va fer menció de l'existència d'una vinya en el 
sector de can Navas...

En aquestes que entendreu perquè em cal apel·lar al Dret a la llibertat 
d'expressió:

En Lluís Serra, amb pseudònim de Lluís S. Morgan, col·laborador de 
la revista municipal Cap de Creus durant més de quinze anys amb un 
munt d’escrits entre la història i la llegenda i tarannà dels habitants de 
40 masies argentonines, vingué doncs, seguint la trajectòria, a parlar 
de la grandiosa mansió de can Navas. Afirmava, en el preàmbul, 
l'existència de la propietat dels Carreres i orígens remots d’aquell he-
roic general, esmentava també la família Navas propietària de la gran 
edificació “Bell Recó“, la qual considerava una obra singular i de gran 
bellesa artística gràcies a les pintures de Josep M. Sert i Massot, el seu 
alumne, que decoraren les seves parets.

En Lluís, com sempre, va lliurar l’escrit a la redacció de la revista muni-
cipal Cap de Creus, però aquest cop li fou retornat sense saber quines 
raons (ni de qui!). Sols manifestant-li que havia de canviar el text: 
havia de suprimir la referència a la propietat de can Carreres (tabú). 
I només parlar de can Navas i del “Bell Reco“. Així de lamentable la 
desconsideració de la direcció d’una revista municipal contra la llibertat 
d’expressió d’un escrit i relat històric d’en Lluís Serra (S. Morgan), el 
qual davant els fets presentà la seva renúncia com a col·laborador de 
la revista i de retruc els argentonins hem perdut, pel cas d'ignominiosa 
censura, els escrits i comentaris d’en Lluís sobre la historia i les masies 
de Argentona.

Ai las! Quina casualitat que quan el Grup de les Fonts va voler res-
taurar la font de la Gallega, a vora de la Via Romana, sorprenentment 
foren foragitats pel seu propietari. Pel que es veu, també aquella font 
s’havia d’oblidar dels seus orígens. I per què?

El 2004 recordo que, promogut per l’ajuntament de l´Antoni Soy, a 
l’estil d’altres ocasions, per tal de promoure una jornades d’aproxi-
mació ciutadana per un coneixement del patrimoni històric argentoní, 
també es va organitzar una passejada per gaudir de la Via Romana, 
una ocasió ben esperada per molta gent! Partir de l’ajuntament amb 
el batlle al davant per visitar aquell patrimoni testimonial en terme 
argentoní, quin goig! La Via Romana, amb mes tres mil anys d’història. 
Fou una visita comentada per especialistes en el tema.

D'ençà de llavors la situació és deplorable: l'abandó de taulons i 
contraforts sense consolidar; la desaparició del cartell que a peu de 
carretera, al Coll de Parpers, convidava a visitar la Via Romana; els dub-
tes sobre l'antiguitat de la via que un historiador va sembrar, al meu 
entendre, amb pocs fonaments ja que ni va entendre tampoc la causa 
que va originar els grans desnivells d'algun sector de més de dos 
metres de fondària. I és del domini públic que en la construcció de la 
gran mansió es van utilitzar les pedres de la pista vial i aquesta ha estat 
la causa que originà l'erosió a partir dels anys 40 dels grans desnivells 
fins al deplorable estat actual de la Via Romana.

El Juny de 1990 uns historiadors es varen presentar a l’ajuntament 
d'Argentona amb un manuscrit sembla que del segle XVIII en el qual 
l’autor enaltia la figura d’un parent, dit General Jaume Carreres, l’heroi 
de la Guerra de Successió i, entre altres qualificatius, esmentava la 
d’argentoní. Cercaven la casa pairal de l'esmentat personatge. Des de 
l'Ajuntament se'ls negà la certesa de l'indici (???), quan la majoria de 
la gent del poble sap de l’existència de can Carreres, com a Can Pins, 
Can Barmona, etc. Així com també el coneixement del text del llibre 
Argentona històrica de Carreras Candi que fa referència a la “secular 
masia de Can Carreres al costat de la Via Romana, al peu de Parpers“. 
Un oblit interessat? Com és sinó que els funcionaris no es van prendre 
la molèstia de prendre les dades dels historiadors ni els posaren en 
contacte amb coneixedors de la història de la vila?

Aquestes, i moltes altres preguntes, ens porten a l'atemptat contra la 
llibertat d’expressió, per tal d’encobrir i voler ignorar una masia argen-
tonina, amb un acte de desconsideració vers una persona respectada i 
valuosa com és en Lluís Serra.

Així doncs és en nom de la llibertat d'expressió i de la veritat his-
tòrica que alguns la voldrien morta i soterrada en una fossa massa 
ignominio sament obscura, declaro que aquest 
tema resta obert i posat a mans d'historiadors que 
saben com fer l'autòpsia a les mentides oficials.

el dret a la llibertat d’expressió

Arc reconstruït al s. XVI, a la part sud de la Via de Parpers. 

Joan Pannon 
i Farré
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Ara fa uns dies, durant la segona meitat d’agost vaig veure com una 
de les cases més boniques de l’eixample d’Argentona –insigne barri 
d’Argentona amb cases dignes de ser catalogades- a finals de setembre 
anirà a terra per tal de que s’hi construeixin dos xalets i així poder fer 
més negoci. Es tracta de la Casa que era dels senyors Escoda –i més 
antigament del senyor Manel Nadal, propietari de terrenys de la zona 
del torrent d’en Cirés- i que actualment l’ha comprada un constructor-
promotor urbanístic de fora d’Argentona,. La casa es troba al carrer 
Bellavista número 41, a la cantonada entre aquest carrer i el carrer 
Mestre Falla, una mica més abaix de l’Escola de les Fonts. 

La casa va ser construïda l’any 1946 per l’insigne constructor argentoní 
Julià Pallerolas, i l’arquitecte sembla ser que hauria estat el senyor Bru-
llet, tot i que de la llicència d’obres només hi figura la seva suposada 
signatura, no el nom.

La casa en qüestió és un xalet destinat a vivenda d’un sol cos, compost 
de planta baixa i pis tot seguint un estil arquitectònic neorústic, una 
bella imitació d’una masia, on podem observar un portal d’arc de mig 
punt adovellat i finestres també adovellades. També té un interessant 
rellotge de sol a la façana principal  i una bonica balconada a la façana 
sud-est. 

Crec que el poble d’Argentona es mereix que es protegeixi el nostre 
patrimoni en els seus conjunts urbanístics que revesteixin interès, i ca-
ses com aquesta haurien d’estar catalogades dins d’una protecció més 
genèrica de cases d’interès dins l’eixample burgès d’Argentona, amb 
la finalitat d’evitar que aquestes cases es puguin tirar a terra amb la 
facilitat en que s’està fent. Avui és la Casa Escoda la que anirà a terra, 
demà potser serà alguna del Baró de Viver o de l’Avinguda Marina.

Cal per una banda tenir un bon catàleg del patrimoni d’Argentona  
i que els argentonins i argentonines ens moguem a favor del que 
sentim nostre i en contra de l’especulació urbanística, però, per altra 
banda també és necessari que l’administració pública doni suport als 
propietaris amb béns catalogats, per tal de fer viable la protecció dels 
béns protegits.

Actualment s’està redactant el catàleg del patrimoni local que cal prote-
gir que estarà llest per a la pròxima primavera, i molts vilatans esperem 
que aviat estigui llest per tal que tot el que considerem patrimoni hi 
estigui present, protegit. Crec que ens hem d’emmirallar amb tantes 
d’altres poblacions catalanes –sobretot d’interior- o franceses, en què 
el respecte cap al conjunt urbanístic i arquitectònic tradicional és molt 
gran, el creiexement de la població petit i on fins i tot hi ha municipis 
que no permeten construir cap edifici de més alçada que el campanar!

Ara és l’hora d’escollir quin model de poble volem, un catàleg del 
patrimoni i un nou Pla General Urbanístic ens permetrien fer possible 
tenir un poble agradable, envoltat de naturalesa i arquitectònicament 
coherent, però per a això cal la voluntat política dels qui ens governen 
al poble, i la voluntat política ha de venir donada per la voluntat dels 
vilatans. Per tant, com més fort es faci sentir el poble, més mobilitza-
rem als mateixos polítics.

M’agradaria doncs, animar als nostres polítics locals –tots– i a tota la 
resta de vilatans d’Argentona a que apostem per un model de poble 
amb un creixement molt sostingut i limitat, que respecti 
l’esperit de poble que tant de benestar ens dóna, i que 
no permetem més que cases d’interès per Argentona 
vagin a terra.

La Casa Escoda anirà a terra
l’eixample d’Argentona ho lamenta

Bernat 
Calvo

BAR FORMIGA II

Dr. Farrero, 16 - Tel. 93 797 00 71
Av. Puig i Cadafalch, 3 - Tel. 93 797 20 50

08310 ARGENTONA

GRANGES Ca l'Elies
Agricultura Ecològica

L'Arc de la Natura
Avda. Molí de les Mateves, 2
(al costat de la Baronia de Viver)
Argentona

Dimecres i divendres: 16.00 h a 19.30 h
Dissabtes: 9.00 h a 14.00 h
Telèfon: 615 500 282
Mail: larcdelanatura@gmail.com

Venda directa a la finca Des de la rotonda d'entrada a 
Argentona, agafeu direcció al 
Cros, seguiu recte la carretera 
fins que veieu una entrada 
ampla de terra a la dreta, gireu 
i agafeu el camí que entra fins 
a la casa.

c-1415 a
Granollers

c-1415 a
Mataró

C-32

A Ca l'Elies

Direcció
El Cros
Avda. Molí de 
les Mateves

A Argentona
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Els organitzadors cansats de passar, i fer passar, fred un any rera l’altre 
han decidit avançar-ne la celebració. Ha estat un encert, vam poder 
aprofitar la carpa instal·lada a la Plaça Nova per fer l’Homenatge a la 
Vellesa.

El divendres 18 de setembre, en el Saló de Pedra, es va fer la presenta-
ció del llibre Itinerari Poètic que recull l’obra del poeta alguerès Antoni 
Canu. En va fer la glosa i llegí un recull, Pere Mayans, el responsable 
de l’edició revisada. La violoncel·lista Eulàlia Ara i el tenora Jordi 
Ametller interpretaren composicions musicals creades per amenitzar 
l’obra del poeta.

El dissabte, des de les 6 de la tarda, engegàrem la Tarda Infantil amb 
la lectura del manifest d’enguany, escrit per Víctor Alexandre i que en 
Lluís Serra ens va fer l’honor de llegir. S’explicaren tres contes cadas-
cun presentats per diverses persones de la mateixa família: cosines, 
pares i fills, mare i filla... Després arribà l’hora de sopar, un arròs 
negre que ens va fer llepar els dits fet per una parella de joves cuiners 
estretament relacionats amb la vila. Durant el sopar en Marc Ràmia ens 
oferí les seves cançons.

I a la nit....ball: Ebri Knigth, amb dos membres argentonins ens van 
fer ballar d’allò més, els Skatasun, la colla tabalera d’Argentona i el PD 
Fotlifoc que va posar la cirereta.

El diumenge 20, a quarts de nou, 
després del xàfec, actuà el músic 
Narcís Perich al Saló de Pedra 
presentant el nou treball “Versos 
i acords”. Val a dir que ho va fer 
davant d’un públic incondicional, 
ja que és el director de la Coral 
Llaç d’Amistat i també s’acaba 
d’estrenar com a director de la 
Coral de l’Institut.

Al cloure aquesta crònica encara 
no s’han fet els dos darrers actes, 
el divendres 25 en Jordi Bilbeny 
presentarà el documental a partir 
de les seves investigacions en el que es demostra la catalanitat 
d’en “Cervantes” (Miquel Servent pels de casa seva). L’acte és 
una denúncia de la “Falsa (falsejada) decadència de la literatura 
catalana”.

 I, finalment, el dissabte 26 l’entitat Natura farà una trobada i llegiran 
també el manifest del Correllengua.

Ara ens queda un any per endavant per a gaudir-la, lluir-la, estimar-la i 
fer que sigui útil en cadascun dels actes de les nostres vides.

el correllengua-2009 ha portat novetats

Pere Mayans, a la presentació del llibre Itinerari Poètic, sobre l’obra d’Antoni Canu.

Explicant contes a la Tarda Infantil.

Narcís Perich

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 Paviments i revestiments
Griferies, sanitaris i mobles de bany

Venda i lloguer de maquinària

Av. de l'Aixernador 11 – Argentona
Tel. 93 756 10 58 – Fax 93 797 40 50



Agricultura ecològica a Argentona?
Si, L’Arc de la Natura va començar com a projecte Agroecològic l’any 
2007 a la finca de Ca l’Elies. Després d’uns quants anys d’inactivitat a la 
finca, L’Arc de la Natura vàrem decidir tornar a cultivar, viure a la finca, 
treballar-la i poder viure d’aquesta feina.

De què es tracta l’agricultura ecològica?
Es tracta de produir aliments sans i de bona qualitat, d’una forma 
respectuosa amb el medi ambient i amb les persones.

El més important per poder cultivar aliments sans és la salud de la 
terra, que és la fertilitat, i l’equilibri de la finca que és la biodiversitat. 
Per això no fem servir productes químics de síntesi com fertilitzants, 
pesticides o herbicides que trenquen aquest equilibri.

Com és que vau decidir fer agricultura ecològica?
Per a nosaltres representa un gran repte personal, el de fer el que ens 
agrada i fer-ho de la millor forma que saben, de manera que sigui be-
neficiós per a nosaltres, per a la societat i per a les futures generacions. 
Ens agrada aquesta feina, tot i les dificultats.

Quines són aquestes dificultats?
Per exemple una gran dificultat a la nostra comarca es l’accés a la 
terra. Des de petit que visc a pagès, aquí a Argentona i he vist com la 
pagesia del Maresme ha anat desapareixent a marxes forçades en nom 
de la prosperitat econòmica per deixar lloc a les totxanes i al formigó. 
Cultivar un hort no és tant rendible com construir un bloc de pisos o 
un polígon, i així s’han arrasat hectàrees i hectàrees de terres cultiva-
bles a tota la comarca i s’ha modificat el paisatge dràsticament.

Sembla que l’agricultura, que ha estat tant arrelada a la nostra comarca 
des de fa segles i segles, avui dia hagi perdut tota la seva rellevància, 
i les poques terres que queden no siguin res més que reserves de sol 
futurament urbanitzables. 

Creiem que el conjunt de la societat i els polítics s’haurien de plantejar 
seriosament l’ordenació territorial, tenint ben present la importància 
històrica de la pagesia de proximitat i quin paper pot jugar en el futur.

El passat mes de juliol Unió de pagesos va presentar al Ple 
corporatiu d’Argentona una moció que posa de manifest la 
crisi estructural que travessa el sector agrari, i en la que es 
demana que el Parlament de Catalunya prengui mesures per 
tal que el sector pugui superar aquesta crisi. Tots els grups 
polítics participants al ple van donar suport a la moció. Què en 
penses?
Per la meva banda prenc la paraula als nostres polítics i espero la 
mateixa diligència a l’hora d’emprendre accions.

Quines accions creus que s’haurien de prendre per superar 
aquesta crisi del sector agrari?
Crec que cal un canvi de model agroalimentari cap a una veritable 
Sobirania Alimentària.

Que és la Sobirania Alimentaria?
És el dret de tots els pobles, nacions i comunitats de definir les seves 
pròpies polítiques agrícoles, pesqueres, alimentàries i d’ordenació 
territorial de manera que siguin ecològicament, socialment, econòmi-
cament i culturalment apropiades a les circumstàncies úniques de cada 
poble i que garanteixin una alimentació sana, suficient i culturalment 
adequada a tota la població.

No succeïx això avui dia?
No, avui dia el control de l’alimentació, l’agricultura, el territori, els 
recursos, els coneixements...no està en mans de la població ni de la 
pagesia. Per exemple en el cas de les llavors, són 3 empreses les que 
controlen el comerç mundial de llavors, i a més estan tractant d’im-
posar l’agricultura transgènica a tot el món. El seu poder i influència 
arriba a condicionar als nostres governants i les decisions que prenen.

Recentment al nostre país es va presentar una iniciativa legislativa 
popular amb l’objectiu de demanar la prohibició dels cultius transgènics. 
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Àlex Hervàs – ca l’elies

El Banc de la Plaça s’ha adreçat a un pagès jove que ha 
fet l’opció de viure de la terra a la nostra vila. Aquí teniu 
l’entrevista realitzada.

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures
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Va haver diferents posicions dels diferents partits polítics, però finalment 
el parlament no va acceptar la iniciativa, i ni tan sols es va poder plantejar 
el debat públic d’un tema tant important com aquest.

Cal recordar també que el model agroalimentari imperant és petrode-
pendent i que la utilització massiva del petroli també ha comportat greus 
danys al medi ambient i a la societat com les fuites accidentals o els abo-
caments indiscriminats, la pol·lució produïda per la combustió dels seus 
derivats, responsables en gran mesura del canvi climàtic. No cal oblidar 
tampoc que el control sobre del petroli està vinculat a guerres.

A més ens estem acostant al zénit del petroli, o sigui que s’acaba, i 
cada cop hauríem de mirar de ser menys dependents d’aquest pel que 
fa a produir i distribuir els aliments.

Que podem fer?
Cal que ens avancem, i que comencem a actuar ja. Tot i que avui dia 
sigui molt còmode utilitzar agroquímics ens les produccions agràries, i 
que sigui un gran negoci l’especulació amb els aliments per part de les 
grans distribuïdores, i que a l’anar a comprar ens agrada trobar de tot 
i tot l’any , encara que vinguin de l’altre punta del món i sense impor-
tar-nos massa com s’ha produït, ens hauríem de parar a pensar que 
aquesta forma de produir, distribuir i consumir implica un model que 
no només té en crisi estructural al sector agrari català. Aquest model 
agroalimentari també és responsable de la generació del deute ecolò-
gic sobre els països empobrits. És responsable també de l’esgotament 
de recursos naturals i de la contaminació del medi ambient, i en gran 
part del canvi climàtic, ja que més del 25% de les emissions de gasos 
contaminants està associat a l’actual model agroindustiral.

Així doncs, cal que reflexionem que és el que volem realment per 
a nosaltres, i que és el que volem deixar en herència a les properes 
generacions.

el rAcÓ 
de lA 
liNA

LES FULLES MORTES

El til·ler del pati s’ha vestit d’hivern:
ara tot són branques amb ribets de boira,
collarets de pluja, quan goteja el cel,
i pardals immòbils com les fulles mortes.

Ai, les pobres fulles, brutes, engrunades,
més enllà del pati, pels camins llançades,
duen fet a trossos el gemmat vestit,
tret d’algunes, poques, que han pujat enlaire,
fortes i segures a cavall de l’aire,
quan a batzegades del til.ler han fugit.

M’han besat les galtes com de correguda
i una a la finestra s’ha clavat, tossuda,
sembla que l’espanta davallar volant.
Em fa molta pena veure-les despreses
de les seves branques, tristes i malmeses,
totes un xic verdes però groguejant.
Una d’eixerida marxa a la ventura
fins que cau a l’aigua de la bassa i sura:
un peixet hi juga sota un raig de llum;
les que ja groguegen, les descolorides,
ben iguals que pètals cauen esllanguides...
Com que fem neteja seran flama i fum.

Quan el jorn s’escurça, quan l’estiu s’esbrava
i el tragí a les vinyes i als rostolls s’acaba,
van morint les fulles com es fon la nit;
pel mestral ferides, nues destrossades,
s’han clavat als arços com crucificades
amb la pell nafrada i amb el llom partit!

El til.ler del pati s’ha vestit d’hivern:
ara tot són branques primer i una soca;
quan la primavera posi llum al cel
tornaran les fulles que ara jauen mortes.
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Gairebé dues mil persones van participar a l’edició d’enguany: professors, alumnes, 
artistes.... Aquesta va ser la dada que va donar el rector Jaume Sobrequés en l’acte 
de cloenda.

De persones de la nostra vila n’hi hagué, per una banda, professors-ponents-confe-
renciants i alumnes, per l’altra banda.

En Llorenç Soldevila va obrir el curs sobre el 50è aniversari de la Nova Cançó amb la 
xerrada basada en la seva obra “La Nova Cançó 1958-1987” editada a Argentona per 
l’Aixernador.

L’Antoni Soy en representació d’ERC va venir a argumentar les raons per les quals el 
seu partit dóna suport al nou finançament. L’Eudald Calvo intervingué en un acte de 
Maulets en relació al Pla Bolonya i la repressió que han sofert els estudiants que s’hi 
han oposat.  En Jaume Lladó i Font, argentoní de naixement, pioner del Museu de 
Mataró, exiliat més tard, ens va fer de guia durant la visita a Sant Miquel de Cuixà, 
coneixedor com és de l’obra de restauració que va dur a terme Josep Puig i Cada-
falch ja que n’era un estret col·laborador. També són seves les il·lustracions del diari 
de la UCE que cada deia s’editava. Era també l’autor dels quadres de cases pairals 
i masies d’ambdues vessant del Pirineu que la Fundació Mas i Terra ha recollit i va 
exposar en el gimnàs del Liceu Renouvier on tenia lloc l’activitat docent de la UCE.

D’alumnes en vam arribar a ser cinc. De totes les edats i que vam fer presència des 
de les Jornades sobre el Cooperativisme, el taller de Vins dels Països Catalans, a 
l’esplai, a la Universitat Jove, a cursos de llengua, política, fins i tot, amb la secció 
excursionista, un jove argentoní va fer el cim del Canigó.

Una experiència del tot recomanable per tothom que vulgui gaudir de la convivència 
i del coneixement de la realitat dels països catalans.

Gent d’Argentona a la Xli Universitat 
catalana d’estiu a Prada de conflent

Com cada any a principis del mes de juliol el CENTRE PARROQUIAL 
organitza, amb una notable assistència de públic, uns CURSETS de cuina.

Enguany, a més de la ja quasi habitual col·laboració com a cuinera de 
la Lourdes Burgada, s’ha comptat amb l’assessorament com a experta 
en NUTRICIÓ I DIETETICA HUMANA, la Griselda Marfà, ja que es trac-
tava de tres sessions orientades cada una d’elles  per a persones amb 
malalties com la diabetis, celíacs i excés de colesterol en sang.

Mentre la Lourdes anava preparant un menú complert, postre inclòs, 
naturalment pensat per a cada una de les malalties, la Griselda, d’una 
forma molt didàctica i amb tota mena de detalls, explicava les carac-
terístiques de la malaltia, aliments que es  poden prendre, quantitats 

aconsellades, valors nutricionals, etc., i quins no es convenient ingerir o 
moderar el seu consum. Així mateix es va explicar en cada cas quin és 
el funcionament de l’organisme i com aquest metabolitza els diferents 
nutrients que provenen dels aliments. Tot això i com ja hem dit abans 
fet d’una forma molt didàctica i entenedora per a tothom que hi va 
assistir. Francament pensem que aquest any el CENTRE ha encertat de 
ple amb el plantejament del curset de cuina i que caldria aprofundir 
i seguir en aquesta línia de manera que, a més d’explicar cuina i fer 
menús, es pogués fer amb un sentit encara més pràctic i útil sense per-
dre l’encant d’una cuina divertida i al mateix temps útil i 
agradable que ens ensenyi a menjar d’una manera que 
siguem capaços de fruir d’una bona taula però de forma 
sana, i així poder adquirir o mantenir hàbits saludables.

Lourdes 
Burgada 
i Griselda 

Marfà

curset de cuina juliol 2009
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Comencem aquests escrit declarant obertament les nostres intencions: 
no és pas criticar per criticar ni passar comptes a res ni a ningú, simple-
ment és exposar el que creiem evident i clamorosament equivocat 
en vers a les expectatives que van crear la lluita contra l’antic equip 
de govern, presidit pel Sr. Soy. Perspectives que van fer volar moltes 
il·lusions i també recompenses per una Argentona que va lluitar 
fortament durant 4 anys contra l’antiga dictadura de l’Entesa-Socialistes 
i que ara, passats 2 anys, ni s’han complert i ni tan sols han arribat als 
mínims homologables de que hom esperava.

Aquesta crítica, la fem perquè veiem que la inoperància de l’equip de 
Govern, esdevé de la ceguesa i coixera dels membres d’aquest equip i 
de la seva incapacitat per atreure gent a treballar amb ells. Una vegada 
expressada la nostra visió de que han abandonat totes les premisses 
de funcionament que s’havien establert, ja molt abans de la campanya 
electoral, ara passarem a entrar en els detalls de certs membres de 
l’esmentat equip de govern, però també, perquè és de llei de la gent 
de l’oposició:

·Tenim un batlle, que si bé no podem negar que sigui bona persona, 
pensem que no té actitud per ser alcalde, doncs ni controla el seus ni 
sap col·laborar o/i posar a lloc a l’oposició.

·El senyor regidor d’Urbanisme, Xavier Collet – i nosaltres ja ho vam 
dir- és una persona que a la pràctica no sap portar la regidoria, donat 
que es poc col·laborador, una mica “autista” i bastant neòfit del que 
és l’urbanisme. La prova ben empírica, és que està enfrontat i a mig 
Argentona, fins i tot, amb alguns socis de govern.

·L’Assumpta Boba, que va treballar molt bé com a Esquerra Unitària, 
ara sembla apoltronar-se, si bé certament és que deu estar desbor-
dada per la excessiva feina, la qual cosa, i no sabem per què, fa que 
tingui un posat altiu i de rebuig de qualsevol crítica. Però en honor a la 
veritat hem d’aplaudir la seva gestió en els residus. Ara bé, tampoc feia 
falta que es poses dins els contenidors...!!!

·La resta de Tots ens semblen poc rellevants i amb poc esplendor, més 
aviat tirant a certa grisor.

·El socis de Govern, és a dir Convergència i Unió, no ens han sorprès, 
doncs són el que són i defensen un model social conservador i conti-

nuista en la simple gestió, sense possibilitat de plantejar-se cap canvi 
profund. Ara bé, el súper regidor Sr. Armengol, a més a més de ser un 
xic incapaç de tirar endavant la regidoria bàsica d’economia, sembla 
que també ha perdut la memòria, doncs ell era el Cap de l’oposició 
quant manava el Sr. Soy i s’emprenyava molt quan no li atenien 
degudament les seves preguntes i propostes. Ara sembla ser que ell 
fa el mateix. Mala fita, Sr. Armengol...De la resta de CiU no podem dir 
gairebé res, la seva incapacitat canta per ella mateixa.

· L’Entesa que fa d’element incordiant , fustigant amb raó o sense a 
l’equip de govern, s’ha convertit en una replica o burda còpia conti-
nuista de quan manava el Sr. Soy. La cap d’aquest grup, la Sra. Merino 
– que per cert li han buscat les garrofes a Mataró pels serveis prestats... 
segurament l’actual cap d’Esquerra a Mataró...- és la culpable que 
l’Entesa agonitzi com una rèmora del passat. Creiem que també hauria 
de fer treballar la seva memòria.

·Que hem de dir del PSC i del Sr. Bado Cases i el seu “escuder” Sr. 
Vaquer? Fan de comparses de la resta de l’oposició, menys quan l’apa-
rell de partit els mana fer el contrari. Llàstima, perquè podent aportar 
coses importants, s’abstenen i demostren el seu sucursalisme. Qui ha 
dit que el PSC és diferent que el PSOE?

·Dels dos “honorables” membres de la dreta – PP i AA- què dir? No 
podem negar que el Sr. Rosa vol informar-se i treballa bastant, però 
las seves formes el perden, ja que deixen “molt que desitjar”. Del Sr. 
del PP ni en sabem res ni l’hem sentit gaire, sinó és per oposar-se al 
catalanisme i fer d’Aznar una icona eclesiàstica.

Davant d’això, cal reflexionar i fer reflexionar a la ciutadania, que 
les paraules no són fets i que cal participar més directament per no 
trobar-nos altre cop equips de govern que prometen molt i fan poc.

Encara que aquest article sigui crític i dolorós, voldríem que servis per-
què en els dos anys que encara ens queden, es pogués variar alguna 
cosa, si més no un petit viratge cap a una democràcia més participativa 
i una col·laboració oberta entre l’Ajuntament i el poble.

Sr. Masó, vostè a més d’estar obligat, ho pot fer...!!!

No era això, no és això companys

Pep i Xevi 
Nieto

AV PUIG I CADAFALCH NÚM 9 TEL 937561569

FRANKFURT

ara obrim, ara no
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C/ Barcelona, 5
Tel. 93 797 28 36
08310 Argentona
pepe.ronipizzeria@gmail.com

Horari:
8.30h a 15h
18.30h a 23h 
de dilluns a diumenge
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Fulls informatius lliures 
d’escòries nº3. 

Setembre 2009

(Enviat per la Plataforma de Dosrius)

Darreres novetats.
Com bé sabreu, l’Ajuntament de Dosrius vol permetre la modificació 
del Pla de Restauració i el canvi d’usos de la pedrera del Bosqué 
per instal·lar-hi la planta de tractament d’escòries d’incineració. 
Això suposa una ubicació temerària d’una activitat industrial en sòl 
forestal, que altera la recuperació del nostre paisatge i no garanteix 
la seguretat en el tractament d’un producte tòxic, posant en perill 
les aigües subterrànies i la nostra salut. Exigim la restauració integral de 
la pedrera. 
Aquests mesos l’Ajuntament ha entrat el Projecte a Medi Ambient i la 
Plataforma ja ha iniciat els passos jurídics i ha tramès informes tècnics 
per aturar-lo. També hem participat a la Comissió que l’Ajuntament va 
acceptar de tirar endavant per fer el seguiment del projecte. 

MARXEM de la comissió de les escòries
Diverses raons impossibiliten la nostra continuïtat a la comissió.
1)  Per dignitat, perquè se’ns ha negat la llibertat d’expressió, 

pel tracte discriminatori i repressor de l’Alcalde i persones 
vinculades a l’Alcaldia de Dosrius i a l’empresa de les escòries, 
manifestat durant els darrers mesos i que es concreta en:

- Retirada sistemàtica, utilitzant la brigada municipal, de pancartes i 
cartells de la campanya. Alguns dels quals col·locats dins el terme 
d’Argentona on l’Ajuntament no pot actuar.

-Malmesa dels murals de la plataforma.
- Retirada de cartells dels murs de la carretera i d’altres indrets per 
part del president de l’empresa Pedreres Rusc.

- Discurs discriminatori de l’Alcalde a la Fira d’Entitats on en un acte 
festiu titllà les entitats no afins de pertànyer a la “cultura del no”.

Aquestes i altres accions són una provocació i un menypreu a les hores 
de treball voluntari dels membres de la Plataforma i posen de manifest 
la hipocresia d’un procés participatiu en què l’Alcalde mai no ha 
cregut.
2)  Per la negativa a la Consulta Popular  o al  caràcter vinculant de les 

conclusions majoritàries de la comissió.
3)  Per què l’Ajuntament ens ha negat la consulta del Projecte mentre 

Medi Ambient de la Generalitat ens ho ha facilitat. 
4)  Per què les actes i conclusions de les reunions no inclouen les apor-

tacions fonamentals realitzades en documents i intervencions de la 
Plataforma sinó que es prioritzen les informacions que afavoreixen 
l’empresa. 

Davant tot això: enfortirem la lluita, obrint 
la via judicial, continuant la mobilització 
ciudadana i guanyant espais per a la llibertat 
d’expressió i d’informació.

FUSTERIA POU

cu
in

es
  ·

  b
ar

an
es

in
te

ri
o

ri
sm

e

des de 1960

C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapou@terra.es
Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou

Queixa
Us faig arribar les fotografies d’unes voreres. Una és feta al carrer 
Mestre Falla, l’altra de la cantonada entre els carrers Dr. Farrero i 
Avda. Verge de Montserrat, però podrien ser de molts carrers del 
poble. 
La primera es tracta d’una 
vorera que s’ha aixecat per 
la força de les arrels de les 
moreres. Com podeu veure la 
vorera està deformada i algunes 
rajoles  han saltat, representant 
un perill real d’entrebancar-se 
per la gent que 
hi passa. També hi podem observar com el parterre de l’arbre ser-
veix de dipòsit d’excrements de gos, com aquell que res. Aquesta 
també és una important denúncia a fer. 

Per la cantonada de la segona foto passo cada dia diverses 
vegades, amb especial compte ja que, si no, podria topar-me de 
nassos amb el pal de telèfon que tan ben posat ha quedat plantat 

al mig. A més, com podeu 
comprovar, per cap banda 
no queden més de 60 cms. 
per passar, de manera que 
és impossible passar-hi dues 
persones alhora, amb cotxet o 
cadira de rodes.

Montserrat Calvo i Vergés
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Des de 1984

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

Carrer Gran, 2
08310 Argentona

La pedrera de Dosrius és una activitat extractiva que exerceix, des de fa anys 
i amb els corresponents permisos d’activitat, l’empresa Pedreres Maresme-
Rusc dins el terme del veí municipi de Dosrius, ocupant una superfície de 
8,34 hectàrees. L’any 2006 l’activitat extractiva va traspassar els límits del 
terme municipal, actuant dins el municipi d’Argentona (0,69 hectàrees) sen-
se tenir permís per a fer-ho. L’Ajuntament d’Argentona va obrir un expedient 
i va fer diferents actuacions, entre les quals hi va haver el precintat (25 de 
gener de 2007) de l’accés a l’àmbit d’activitat il·legal.

A finals de 2007, l’empresa va demanar informació a l’Ajuntament d’Ar-
gentona sobre quin procediment havia de seguir per a legalitzar la seva 
activitat, argumentant que el fet de traspassar el terme municipal havia estat 
involuntari perquè, segons els seus plànols, no s’havien mogut del terme 
Dosrius. Efectivament, la documentació cartogràfica que havien emprat era 
prou antiga i imprecisa per haver generat aquest error. 

Des de la Regidoria d’Activitats se’ls va informar que el procediment passava 
per demanar la tramitació de llicència, havent-se d’obtenir informes favo-
rables de diversos departaments de la Generalitat. Cal indicar que la clau 
urbanística del Pla General d’Argentona en aquell indret permet les activitats 
extractives.

El març de 2009, l’empresa va entrar per registre la documentació relativa 
a la tramitació de la llicència per a activitat extractiva. En aquesta documen-
tació hi consta l’informe favorable del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat (entre d’altres departaments) per a les activitats d’extracció i de 
restauració (rebliment posterior del forat que s’ha obert). Els informes de 
la Generalitat sempre especifiquen que l’activitat de rebliment es farà amb 
residus provinents de la construcció i terres netes. 

Així mateix, l’informe favorable destaca que l’àmbit de l’activitat es troba a 
uns 50 metres del PEIN de la Conreria-Sant Mateu-Cellecs –integrant de 
la Xarxa Natura 2000 com a lloc d’importància comunitària, i espai natural 
del Parc de la Serralada Litoral de la Xarxa de Parcs de la Diputació de 
Barcelona-. També destaca que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
determina l’àmbit de la pedrera com a espai de protecció especial d’interès 
natural i ambiental, resaltant la seva importància com a connector de les 
serralades litorals. El Pla també fa tenir en compte la proximitat de la riera 
d’Argentona com a corredor fluvial. L’informe afegeix que es tracta, segons 
el PTMB, d’una zona on concorren valors que justifiquen un grau de protec-
ció altament restrictiu per evitar la seva transformació ja que l’espai que s’ha 
de preservar per l’interès intrínsec dels seus valors.

També afegeix que caldrà adoptar mesures per evitar els impactes sobre la 
fauna i la flora, la minimització de la contaminació pel trànsit de camions 
i per la planta de tractament (esmicolat de la runa), minimitzant el soroll 
que pugui afectar les espècies properes. Així mateix, diu que caldrà evitar 
els lixiviats a torrents propers i recomana un programa de vigilància sobre la 
fauna, flora i hàbitats... però, l’informe és favorable.

En aquests moments l’expedient de tramitació de la llicència es troba 
“desistit” és a dir, tancat. En algun moment de la tramitació l’Ajuntament va 
requerir documentació complementària que no va ser aportada en el temps 
i/o forma que calia i per això, l’expedient va ser tancat. Si l’empresa demana 
novament el tràmit i compleix amb tots els requisits, molt probablement la 
llicència se’ls haurà de concedir per a les activitats extractives i de rebliment 
amb residus provinents de la construcció i terres netes. 

Durant el període de la tramitació, l’Ajuntament d’Argentona va ser informat 
per diverses entitats veïnals de Dosrius, de l’existència d’un conveni signat 
entre l’Ajuntament de Dosrius i la Pedrera, on es parlava de la instal·lació, 
dins l’àmbit de l’activitat i en terme municipal de Dosrius, d’una planta de 
tractament d’escòries provinents de la incineració de residus i de 
foneria. En no tenir-ne coneixement vam demanar informació a l’Ajunta-
ment de Dosrius, on ens van posar al dia de la situació: de les propostes de 
l’empresa i del procés d’informació i participació que, al respecte, va iniciar 
l’Ajuntament de Dosrius. Val a dir que aquests tipus de residus no tenen res 
a veure amb els que l’informe favorable de la Generalitat esmenta (runa 
i terres netes) per al fragment de pedrera que es troba dins d’Argentona. 
També s’ha de dir que el nostre planejament vigent no permet activitats de 
tractament de residus en sòl no urbanitzable, com és el cas.

Des de la Regidoria de Sostenibilitat estenem que l’activitat de tractament 
i/o disposició d’escòries de foneria i incineració, és difícilment 
compatible amb els paràmetres de protecció que proposa el Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona per a aquell indret que, a més, es troba a 50 
metres del PEIN i de la Xarxa Natura 2000, protegida per les directives 
europees. Entenem que les competències per a autoritzar aquesta activitat 
les tindrà la Generalitat i que, si aquesta ho autoritzés, es faria sota estrictes 
paràmetres de control de l’Agència de Residus de Catalunya. En el cas que 
així fos, la Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Argentona tindrà tot 
l’interès en conèixer tots els protocols de control d’aquesta activitat perquè, 
malgrat que s’estaria portant a terme a un municipi veí, aquesta es produiria 
massa a prop de la riera d’Argentona, trobant-se com es troba el nostre 
municipi aigües avall, amb tot el què això significa.

la Pedrera de dosrius i Argentona Assumpta Boba
Regidora de Sostenibilitat
Ajuntament d’Argentona



El passat 4 d’agost, dia de Sant Domingo, la 
desena Garrinada acollí l’actuació d’una colla de 
músics d’Argentona que ens agrupàrem sota el 
nom de L’Orquestra de la Gran Porca. A jutjar pels 
comentaris i felicitacions de molta gent del poble, 
l’espectacle tingué una rebuda i un ressò majors 
del que probablement esperàvem les persones que 
preparàrem el xou i que aquell dia de Festa Major 
ens enfilàrem a l’escenari. A petició del consell de 
redacció del Banc de la Plaça, aquest breu escrit es 
proposa d’explicar els propòsits, la feina i el procés 
que culminaren amb l’esmentada actuació.

Tot plegat sorgí arrel dels 10 anys de Garrinada. Alguns músics joves 
vàrem creure que fóra una bona idea aplegar-nos en motiu d’aquesta 
efemèride i preparar un concert especial en què participessin diversos 
instrumentistes del poble. Pensàrem que seria interessant i divertit 
interpretar aquelles cançons que han animat tantes festes majors, 
emulant les ja típiques orquestres de ball al ritme de les quals grans i 
petits acabem sempre movent-nos. Així doncs un seguit de persones 
formàrem una banda per preparar el repertori. Érem en Pep Terrica-
bras (bateria, percussions, direcció musical), en Pol Nieto (bateria, 
percussions), en Bernat Guàrdia (baix elèctric), en Quim Brugués 
(guitarra elèctrica), en Bernat Garcés (teclats), en Roc Sala (teclats), en 
Pau Sarraute (trompeta, veus), en Nil Villà (saxo, veus), l’Aleidis Vila 
(veu), i en Martí Marfà (veu).

No fou fàcil coordinar-nos per a un calendari d’assajos ja que molts 
dels membres de la banda són músics professionals i en època estival 
tenen l’agenda molt plena, però el seu entusiasme, il·lusió i esforç 

feren possible el muntatge de tot plegat. Cal dir que vàrem gaudir 
preparant-ho i sobretot ens ho passàrem d’allò més dalt de l’escenari. 
Alguns havíem tocat junts anteriorment i d’altres no, però mai havíem 
compartit escenari tots plegats i l’experiència va ser realment emotiva i 
divertida per a nosaltres.

Argentona és un poble molt prolífic en artistes, i especialment en músics. 
Si bé era tècnicament impossible que tots pugéssim alhora a l’escenari, 
vam intentar que diversos músics col·laboressin en diferents moments 
del concert. Foren: Enric Nogueras (guitarra elèctrica), Mercè Cantos 
(veu), Juli López (guitarra elèctrica), Pol Parera (percussions), Jaume 
Catà (percussions), Víctor Sánchez (guitarra elèctrica), Gerard Pérez 
(veu), Jordi Ontiveros (guitarra elèctrica), Joan Gual (gralla), Ricard Marfà 
(gralla), Francesc Lozano (gralla, saxo), David Novo (baix elèctric), Alba 
Sarraute (saxo) i els Tabalers dels Diables d’Argentona. Som conscients 
que en varen faltar molts i per això hi ha qui clama per una segona 
edició de l’espectacle.

En qualsevol cas, estem molt contents de la rebuda que va tenir el 
concert i ens ho vàrem passar d’allò més bé tocant i veient a la gent 
ballar. Volem donar les gràcies i estendre les felicitacions que ens han 
arribat a totes les persones que varen fer possible L’Orquestra de la 
Gran Porca: a la gent del Casal de Joves i als músics del Buc per cedir-
nos material i espai d’assaig, als tècnics de so i de llums, a la Maria 
Móra, que va fer de regidora d’escenari, a tothom qui ens va ajudar 
durant els assajos, i a l’assemblea de Garrinada per acollir i donar 
suport a la proposta (per molts anys!).

Les últimes paraules van per una de les darreres cançons, la versió 
argentonina (i argentonista) de la clàssica “Qualsevol nit pot sortir el sol”. 
Aquesta peça, en què substituírem els personatges de còmic i dibuixos 
animats d’en Sisa per gent del poble, va voler ser un homenatge a tot un 
seguit de persones sense les quals Argentona no seria com és. Coneguts 
i apreciats d’alguna manera o altra per tothom, aquestes persones i per-
sonatges (juntament amb d’altres que no hi surten per motius d’espai 
i de mètrica) juguen un paper identificador i integrador molt important 
pel poble. I malgrat això la majoria d’ells mai rebran el reconeixement 
que es mereixen. Amb aquesta cançó, la lletra de la qual es reprodueix 
tot seguit, vàrem voler demostrar públicament el 
nostre carinyo i el nostre respecte a totes aquestes 
persones, que en certa manera representen el po-
ble d’Argentona, a qui fem extensiu l’homenatge.
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l’orquestra de la Gran Porca 

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

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

Martí Marfà i 
Castán

L’Orquestra de la 
Gran Porca
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Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

C/ Molí 15 - 08310 Argentona (BCN)
Tel. 93 797 49 70

Churros
Pollos a l'ast
Pizzas
Platos preparados

Abierto
Sábados:  8.00 h a 15.00 h y 

20.00 h a 23.30 h
Domingos: 8.00 h a 15.00 h

NovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèrics
Restaurant Guijuelo

Pl. Nova 2   –   08310 Argentona

Horari: 
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 19.30 a 00 h
Divendres i dissabte 8 a 15 h i de 19.30 a 00 h
Diumenges de 12 a 15 h i de 19.30 a 00 h

Reserves al 93 756 18 46

Fa una nit clara i tranquil·la,
hi ha una lluna que fa llum.
Els convidats van arribant
i van omplint tot Argentona
de rumors i de perfums. 
Heus ací en Joan Estrada, en Pep Formiga,
en Fonso Güell,
Xete, Sevilla i, cantant Frank Sinatra, en Quicu,
i la Consol,
la Carme Pa i en Xarrié.

Oh! Benvinguts, passeu, passeu
de les tristors en farem fum.
Que casa meva és Argentona,
si és que hi ha casa d’algú.

Hola Tall’ossos! Hola Natàlia!
En Carballes i Lídia Tur,
la Bruixa de la Pinta d’Or
en Salva Casas i Barragan,

en Xevi Nieto i l’Esperit Sant.
La senyoreta Marieta de Can Xixu
ve amb un galant.
En Joan Malfet, Robin Coppens,
i tota la família Gual.
La Pelapollos i Jonatan.

Bona nit senyor Padrós,
i l’Eulàlia de Cal Magret,
Raul Paloma i el Mosquit,
en Quim del Depor i en Manelet,
senyor Joan Forns, senyor Camy.
En Navarru ve amb en Sendu,
i s’agafen del bracet,
hi ha el Pipero que ven quicos,
la família Calvo
i el Poli Loco, i en Sidret.

A les dotze han arribat
els germans Notxa i uns quants Lladó’s

el Punky Jassie, en Toni Díaz,
Cachi, Jordi Petit,
i les monges de l’Asil.
I el Moreno i en Pannon
i en Mike i en Lloro i en Calafell, 
en Pere Macu, la Carmeta
en Mario, en Pujol i el capellà
en Caballero i en Maynou .

Oh! Benvinguts, passeu, passeu
Ara ja no hi falta ningú,
o potser sí, ja me n’adono que tan sols
hi faltes tu...

També pots venir si vols.
T’esperem, hi ha lloc per tots.
El temps no compta ni l’espai...
Qualsevol nit pot sortir el sol.

Qualsevol nit pot sortir el sol 
(Jaume Sisa)

Lletra adaptada com a homenatge a les persones i personatges d’Argentona, interpretada per 
L’Orquestra de la Gran Porca el 4 d’agost de 2009, en plena Festa Major de Sant Domingo, a 
l’escenari de la 10a edició de la Garrinada.



el banc de la plaçaNúm. 23  |  Setembre 200916 Col·laboració

En els darrers números hem fet un repàs dels diferents tipus de resi-
dus i del seu procés, desde que es generen fins que són recollits en 
forma de brossa, així com del seu destí final. Avui voldria proposar-vos  
parlar un xic de les tres “R”:

REDUIR•	
REUTILITZAR•	
RECICLAR•	

Realment són tres paraules clau en tot aquest món del residu, deixalla, 
brossa o com volgueu dir-ho, ja que en elles s’hi troba  potser el camí 
o si més no l’horitzó vers el qual caldrà anar en un futur no massa 
llunyà, per no dir immediat.

REDUIR: És evident que el volum de residus que generem tant a nivell 
personal-familiar com a nivell industrial no ha fet més que créixer en 
els últims decennis, i a més d’una manera realment preocupant. És 
moment de veure com es pot reconduir aquesta tendència a fi d’inver-
tir-ne el seu sentit, és a dir, cal anar a la reducció del residus.

En termes d’alimentació, per posar un exemple, a tots ens ha vingut 
esgarrifances alguna vegada solament en veure la quantitat de menjar 
que es llença a les escombraries d’un restaurant o de qualsevol 
establiment que treballi amb productes alimentaris. Doncs bé, aquí hi 
cal la primera “R”, la de la reducció. Potser cal no omplir tant el plat i 
a canvi deixar-lo net. I amb tot, ens haurem alimentat sense passar ni 
una engruna de gana. Això ho podem extrapolar a totes les àrees del 
consum habitual, i de ben segur que trobarem un munt de punts on la 
reducció d’aquest consum, moltes vegades desmesurat, és totalment 
possible i sempre sense renunciar al nostre nivell de benestar.

Aquesta reducció repercutirà d’una manera directa en el volum de 
residus que generem. La llista seria molt llarga: envasos, roba, calçat, 
articles de la llar, menjar, automòbils, etc.

En l’apartat dels envasos –i ja ho hem comentat anteriorment– tenim 
molt camp per córrer. La utilització d’envasos que no siguin d’un sol ús 
farà reduir-ne el volum que després ha d’anar a la bossa de la brossa. 
L’optimització de la mida farà que en necessitem menys (especialment 
per a l’aigua i altres líquids ).

Amb la roba i el calçat, sovint ens trobem que al canvi d’estació 
(d’hivern a estiu o a l’invers) hi ha roba que no ens l’hem posat mai, i 
el mateix pot passar amb el calçat. Això només vol dir que estem fent 
funcionar un volum excessiu de prendes i sabates de manera que 
si en reduíssim la seva adquisició després no ens veuríem abocats a 
desprendre’ns perquè, al cap i a la fi, només ens fan que nosa. 

Amb tot això, aquí entraríem en el 
que anomenem consum respon-
sable, que és la base, entre altres 
coses, a partir de la qual la re-
ducció del residus es fa realment 
efectiva.

Al País Basc, per donar un 
exemple, s’estan introduïnt 
unes màquines que dispen-

sen llet fresca a granel, prèvia introducció d’unes monedes. És a dir, 
que les persones hi van amb l’ampolla o la lletera i compren un o 
més litres de llet. Amb aquest sistema s’aconsegueix reduir el nombre 
d’envasos que després caldrà tractar, a la vegada que s’educa a la gent 
per a què reutilitzi els atuells corresponents.

Un capítol a part caldria solament si parléssim dels embalatges. Al nostre 
país, les lleis d’envàs i embalatge encara tenen molt de camí per recórrer. 
Mentre ens donin més embolcall que producte no haurem guanyat 
encara la batalla. Per això es tant important la postura personal en aquest 
aspecte . Si un producte pot anar “sense embolicar” no li cal embalatge . 
Si el podem portar en un cabàs no li cal paperina de plàstic,etc.

D’aquest apartat en seguirem parlant.

REUTILITZAR: Ja ho hem dit, cal que fem servir les coses com més 
vegades ens sigui possible. La doctrina de “utilitzar i llençar”, ha 
quedat prou demostrada que és errònia desde el seu mateix principi. 
Per un costat, provoca una despesa enorme del  consum de matèries 
primeres i després ens provocarà una gran feinada l’eliminació de tant 
residu generat.

La paraula reutilització si bé vol dir fer servir la mateixa cosa vàries 
vegades i per al mateix ús, també pot agafar el sentit de fer servir 
“allò“ per  un altre ús que també pot ser adequat a l’objecte del que 
estem parlant, si bé en un principi no havia estat concebut per aquesta 
utilització.

Aixi doncs, per bé que la reutilització pot semblar una teoria ancestral 
realment és cap on hem de tendir si de veritat volem la sostenibilitat 
del medi on vivim. Hi ha infinitat de situacions que possibiliten la reuti-
lització de les coses abans de donar-los el destí de deixalles. Solament 
un parell d’exemples:

Una capsa de cartró pot anar directament al contenidor de paper-•	
cartró o, al contrari, pot ser un atuell on guardar altres objectes; 
fotografies, papers, estris de pintar o dibuxar, etc. Això ens 
estalviarà el fet de comprar un atuell destinat a aquest ús i a la 
vegada evitarem un residu voluminós. El mateix pot passar amb 
una capsa de galetes de llauna etc.
Qui fa draps per netejar la pols a partir d’un llençol vell? És més •	
còmode comprar les camusses especialment disenyades per això 
i a la vegada llençar el llençol al rebuig.

Només que fem un xic d’esforç i d’imaginació trobarem un munt 
d’exemples on la paraula “reutilitzar” hi pot ser perfectament.

I per últim, RECICLAR: Aquest és el mot que vol definir el destí final de 
les deixalles que hem produït i que serà més senzill o més complicat 
en funció de dos aspectes bàsics:
a) si el que volem reciclar està ben destriat i no te altres elements que 
el contaminin o en dificultin el reciclatge.
b) de la mateixa senzillesa o complicació del producte o material que 
pretenem reciclar.

De totes maneres, i com que això s’allargaría molt, 
aquest subapartat el deixarem per al proper 
número.

La nostra brossa de cada dia (4)

Joan Culubret 
Missé

Has de saber que:

Cada vilatà /na

d’Argentona , produeix de 

mitjana 1,6 kg de residus 

al dia

Aixó vol dir més de mitja 

tona a l’any  per persona!!!
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No escrivim per criticar tot al 
contrari

Nosaltres no repartim condecoracions, ni 
premis, som només una família més, que 
de vegades també critiquem al jovent i a la 
policia, però l’altre dia mentre uns lladres 
esperaven al carrer, dins d’una furgoneta, per 
entrar a casa nostra, una noia que passejava 
amb el seu gos, els va veure. No eren del 
poble, miraven cap dins de la casa, era una 
situació estranya i va malfiar, per això en 
arribar al cap d’avall del carrer, girà el cap i 
en veure que un d’ells saltava la barana, va 
anar cap a casa seva per trucar a la Policia 
Municipal.
La patrulla de Municipals en arribar a la casa 
veuen com els lladres emprenen la fugida. 
l’agent corre darrera d’ells, dels quatre només 
un aconsegueix escapar-se, quan arriben els 
Mossos d’Esquadra la feina ja està feta.
Ella podia haver passat de tot, continuar cap 
endavant fins arribar a casa seva, asseure’s 
al sofà i mirar la televisió, però en comptes 
d’això, va escollir el camí més difícil en aquell 
moment, mirà enrere sense por i decidí alertar 
als Municipals. 
L’agent podia estar posant multes o fent 
guàrdia a la muntanya, engegar les sirenes o 
simplement trigar en anar-hi, en comptes d’ai-

xò, va actuar amb rapidesa i entrega, reduint 
a tres lladres, no sense abans fer-se un tip de 
córrer empaitant-los.
Per això volem donar les gracies a la noia pel 
seu valor, pel seu acte de civisme i per recla-
mar justícia. També volem donar les gracies 
a l’agent, per la seva professionalitat i la seva 
entrega.
Aquest poble encara està de sort, té jovent 
amb valors i Municipals amb ètica. Ens agrada 
viure a Argentona.

Una família agraïda (Cabrespina-Pellicer) 

Finançament: no em vinguis 
amb un sopar de duro.

Sóc una persona que crec fermament que el 
nostre govern, que ara s’anomena Genera-
litat de Catalunya, ha de quedar-se tots els 
recursos derivats de la cistella ( d’impostos), 
no estic proposant que Catalunya no sigui 
solidària com arriba a afirma Antoni Soy en 
qualitat de representant d’ERC a la Comissió 
Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals, en l’article 
d’opinió del dia 1 de setembre d’enguany a El 
Periódico. 
No. Jo vull ser solidari, vull decidir des del 
meu país i des de les nostres institucions a 

qui volem ajudar, col·laborar amb projec-
tes de desenvolupament, fer acords per 
desenvolupar plans d’economia social,etc. 
Decidir-ho lliurement, establint “relacions 
de fraternitat, companyonia, de recíproc  
sosteniment que lliga els diversos mem-
bres d’una comunitat, col·lectivitat, en el 
sentit de pertinença a un mateix grup i en 
la consciència d’uns interessos comuns”. 
Cito textualment el significat de la paraula 
“solidaritat” del Diccionari de la llengua 
catalana.
És evident que Antoni Soy no utilitza el 
significat català de la paraula “solidaritat”. 
Crec que utilitza l’eufemisme fabricat pel 
govern espanyol per justificar el no retorn a la 
nostra comunitat de gairebé 20.000 milions 
d’Euros cada any i per no reconèixer que 
se’ls queden descaradament i els inverteixen 
segons les seves prioritats polítiques, les quals 
ningú dubta que són la de mantenir com més 
gent contenta millor per tal que tornin a votar 
al partit que mana.
D’això que fa l’Antoni Soy, la direcció d’ERC 
en diu independentisme gradualista. No 
ens convenceran que cada cop estem millor 
perquè no ho notem i perquè ens parlen 
amb paraules que no entenem: “volem ser 
solidaris, no espoliats”.

Xavier Peguera i Marvà

Selecció Jabugo

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

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES
• PORC IBÈRIC

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

p a s t i s s e r s

Av. Puig i Cadafalch, 218 baixos - 08303 Mataró
Tel. 93 798 11 64
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Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 23
La iniciativa de les negres els hi permet 
guanyar la partida en una situació apa-
rentment molt delicada. Partida gua-
nyada per en Bobby Fischer.
Com guanyen les negres?

eScAcS 
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 22
1. b6!! ( no 1.h4 perquè el negre juga axb5 i els peons 
coronen al mateix temps)  1   , Rb8);  (si el rei negre 
mata el peó, el peó de h corona impedint que el de a 
ho faci també) 2. h4,  ara sí que es guanya, doncs al 
coronar els dos peons en la mateixa diagonal a1-h6, 
el blanc que hi arriba abans, no pot matar la nova 
dama negra per ofegat, però té el recurs imparable de 
7. Dg8!!! amb amenaça de escac mat per descoberta 
quan mogui el seu rei a la fila 7.

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

SolUciÓ A l’eNiGMA ANterior

Es tractava d’una garita, una petita construcció de forma cilíndrica amb una entrada sense porta i acabada en una volta. Hi ha diverses esclet-
xes per a una arma de foc. L’objectiu d’aquesta garita era vigilar que no s’emportessin les teles que posaven a assecar ja que en aquest lloc 
antigament hi havia una fabrica de tints. Està situada en la propietat de la família Hervas, a Ca l’Elies (Agricultura Ecològica), a l’avinguda Molí 
de les Mateves n. 2, al costat de la Baronia de Viver.  Si l’heu endevinat, felicitats, i si no sempre podeu redescobrir-ho de nou.

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 publiquem una imatge i, al següent número, 
la identifiquem. 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’edificis singulars, etc. que ens donen identitat.

Hi tenen cabuda elements dels nostres carrers, passatges, places, avingudes 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?

En aquest número seguim amb elements 
arquitectònics que esperem sabreu iden-
tificar. Aquest és fora del casc urbà.

LA XURRERIA
Si vols menjar XURROS casolans i 

XOCOLATA desfeta, NO T'HO PERDIS!! 
I si vols salats... tenim cornes, patates...

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

Obert tots els dissabtes, diumenges i festius 
de 8 del matí a 1 del migdia.  Tel. 667 70 70 19

"Festes de barri, exhibicions, fires i festes en general"



Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

C/ Oriol, 13-1508310 Argentona- Mòbils: 61549 10 65 -63
Correu electrònic: oriolgomis@terra.es

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

Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 93 756 10 11

artesanies do-ver

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

Taller-botiga de marcs

Per a ToT el 
que vulguis 
emmarcar!

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

ESTANC 2
AL DOS - 2
EXP. Nº 002

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

elroure@hotmail.com

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

Vine al Roure i tasta els nostres tes i cafès.  
També oferim altres serveis: massatge infantil, etc.

aquesta tardor

PER PREVENIR  
ELS REFREDATS 

Pren Echinacea,  
pròpolis, etc.

marcimarci

Carrer Gran, 32 - Tel. 93 797 09 85 - 08310 Argentona

Perruqueria - estètica Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació



Plats casolans - Tapes i menjars
Menús diaris

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

www.baladia.cat

www.baladia.cat

C/ Barcelona, 40
Argentona

Tel. 93 797 05 03
Fax 93 756 06 49

E-mail: distperarnau@terra.esSERVEI A DOMICILI

Més de 400 establiments al seu servei repartits per tot Catalunya i Aragó


