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Es Argentona incívica?
Si busquem la paraula civisme en el Gran Diccionari de la Llengua Catalana troba-
rem com a resposta: «Zel pels interessos i per les institucions de la pàtria». De manera 
col·loquial tots entenem per civisme aquella col·lecció de normes, escrites o no, que la 
seva pràctica contribueix a una convivència pacífica i harmoniosa dels individus que 
formen una societat. Així es desprèn que defensar els interessos comuns és, en els fons, 
fer pàtria (comunitat). 

Dit això, cal que reflexionem sobre si Argentona és una comunitat cívica o incívica. 
Per exemple, quan veiem el lamentable estat de conservació dels parterres de la Plaça 
Nova, fruit de l’abandó de les tasques de jardineria i, sobretot, de l’actitud trepitjadora 
de molts vilatans, tant petits com grans, de la gespa i poc respecte pels arbres i plantes, 
tot i haver-hi espècies úniques de gran vàlua, ens ho preguntem. També ens ho pre-
guntem, quan veiem que els carrers semblen més un camp de mines plens de caques 
que una àrea de vianants; o quan els portals regalimen pixats, o només cal veure l’estat 
d’abandó de les instal·lacions esportives de Les Ginesteres, etc.

Argentona ha donat moltes mostres de solidaritat (Càritas, gran recapte...), de tenir un 
teixit associatiu molt fort i dinàmic, de tenir èxit en projectes col·lectius (fira el càntir, 
recollida selectiva porta a porta...), però ens queden assignatures pendents encara, per 
poder ser una Vila on es convisqui confortablement.

Reiteradament venim expressant algunes d’aquestes mancances tal com ens manifes-
ten els nostres lectors sense que n’apreciem milloria. Cal que tothom prengui cons-
ciència que l’interès col·lectiu va per sobre de l’impuls personal. Cal educar als nens 
a no trepitjar els jardins i respectar arbres i plantes, i cal fer-ho donant exemple. No 
s’hi val respectar les normes tot l’any i, si hi ha gresca a la plaça, aixafar-ho tot en un 
moment. Cal que ens responsabilitzem de les evacuacions dels nostres gossos. De la 
mateixa manera que tothom té dret a tenir un gos, tothom també té dret a poder sortir 
al carrer sense trepitjar immundícies... Pensem que com a comunitat viva que som 
ens cal millorar en aquest sentit i ens cal una actitud més cuidadora-netejadora per 
part de l’Ajuntament. No creiem que això es solucioni sancionant. Aquests problemes 
d’incivisme s’hauran de solucionar amb bona voluntat, educació en valors i, en tot cas, 
premiant les actituds més cíviques. 

Arribada l’hora de tancar l’edició del Banc 48, estem encara pendents de si tindrem 
govern a Catalunya o haurem de tornar a votar. Des d’aquestes ratlles continuem re-
clamant unitat d’acció als nostres polítics i mires de futur. El poble s’ha manifestat 
repetidament i molt clar sobre quin futur volem per a Catalunya com a nació. Seria 
imperdonable que per unes diferencies de criteri que ara no toquen, es malmetés la vo-
luntat popular. La història no ho perdonaria ja que mai havíem tingut una oportunitat 
per al catalanisme pacífic com la que ara tenim.

Us desitgem un bon Nadal.
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El «nou» Consell de la Vila
Fa dos mandats es creà el Consell de la 

Vila amb la intenció de fomentar la par-
ticipació democràtica, tant d’entitats com 
de ciutadans a títol individual, en la dis-
cussió dels principals temes que poguessin 
afectar al poble. Amb aquest instrument de 
participació, el govern municipal de torn 
vol donar veu i escoltar a la ciutadania, ca-
nalitzant d’una manera reglamentada els 
problemes que puguin sorgir. Es tracta de 
posar a debat temes cabdals com la reco-
llida de la brossa, la Font Picant, el model 
de festa popular... intentant consensuar 
propostes i alhora obtenir la connivència 
dels participants i dels seus representats. 
No obstant, queda establert molt clara-
ment que les propostes que puguin sorgir 
i ser votades en el plenari del Consell de la 
Vila no tenen un caire vinculant 
per al govern. Aquest fomenta la 
participació, la discussió, escolta i 
finalment decideix. Les decisions 
les pren el govern, o en tot cas el 
ple municipal. 

L’Associació de Veïns d’Argen-
tona, com a entitat cívica i cultural 
hi ha estat representada des del co-
mençament. Potser, el fet de dispo-
sar d’un mitjà de comunicació propi 
com és el Banc de la Plaça, ens ator-
gui algun mèrit al respecte.

Amb aquestes premisses érem 
i som molt crítics sobre la vàlua real del 
Consell de la Vila (veure El Banc núm. 36: 
«Una pantomima del Consell de la Vila»). 
I, de fet, creiem que durant el mandat an-
terior les seves aportacions reals en les 
preses de decisió del govern varen ser 
mínimes i pràcticament insignificants, si 
alguna transcendència varen tenir. Per 
què això? Segons el nostre parer diverses 
normes i actuacions haurien de canviar 
perquè aquest Consell sigui eficaç i real-
ment participatiu. 

Primer. La participació ciutadana no 
pot estar encotillada per una reglamenta-
ció molt estricta que fa, en nom de la demo-
cràcia, que el reglament ofegui la partici-
pació. Per què unes entitats hi són i altres 
no? És un tema d’oportunitat de ser-hi en 
el moment de fer la foto inaugural, o bé hi 
han de ser les entitats més representatives 
i participades? Per què uns ciutadans hi 
són per sorteig i altres no hi poden acce-
dir? quan la realitat és que després d’al-
gunes reunions la gent no compleix amb 
el compromís implícit d’assistir i queden 
quatre gats amb les cadires buides! No 
seria millor que fos una reunió oberta a 
tothom que vulgui realment participar o 
tingui alguna qüestió a plantejar?

Segon. Realment hi ha un procés de 
discussió interna dins de cada associa-
ció o entre associacions representades 
al Consell, de manera que la proposta 
presentada al Consell representi l’opinió 
majoritària dels representats? Com es 
pondera el vot de cada assistent, tant re-
presentant col·lectiu com individual?

Tercer. La participació es produeix 
quan existeix un problema. Qui té mal de 
queixal va al dentista, però qui no té mal 
s’oblida d’anar a les revisions! Creiem que 

la participació es produeix quan la gent 
té un problema que l’afecta directament. 
Per tant, no seria millor deixar la porta 
oberta a participar segons problemàtica? 
Si no passa el que va passar en el mandat 
anterior, sempre els mateixos quatre gats 
implicats, la resta absent i potser algú in-
teressat, exclòs.

Quart. El consistori ha de fer gestos 
i accions que facin creïble que el que es 
debat en el Consell és realment important 
per a ells i es considerarà realment en 
l’acció de govern i oposició.

L’Associació de Veïns d’Argentona vol 
un Consell de Vila on la participació sigui 
real i no menystinguda. Volem que aquest 

Consell tingui pes i no serveixi 
només per fer veure que el go-
vern escolta i és democràtic.

Ara, després de les passades 
eleccions municipals, s’ha tor-
nat a constituir un nou Consell 
de la Vila. Pel que es va veure a 
la primera reunió constitutiva, 
sembla que el tarannà pot ser 
més obert i menys reglamen-
tista, cosa de la que ens n’ale-
grem. El govern va oferir per 
primera vegada la possibilitat 
de treballar en uns pressu-

postos participatius per al 2017. Tant de 
bo que bufin aires nous pel que fa al Con-
sell i de retruc per a l’entramat social de la 
vila. Esperem de debò que la participació 
ciutadana a través del Consell sigui creï-
ble i doni fruits per a un millor benestar 
dels argentonins. L’Associació hi serà en 
aquesta tasca, animant-vos a fer-nos ar-
ribar propostes que canalitzarem cap el 
Consell.

Josep A. Capdevila Morell
Coordinador de l’Associació de Veïns d’Argentona

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

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

babello@icamat.org - Tel. 600 673 324
Argentona - Mataró

Agent d'assegurances exclusiu 

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52
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Trepitjar merda...
La dita popular diu que si accidentalment 

trepitges una merda és sinònim de bona 
sort i que si, acte seguit, compres un nú-
mero de loteria et tocarà la grossa segur...

Jo no sé si és cert, perquè només com-
pro loteria en ocasions, com per Nadal. 
Ni en situacions després de trepitjar una 
tifa de gos. Si fos cert els veïns del carrer 
Colom de baix, pujant per la vorera de mà 
esquerra, ja hauríem canviat de residència. 
No perquè estigui mal orientat o perquè hi 
visquem malament en aquest carrer, sinó 
perquè la quantitat de premis que ens hau-
rien tocat de la loteria ens permetria anar 
a viure a l’Eixample o al Pedralbes d’Ar-
gentona. 

Doncs bé, tant a la vorera com al ferm 
del carrer Colom, prop de la cantonada, 
fa setmanes que tenim les visites furtives 
d’un animal racional de dues potes acom-
panyat pel seu gos. Suposem que venen 
de nit perquè de dia els veïns ja vigilem 
per enxampar-lo. El motiu de la visita és 
perquè el gosset pugui fer popó a la nostra 
vorera (en diem gosset perquè la mida de 
les seves caques ens el fa suposar petitó). 

Quan surts del vehicle has de vigilar 
per no trepitjar-les. Per la vorera també 
has d’anar en compte ja que no és una sola 
tifa, no les comptaré per dignitat però estan 
en un tram de 10 a 15 metres. N’hi ha que 
perduren, s’eternitzen, te les trobes sempre 

al mateix lloc, i al final s’acaben assecant, 
si és que algú pietosament no se l’emporta 
cap a casa seva, enganxada a la sola de la 
sabata. 

Evidentment el culpable de les depo-
sicions és l’amo del gos que no les recull, 
i no l’animal. Entenc que és un tema que 
desmoralitza per més campanyes de sen-
sibilització, ni sancions que es facin. És 
qüestió de civisme i no hi ha res més a 
fer... Per acabar esmentaré una frase de la 
campanya de l’Ajuntament de Terrassa: Si 
el gos és teu, per què la seva caca ha de 
ser de tothom?

Francesc Navarro i Bonamusa

Re-municipalitzats!!
Era un dia de tardor i estava núvol, tot 

i que no plovia. S’havia mort en Ton.
El mort va ser amortallat per les veï-

nes, la Pepeta i l’Antònia que de sempre 
havien sigut amigues de la vídua, la Do-
loretes, que ara estava desconsolada però 
alhora agraïda pel suport rebut de les se-
ves amigues de tants i tants anys. La vet-
lla, a casa amb el difunt al llit de matrimo-
ni i abillat amb el vestit del casament de la 
noia. Les dones del carrer resant el rosari, 
i els homes a la cuina parlant del futbol i 
fent una mica el toc.

Per a l’enterrament, la caixa la pro-
porcionava el fuster, que era qui feia els 
treballs a la casa sempre que s’havia d’ar-
ranjar una finestra o una porta que tancava 
malament. Era una caixa negra com totes 
(només eren de color blanc i petites les em-
prades per a les criatures), folrada de roba 
negra, ribetejada amb un serrell de borles i 
amb una creu de metall damunt de la tapa; 
a la capçalera les lletres inicials del pobre 
Ton que als seus vuitanta-dos anys ens ha-
via deixat. Les esqueles –que passaven casa 
per casa– i els recordatoris els havia fet la 
impremta del poble, que tant servia per fer 
una participació de bateig o casament com 
per a un programa de Festa Major. Als re-
cordatoris del Ton hi van posar un dava-
llament de la creu a la portada i a dins les 
dades del difunt i un parenostre.

El dia de l’enterrament, el vell Genís 
–com era habitual– va netejar el carruat-
ge que es guardava al magatzem munici-
pal deixant-lo com una patena. Va prepa-

rar els guarniments ben greixats i lluents i 
va sortir al portal tot lligant una cigarreta 
de caldo. Tot seguit arribaren en Pagès 
amb el seu perxeró negre i l’escombriaire 
amb l’altre cavall negre que eren parella 
en l’enganxament del carro dels morts. 
Feia molt d’efecte el carruatge, tot negre 
i brillant amb el baldaquí de columnes de 
fusta tornejada i les faldilletes de setí ne-
gre ribetejant-lo tot; a sobre del sostre hi 
havia una creu que fimbrava una mica al 
compàs del moviment dels cavalls.

Al cementiri, que al meu poble és fora 
vila i dalt d’un turó, en Vicenç i en Nina 
vestits amb aquells guardapols grisos ja 
havien netejat amb l’escombra de bruc 
l’entrada i també els voltants del nínxol on 
s’havia d’enterrar el difunt. Ells dos eren 
els empleats municipals que tant apareda-
ven una làpida com redreçaven una creu 
tombada o netejaven un nínxol posant les 
restes a l’ossera i cremant després, darrera 
la tàpia, les restes dels taüts vells.

El seguici va sortir de la plaça de l’es-
glésia un cop acabada la cerimònia i canta-
des les absoltes. Primer els escolans amb la 

creu i dues llanternes (fanals) als costats, el 
capellà, el carruatge i darrera el dol, segui-
dament els familiars menys directes, amics 
i coneguts del difunt i de la família.

Quan el carro ja enfilava la pujada en 
el primer revolt, mossèn Ernest –capellà 
beneficiari de la parròquia– sempre feia 
un senyal al cotxer. En Genís aturava els 
cavalls i el capellà pujava al pescant fent-
li costat i estalviant-se una pujada de déu 
n’hi do. A l’arribar al segon revolt, un cop 
de vent li va fer caure el bonet –barret del 
capellà– i va començar a rodolar rostos 
avall pel mig de la vinya. En veure-ho els 
escolans van deixar creu i fanals al terra 
i arremangant-se la sotana corregueren 
darrera el barret fins atrapar-lo. Crec que 
fins i tot als del dol se’ls va escapar el riu-
re. Va ser una escena digna talment d’una 
pel·lícula d’en Fellini. 

Un cop arribats a la porta del cementi-
ri, els dos homes de la bata grisa i en Genís 
descarregaren el taüt conduint-lo fins al 
nínxol amb un carretó pla. Aparedat i po-
sada la làpida, en Ton descansava en pau, 
mentre les dones acabaven la part de rosari 
amb tres parenostres i una avemaria.

Doncs aquests eren els serveis fune-
raris al meu poble. Eren municipals, veï-
nals, participatius i, sobretot, participats. 
A veure com ens ho muntaran els capgi-
radors del poble que tenim a la Casa de 
la Vila, ara que ens han re-municipalitzat 
(sic) els serveis funeraris!

Joan Culubret i Missé

Els serveis funeraris del 
meu poble eren municipals, 

veïnals, participatius i, 
sobretot, participats
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El passat 14 de novembre la Coordina-
dora en Defensa de la Sanitat Pú-

blica de Mataró i el Maresme va convo-
car una manifestació pel centre de Mataró 
i, seguidament, l’ocupació de l’Hospital 
de Sant Jaume i Santa Magdalena, amb 
el lema l’Hospital de Sant Jaume no es 
toca. Un membre de la coordinadora va 
llegir un manifest on es denunciava la si-
tuació i s’exposava el perquè de les acci-
ons dutes a terme.
1. Gran preocupació per la situació ac-

tual i futura dels serveis sociosanitaris 
de la comarca del Maresme. El CatSa-
lut té en el seu horitzó desmantellar 
els serveis sociosanitaris que avui 
són a l’Hospital de Sant Jaume, re-
partint-los entre l’Hospital de Mataró 
(aguts) i altres centres del Maresme (la 
majoria de titularitat privada).

2. A l’Hospital de Mataró han buidat una 
unitat sencera (40 llits), per ubicar-hi 
(així que des del CatSalut els donin 
llum verda) una part dels malats que 
estan al Sant Jaume. Mentrestant 
s’apilen malalts a l’Hospital de Dia del 
soterrani-1, vulnerant els drets més 
bàsics dels usuaris i usuàries (dret a la 
intimitat, espai per a familiars acom-
panyants, etc.)

3. El CatSalut va fent camí realitzant con-
verses amb empreses sociosanitàries 
privades de Mataró i comarca, essent 
una d’elles de dubtosa qualitat assisten-
cial i amb vinculacions amb el famós 
afer del 3% ja divulgat per la premsa.

I molt més...

Acabada la manifestació i llegit el ma-
nifest, seguidament es va ocupar l’Hospi-

tal i el lloc escollit (pactat prèviament amb 
la gerència del CSdM) per passar-hi la nit 
va ser la capella de l’hospital. A la capella 
va ser a on és van organitzar els diferents 
actes del diumenge.

Diumenge 15 de novembre, a les 12 h:  
“Situació actual de  
l’Atenció Primària” 

Ponent: Forum Català de l’Atenció Pri-
mària – FoCap. Grup associatiu de metges 
i infermeres d’atenció primària conven-
çuts que una millor assistència primària 
(AP), centrada en les persones, és un be-
nefici en la salut dels ciutadans.

La xerrada es va basar en dues parts: 
la situació actual i un manifest de futur.
 � Actualment hi ha una reducció molt 

important tant de personal com de re-
cursos econòmics i materials.

 � A nivell de Catalunya la reducció eco-
nòmica en els pressupostos sanitaris 
és la més alta de tot l’estat espanyol i, 
comparats amb els països veïns, estem 
molt per sota de la mitjana europea. 

 � L’atenció primària és la porta d’accés 
al servei sanitari públic, si aquestes 
estructures no estan degudament do-
tades dels recursos necessaris, el col-
lapse es generalitza.

 � Una mostra està en els serveis d’urgèn-
cies hospitalaris on la massificació és 
cada vegada més constant i greu, doncs 
l’AP no fa de filtre ja que en molts po-
bles han tret les urgències. Argentona 
n’es un exemple des de fà uns anys es 
va eliminar el servei d’urgències de nit 
i caps de setmana.

Manifest de futur per a una aten-
ció primària de qualitat centrada en 
les persones

Calen planificacions i dotacions esta-
bles de l’ordre del 25% del pressupost glo-
bal de sanitat (ara estem al 14%) per ser a 
nivell europeu i establir eines de partici-
pació dels treballadors i usuaris. 

L’atenció primària s’ha de basar en:
 � Accessibilitat: amb equitat i qualitat, 

sense barreres ni discriminacions.
 � Integral: Amb una visió global de les 

persones i de la comunitat.
 � Capacitat resolutiva: per resoldre la 

majoria de problemes i necessitats de 
salut dels nostres veïns i veïnes.

 � Atenció continuada i longitudinal: 
atendre durant tota la vida a les perso-
nes, en les diferents etapes vitals i en 
els diferents problemes de salut.

 � Actitud activa i treball en equip: No 
esperar a la malaltia, ser pro actius en 
prevenció i promoció de salut, sense 
medicalitzar la vida quotidiana.

 � Atenció comunitària i participati-
va: fer front als problemes de salut de 
la comunitat en el nostre territori.

 � Coordinació amb altres serveis: tant 
a la resta de nivells assistencials sani-
taris com als altres serveis que tenen 
com a objectiu la cura de les persones.

 � Desmedicalització i ús adequat dels 
recursos: reconèixer els límits de la 
medicina, ajudar a ajustar les expectati-
ves del que la medicina pot aconseguir.

 � Independència i transparència: organit-
zacions, gestors i professionals lliures 
de conflictes d’interès amb la indústria 
farmacèutica i tecnològica.

Amb tot plegat, va resultar un 
matí molt interessant i profitós.

Diumenge 15 de novembre, a les 18h: 
«Model consorciat o model de 

propietat i provisió 100% pública»

Ponents: Eulàlia Reguant, diputada al 
Parlament per la CUP i Antoni Barbarà, 
metge i membre de Dempeus per la Sa-
lut Pública. El Dr. Cunillera (Gerent del 
CsdM) va declinar la seva participació.

Els ponents van resumir el tema de 
model Consorci:
 � Els consorcis, malgrat ser entitats amb 

diner públic, es regeixen per la dinàmi-
ca de l’empresa privada. Són una por-
ta oberta als contractes amb empreses 
privades no sempre sense afany de lu-
cre. Sovint prima l’obtenció de benefi-
cis per sobre del benestar del pacient i 
la seva cura.

L’hospital de Sant Jaume 
no es toca
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 � Hi ha diferents tipus de consorcis però 
en tots existeix opacitat de cara al seu 
seguiment i control, és a dir, que no 
existeix un rendiment de comptes 
que sigui fiscalitzat pel representants 
públics i que estigui, en definitiva, 
a l’abast del ciutadà. En el CSdM (el 
nostre) en el Consell Rector no hi ha 
participació dels treballadors ni usu-
aris. La seva composició és: 6 repre-
sentants designats directament pel 
CatSalut, 3 representants de l’Ajun-
tament de Mataró i 1 del Consell Co-
marcal del Maresme. Amb aquesta 
composició queda clar que qui pren 
les decisions sempre és el CatSalut i la 
resta poc hi tenen a dir.

En general ha estat un debat intens i 
participatiu i ha quedat clar que s’ha de 

treballar per frenar el desmantellament i 
que s’ha d’anar cap un sistema 100% públic 
i de qualitat, tant pel que fa a la dotació de 
recursos com a la prestació de serveis.

A les 21h es va donar per acabada 
l’ocupació a l’Hospital de Sant Jaume.

Amb tot cal estar amatents i a l’aguait 
ja que el passat dia 18 de novembre es 
va presentar al Comitè de Treballadors 
del CsdM el «Pla de reordenació de 
recursos sociosanitaris del Maresme 
central». Tot i que la Coordinadora no 
hi era convidada, quatre dels seus mem-
bres hi van assistir (només d’oients, com 
el Sr. Gerent ho va deixar clar només 
començar) i van poder constatar que el 
pla que du el CatSalut és l’exposat al co-
mençament: no fer cap estudi global de 
les necessitats sanitàries del Maresme 

en totes les àrees, ni marcar una dotació 
pressupostària que avalés aquest estudi. 
Així doncs continuaran –si els deixem– 
desvestint sants per vestir-ne d’altres i 
amb pegats per aquí i allà, no destinant 
els recursos que ens pertoquen i el que és 
més greu: distribuint entre les empreses 
privades del Maresme del sector socio-
sanitari (que ja son proveïdores del Cat-
Salut actualment) tot el que no puguin 
encabir a l’Hospital da Mataró. I no ho 
podem consentir!

Estigueu amb les orelles obertes 
perquè la lluita tot just acaba de co-
mençar.

Caterina Alsina i Joan Culubret
Membres de la Coordinadora en Defensa de la 

Sanitat Pública de Mataró i el Maresme

CARITAS INFORMA

Els dies 27 i 28 de novembre s’ha fet el 
Gran Recapte i, com cada any, hi hem 
participat. A Argentona hi han hagut 
quatre supermercats: Condis, BonÀrea, 
Coaliment i Caprabo; i dos a Dosrius 
BonÀrea i Condis.

El que s’ha recollit s’ha repartit entre la 
Creu Roja i Càritas. En total han estat 
més de 6.000 Kg principalment de llet, lle-
gums cuits, llaunes de tonyina, tomàquet 
i oli, que és el que més es necessita ja que 
pasta, arròs i llegums secs n’arriben de la 
Comunitat Europea i els llegums si s’han 
de coure a casa representa una despesa 
molt important de llum o gas, que per a 
famílies amb pocs recursos els és difícil 
d’assumir.

La quantitat d’aliments recollits és inferi-
or a la que pertoca en funció del nombre 
de famílies ateses per les dues entitats. La 
diferència de quilos vindrà del Banc dels 
Aliments i d’altres supermercats de Ma-
taró i el Maresme.

Hi han participat uns 65 voluntaris per 
tal de poder cobrir totes les hores que els 
supermercats estaven oberts.

Independentment del Gran Recapte s’ha 
rebut un donatiu d’un particular de 1.000 
litres de llet.

Donem les gràcies a tota la gent que hi 
ha col·laborat, tant els voluntaris com els 
que han fet la seva aportació. Aquesta en-
trada d’aliments permetrà poder ajudar 
les famílies més necessitades .

De cara a Nadal, al tots els usuaris de 
Càritas se’ls fa lliurament d’un lot extra 
amb articles nadalencs (torrons, neu-
les, xocolata, melmelada, etc.) perquè 

puguin celebrar les festes menjant ali-
ments una mica diferents dels que se’ls 
dóna normalment.

Una altra activitat que s’ha posat en 
marxa aquest mes de novembre, i que 
continuarà durant tot el curs escolar, és 
una aula de reforç per a nens amb difi-
cultats escolars i de famílies amb pocs 
recursos econòmics. S’ha fet a demanda 
de l’escola Bernat de Riudemeia. Hi par-
ticipen cinc nens i la porta una mestra 
voluntària.

Per acabar agraïm la col·laboració de tots 
i especialment a en Quim Perejuan per-
què sempre podem comptar amb ell i la 
seva furgoneta.

Recordem el correu electrònic i el blog 
de Càritas per si us voleu posar en con-
tacte amb nosaltres, fer algun sugge-
riment o conèixer les activitats que es 
van fent: caritasargentona@gmail.com i  
caritasargentona.blogspot.com.

Venda directa a la finca  
de fruita i verdura 
ecològica

Botiga on-line: 
www.calelies.pagesosagroecologics.com

També repartim a domicili!

Horari de primavera: 
de dimarts a divendres  
de 4 a 7 de la tarda
dissabtes al matí de 9 a 14 h

615 500 282 calelieseco@gmail.com

Bones Festes!

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

Bones Festes!
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Amb el convenciment que cal donar a 
conèixer, potenciar i fer suport al sector 
primari de la nostra Vila, avui entrevistem 
un pagès molt jove que s’ha especialitzat 
en el cultiu de la mongeta del ganxet i 
del calçot: en Raimon Bagot i Peix. En 
Raimon és un pagès jove, de vint-i-sis 
anys, que pertany a la nova generació de 
pagesos catalans preparats. Ha assolit el 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior a 
l’Escola de Formació Professional Agrària 
de Quintanes, a Les Masies de Voltregà. 
Recentment s’ha diplomat en Emprenedo-
ria en Horticultura amb certificat del De-
partament d’Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya.

Pertany a la tercera generació de page-
sos i ramaders de Can Bagot. En Raimon 
és, doncs, un jove pagès que irradia una 
il·lusió encomanadissa per treballar la 
terra i conrear-la. Gaudeix observant el 
creixement vegetatiu, vigilant els primers 
símptomes de les malures i actuant contra 
elles amb productes que respectin la bi-
odiversitat, i recol·lectant els fruits de la 
terra. En definitiva, és una persona a qui 
li agrada l’ofici de pagès i té moltes inqui-
etuds i ganes de poder progressar amb el 
que dóna la terra. 

On tens les terres concretament? 
Disposo de dues hectàrees de regadiu 

en una finca que es troba al marge dret de 
la riera d’Argentona, al Sot de Can Calo-
pa, i d’una altra al marge esquerre, a Can 

Comalada, de set hectàrees. Les dues en 
règim de lloguer.

Quin tipus d’agricultura fas? 
La Integrada sense certificar (l’eti-

queta de la Marieta és la que certifica 
la producció agrícola integrada). Ens 
comenta que és molt difícil obtenir la 
certificació per la gran quantitat de pa-
perassa que exigeixen. Per obtenir-la 
no es pot ruixar amb productes químics 
sistèmics. 

Amb quins adobs aboneu els camps? 
Amb fems orgànics.

Com combatiu les plagues? 
Segons el grau. Si l’afectació és impor-

tant amb fitosanitaris no sistèmics i, en 
prevenció, amb insectes depredadors dels 
cucs, larves o nimfes de la malura. 

Quin sistema de reg feu servir? 
Cintes de degoteig, gota a gota.

Planter o sembra directa? 
Sembra directa.

Què produïu? 
Tal com t’he comentat m’he especi-

alitzat en dos productes de temporada: 
les mongetes del ganxet a la finca de set 
hectàrees, i els calçots. L’any passat vaig 
sembrar 6.000 kg de calçots. 

El planter el compreu o us el feu 
vosaltres? 

En el cas de la mongeta del ganxet, la 
primera llavor que va fer el meu avi, en 
Mariano Bagot Serra, va venir de Lliçà. 
Actualment la llavor me la faig jo selecci-
onant les millor de cada collita, d’un any a 
l’altre. La mongeta la sembro al juliol i la 
cullo fins a finals de novembre. En el cas 
del calçot el compro. Planto la ceba a mit-
jans d’agost i el cullo entre febrer i abril.

Feu mercats? 
No, ho venc a paradistes de varis mercats.

Noteu que cada dia els consumi-
dors són més conscients de consumir 
productes de proximitat? 

Com sempre hi ha extrems. Hi ha con-
sumidors que miren molt el preu i d’altres 
que miren la qualitat i la proximitat, i no 
sol anar lligat amb l’economia personal...

Com veieu la situació actual de 
vostre sector? 

Fotuda però amb il·lusió perquè millo-
ri, hem de ser positius! 

Considereu els horts urbans com 
competidors vostres? 

Arronsa el nas i diu categòricament: no!

Voleu afegir alguna cosa que no 
hàgim comentat? 

Doncs no, tan sols poder continuar 
treballant la terra amb la màxima dedica-
ció per tenir bones vendes. 

Francesc Navarro i Bonamusa

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

Can Bagot
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El lamentable estat de la zona esportiva de les Ginesteres
Fa uns anys, allà pel 2002, l’ Ajunta-

ment es va fer càrrec de la urbanització 
Les Ginesteres. 

Se’ls hi va lliurar una zona esportiva 
amb una piscina gran, una infantil, una 
pista de frontó, una de tennis i un altra 

de futbol sala i bàsquet i, també, una 
gran zona de picnic i esbarjo. 

També se’ls va lliurar l’espai on es 
trobava el restaurant Les Ginesteres.

Actualment tots els indrets esmen-
tats estan en estat d’abandonament i 

ruïnosos. Aquest fet comporta la desva-
lorització de tota la urbanització.

Jutgeu vosaltres mateixos.

Xavier Sargatal i Cabrespina

BoNES FESTES!

bones 
festes!

bones 
festes!

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Bones Festes!
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RETALLS del 

Ara fa 38 anys, el Llaç núm. 9 de desem-
bre del 1977 ens informa dels actes, amb 
el nom El Congrés al Carrer organitzat per 
l’Associació de Veíns d’Argentona, dins el 
Secretariat Local del Congrés de cultura 
catalana.

Caterina Alsina Parnau
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Cal deixar de combregar amb rodes de molí
A hores d’ara no puc afirmar que hi 

hagi govern de la Generalitat abans 
del 9 de gener de 2016 o una nova convo-
catòria d’eleccions.

La incertesa no em torna foll perquè 
sé que els parlamentaris que negocien vo-
len el millor, és a dir, una república per als 
catalans i les catalanes.

De tot el procés hem aprés molt, a ve-
gades dolorosament.

Comencem:
1) Antes se romperá Cataluña que 

España, afirmava Aznar. No ens hem mos-
segat el fetge però necessitem millorar en 
el capítol de respectar els que pensen i de-
cideixen els que no pensen el mateix , per 
molt «simpàtics» que ens caiguin i per això 
creiem que haurien de fer el que nosaltres 
volem que facin o creguin.

2) Des del 27 de setembre fins al 9 de 
gener és un termini raonable, segons els 
legisladors, per arribar a fer un pacte de 
govern, si cal. I cal. Respectem els parla-
mentaris que fan la seva feina.

3) Tenir el botó per decidir convocar 
eleccions és un regal enverinat, o potser po-
dem dir que jugar amb foc acaba cremant.

Des del 9 de novembre al 27 de setem-
bre han passat més de deu mesos que al-
guns hem interpretat que s’han malgastat 
per interessos partidistes del President i 
de la seva formació política.

Crec, humilment, que l’ajornament ha 
passat factura a Junts pel Sí i els ha negat 
la majoria absoluta.

4) Quan puguem fer propostes per a la 
nova Constitució catalana, intueixo que hi 
hauran cues de ciutadans que proposaran 

poder escollir la Presidència o l’Alcaldia 
directament, sense haver de passar pel su-
plici dels pactes. M’apunto al debat apor-
tant pros i contres.

5) Només vull ser un ciutadà lliure de 
la República catalana. Si em tornen a con-
vocar a unes eleccions autonòmiques o les 
de representants a Las Cortes Españolas 
( on resideix la sobirania del poble espa-
nyol), servidor de vostès no aniré a vo-
tar per legitimar cap dels dos governs, ni 
l’autonòmic ni l’espanyol que menysprea 
el meu dret a decidir. Seré un súbdit del rei 
d’Espanya com ho van haver de ser des de 
1714 els meus avantpassats.

Xavier Peguera i Marvà
Un ciutadà republicà d’Argentona

Jo penso així

Diu que la història d’una vida no cap 
en un llibre. Vivim la vida, la patim, 

la gaudim i la guardem en aquell raconet 
de la memòria. De vegades, passats molts 
anys, una paraula, una mirada o un som-
riure obren aquell raconet... i els records 
de vegades et fan riure i altres són doloro-
sos i et fan mal.

La televisió està mostrant la gent que 
fuig de la guerra, de la fam i de la misèria. 
Ens ensenyen aquella nena al mig d’un 
llac d’aigua, contaminada?, ella en beurà 
perquè no en té cap més i... pot morir. 

De cop se t’obre aquell raconet de la 
memòria i veus aquella bassa d’aigua, ai-
gua a on hi vivien serps, gripaus que de ve-
gades escopien, granotes que el meu germà 
i jo caçàvem i menjàvem. Allà s’hi banya-
ven aquells aneguets de pell de llimona 

amb la seva mare. Allí hi creixien sisques 
i tota classe de plantes aqüíferes que feien 
vida en aquell sot que en dèiem bassa i que 
el pare un cop a l’any netejava. Amb aque-
lla aigua cuinàvem, rentàvem i bevíem. 
Aquella aigua estava contaminada?

El món està canviant però les històri-
es es repeteixen. Jo no he estudiat, no sé 
res, només tinc una vida bastant llarga. La 
mare em deia que el millor professor és 
la vida i penso que la falta de visió i la 
ineptitud dels governants són els que fan 
que milers o milions de persones s’escam-
pin pel món morts de gana i de misèria, 
amb les seves religions i els seus costums, 
que cada poble té dret a tenir i nosaltres 
a respectar.

Entre tota aquesta gent n’hi haurà 
algun... pregunto: «d’aquests terroristes 
que volen canviar el món en benefici, de 
què?». Gent que destrossen monuments 

que tenen segles i segles d’història, que 
són patrimoni de la Humanitat...

No serà que aquí ens estarem conta-
minant i volem destruir anys i anys de la 
nostra història traient les imatges, retirant 
els pessebres i tradicions molt nostres. No 
m’agrada el fanatisme i ser que l’església, 
els nostres avantpassats els hi van inculcar. 
A la terra quan sembrem el blat entremig 
hi surten roselles que no hem sembrat però 
això ha passat i passarà sempre. El poble 
no n’és culpable, el poble vol donar la mà a 
tothom, sap que Déu és el Déu de tots fins 
i tot de les roselles i de les males herbes, i 
aquí en aquest país volem que amb històri-
es properes se’ns parli de Déu i volem fer el 
pessebre i volem cantar Nadales.

Ens hem de matar per això?
Bon Nadal!

Alfonsa Charles

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Bones festes! 937 560 367
Carrer Gran, 16 Argentona

A Can Cachi 
portem des de 

1990 fent-te els 
entrepans amb el 
mateix “carinyo”

Fem entrepans 
per emportar

Busca’ns al Facebook

Bones festes!
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Argentona té una llarga 
tradició en les arts escè-

niques. Entitats com el Centre 
Parroquial –gran precursora 
de l’activitat teatral argentoni-
na- o el Col·lectiu Sense Portes 
han contribuït de forma deter-
minant a apropar el teatre a la 
població. Són molts, així doncs, 
els artistes que han debutat als 
nostres escenaris i molts els qui 
hi segueixen vinculats a la nos-
tra vila. Avui parlem amb Laia 
Alsina Ferrer, actriu, dramatur-
ga i directora teatral que, uns 
vint anys després de debutar 
per primer cop a Els Pastorets, 
torna a Argentona amb la pro-
posta d’un curs de teatre per a 
adults que impartirà, a partir de 
gener, a l’Àgora, centre cultural 
d’Argentona.

Com recordes les teves pri-
meres immersions en el món 
teatral?

Evidentment, vinculades a 
Argentona. Jo devia tenir quatre o cinc 
anys. Recordo anys i anys d’assajos d’Els 
Pastorets que s’allargaven fins a hores in-
tempestives –o aquesta, almenys, era la 
meva impressió- i en Pep Alsina dirigint 
el cotarro de forma admirable. Jo alesho-
res feia d’angelet o pastoreta i no tenia 
text, però en les hores mortes m’aprenia 
el paper dels altres somiant que algun dia 
podria fer d’àngel Sant Miquel o d’Isabeló. 
La meva il·lusió era arribar a empunyar 
l’espasa daurada de l’arcàngel!

I vas aconseguir-ho?
Doncs la veritat és que sí. Vaig fer de 

Sant Miquel en algun dels meus últims 
anys a Els Pastorets. També de Llucifer. El 
que mai em van proposar va ser la Isabeló. 
Es veu que d’adolescent ja se’m veia que 
jo no era de termes mitjos...

I més enllà d’Els Pastorets, què 
més et va ensenyar Argentona a nivell 
artístic?

Ja d’adolescent, tinc molt bon record 
d’un parell de cursos amb la Cristina Julià. 
També l’oriol Núñez va voler enredar-nos 
a uns quants per tirar endavant un petit 
projecte de teatre. Però el que realment 
recordo són els cursos amb l’Oriol Colo-
mer, que va ser qui realment va sembrar 
en mi la passió pel teatre.

Tot i això, vas haver d’aprofundir 
en la teva formació teatral fora d’Ar-
gentona...

Sí, primer vaig fer el salt a l’Aula de 
Teatre de Mataró on, a més d’uns quants 
anys sota les ensenyances de l’oriol, tam-
bé vaig rebre classes d’un altre argentoní, 
en Jaume Notxa. Després d’aquesta etapa, 
però, quan vaig decidir que em volia de-
dicar al teatre de forma professional, vaig 
haver d’anar-me’n a estudiar a Barcelona, 
on visc actualment. Allà vaig començar 
la meva carrera com actriu a l’escola El 
Timbal i, després, a l’Institut del Teatre. 
Un cop vaig ser a segon curs d’Interpreta-
ció, però, vaig pensar que era millor bai-
xar de l’escenari i dedicar-me a escriure i 
dirigir. Així que vaig deixar Interpretació, 
vaig tornar a fer les proves d’accés i vaig 
començar Direcció i Dramatúrgia al ma-
teix Institut del Teatre, on estic acabant la 
meva formació.

Quina valoració fas de la qualitat 
dels estudis teatrals al nostre país?

Jo, personalment, he tingut la sort de 
tenir molt bons docents. Persones com la 
Magda Puyo o el Carles Batlle als que dec 
part del que sóc professionalment. També 
n’he tingut de pèssims, és clar, però això 
passa a tots els sectors. Sincerament, crec 
que el problema del teatre als Països Cata-

lans no és el nivell dels estudis que 
s’hi ofereixen, sinó que va molt 
més enllà. El problema és que el te-
atre en particular i l’art i la cultura 
en general no són tractats com als 
serveis públics que són, sinó com a 
simples productes d’entreteniment 
dels quals la nostra societat pot 
prescindir. I per això no se’ls de-
diquen ni els recursos ni l’atenció 
necessaris.

En quin punt es troba la 
teva carrera?

Doncs podríem dir que tot just 
acaba de començar! Tot i que ja he 
tingut algun reconeixement –l’edi-
torial Rema m’acaba de publicar Z, 
que l’any 2014 va quedar finalista 
a nivell estatal del XXXIXè Premi 
Born de Teatre-, costa molt fer-se 
un lloc en el panorama teatral ca-
talà. També sóc directora i drama-
turga d’una companyia de teatre, 
El martell, amb qui estem intentant 
col·locar alguna de les nostres pri-
meres obres, Ah! i Y-X, tant en al-

gunes sales de Barcelona com en festivals 
internacionals d’Anglaterra o Alemanya.

Tenen oportunitats els nous crea-
dors teatrals?

Poques. El sector està saturat i falta 
inversió pública. Aleshores es produeixen 
situacions dantesques com que, en les po-
ques convocatòries de premis i subven-
cions que hi ha, hi acabem optant tant la 
gent que intentem fer els nostres primers 
passos, que ja som més que multitud, com 
els professionals consolidats amb dècades 
d’experiència. El mateix passa amb les pro-
duccions professionals que, com que són 
poques i som molts els que ens agradaria 
treballar-hi, també resulta molt difícil d’ac-
cedir-hi. I és clar, la falta d’oportunitats, 
ens condemna a molts, sobretot als més 
joves, a la precarietat, ja que aleshores, 
com que no volem deixar de fer teatre, 
optem per treballar sense cobrar, somiant 
parir algun espectacle que, algun dia, cridi 
l’atenció d’algun teatre o algun productor. 
I, mentrestant, compaginem la nostra vo-
cació amb feinetes que ens permeten viure. 

Però, tot i això, ara et proposes 
una nova incursió en el panorama te-
atral d’Argentona. En què consisteix?

Tot i que espero que aviat puguem 
portar Ah!, el primer espectacle de la nos-

«El sector està saturat i falta inversió pública»
Entrevista amb Laia Alsina, actriu, dramaturga i directora teatral
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tra companyia, a Argentona, de moment 
torno per desenvolupar la meva faceta do-
cent. La veritat és que estic molt agraïda 
que el centre cultural Àgora em cedeixi el 
seu espai per a impartir un curs de teatre 
per a adults. Em fa molta il·lusió.

Com tens previst estructurar el 
taller?

La idea és que sigui un curs semestral 
d’una sessió de tres hores a la setmana, 
els dilluns al matí. Començarem al gener, 
després de vacances de Nadal, i acabarem 

al juny, però tot depèn de si hi ha prou 
inscripcions. En cadascuna de les sessions, 
intentarem alternar dos tipus d’activitats: 
les formatives, destinades a proporcionar 
eines interpretatives als alumnes, i les en-
carades a muntar un petit espectacle que 
ensenyarem a final de curs. 

Cal que els alumnes ja vinguin amb 
coneixements teatrals o mai és tard per 
pujar a escena per primer cop?

Evidentment, aquest curs no té una 
voluntat professionalitzadora, així que 

l’objectiu principal és passar-ho bé. L’únic 
requisit imprescindible per assistir-hi és, 
per tant, tenir alguna cosa pendent amb 
el teatre, un desig a mig resoldre o, fins i 
tot, mai resolt. Flirtejarem amb el teatre i 
el teatre és obert i generós, així que mai 
té un no per a ningú. Només demana una 
cosa a canvi: passió i ganes de joc. Qui 
tingui ganes d’apassionar-se i jugar, ha 
trobat el seu lloc i li obrirem les portes al 
centre cultural Àgora.

El Banc de la Plaça

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpiaBones Festes!
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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

Bones 
Festes!

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

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

Bones festes!

Bones Festes!
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Coses que passen...

04/10/2015 Viatge de Natura «Descobrim les Garrigues». 
Foto de Pep Padrós.

15/10/2015 El president de la Generalitat de Catalunya, 
Artur Mas, compareix davant el TSJC imputat per la 
consulta 9N, amb el suport de 400 alcaldes. Foto Facebook.

06/10/2015 Presentació del llibre d’oriol Marfà El mòbil del 
poema, acompanyat per l’editor, Jordi Solé i Camardons; pel 
poeta, actor i músic Josep Pedrals; i per la filòloga, rapsoda i 
cantant de l’Orfeó Català Dolors Graupera.

08/11/2015 Un cant d’Amor, un clam a la vida, de John 
Dowland. Recital de poemes a càrrec de Marina Culubret 
(veu), Aleix Pons (rapsode) i Eva Sintes (guitarra) al casal de 
les Esmandies, Mataró.

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

Bones Festes!

Bones Festes!
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06/11/2015 Presentació a la biblioteca d’Argentona del llibre 
La Font Picant d’Argentona. Del Balneari Prats al manantial 
Burriach, de Pep Padrós Marfany, Premi Burriac 2013, editat 
per l’Ajuntament d’Argentona. Foto Pep Padrós.

15/11/2015 Prop de set-centes persones es van manifestar 
pels carrers de la capital maresmenca dissabte passat al 
crit de «Sant Jaume no es toca», en referència a l’antic 
hospital on actualment hi ha el centre sociosanitari. 
Foto: Facebook

28/11/2015 Exposició de la Col·lecció 2016 de dissenys de 
Mia Puig. En aquesta una jove promesa, la seva filla petita, 
la Joana Puig, s’obre camí, i ja brilla.

02/12/2015 Abocament de residus d’obra de la piscina nova 
dins d’un tancat al costat del cementiri nou. És curiós que 
prop de l’abocament hi ha un cartell que diu «Prohibit 
abocar-hi residus sota sanció de fins a 3000 euros».

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

Bones Festes!
• Productes fitosanitaris
• Servei de tractor
• Adobs, llavors, plantes
• Parada Mercabarna

•  Menjar per a animals, palla 
i farratges

• Servei de carretó hidràulic
• Màquina de trillar llegums

C/ Gran, 44 • Tel. 93 797 00 59 • 08310 Argentona

Bones Festes!



el banc de la plaçaNúm. 48 | Desembre 201516 Col·laboració

La poesia i la informàtica
La poesia actual ha quedat circumscrita 

a un cercle on es parla una argot ente-
nedor només per als iniciats. En l’última 
guerra l’Acadèmia Italiana lamentava la 
falta de poetes que cantessin els herois-
mes passats i escalfessin l’ambient com ho 
havien fet els romans que els considera-
ven els seus progenitors.

Amb tantes meravelles que ens ha por-
tat el progrés no s’ha escrit un mal sonet 
lloant la màgia d’aquesta mena d’animaló 
que el fa obeir aquest miracle que és un 
ordinador.

Els poetes romàntics, que són quasi 
sinònims de sensibilitat profunda davant 
la dona i les ruïnes medievals, admiraven 
el progrés humà. Manel José Quintana 
(1772-1857) va escriure una «Oda a la Va-
cuna», i una altra a les «Invencions de la 
Imprempta». Més endavant cada troballa 
és valorada per l’entusiasme dels poetes. 

Als primers intents de l’aerostació, tro-
bem el nostre Bonaventura Aribau entu-
siasmat: «Tu fuiste Montgolfier / Por mi 
mano las cuerdas pulsara de la alabanza». 
No cabria en aquestes ratlles la cita de les 
odes, sonets, alexandrins, que s’han escrit 
a l’ús del ferrocarril, en figura de monstre 
que vomita foc i quantes ratlles es van de-
dicar al vapor «nuevo leviatán, desafiante 
de Neptuno». Per tant els poetes tindrien 
matèria usant el ditirambe admirant els 
avenços tècnics.

Per altra part els poetes podrien apor-
tar tots els seus equips de sinalefes, tro-
queus i espondeus, en tocar el registre 
de la elegia on es reflectís un sentiment 
de dolor, tristesa i nostàlgia, no solament 
pels éssers que ens han deixat, sinó per 
les coses que el progrés ha arraconat. La 
mateixa màquina de tren tan lloada pels 
poetes del segle XIX, tan fonamental que 

havia de ser per establir l’amistat i la pau 
entre els pobles, avui les que en queden 
són peces de museu. La màquina d’escriu-
re, en l’actualitat ha quedat com una es-
pècie a protegir. L’ordinador li ha donat 
un cop mortal.

Amb el mateix ànim compungit que 
els poetes romàntics anaven al cementiri, 
jo vaig a les fires, botigues de brocanters 
i antiquaris i trobo els objectes usuals del 
temps en que jo era un infant; l’interruptor 
de porcellana, les primeres cafeteres exprés 
que funcionaven amb un fogonet d’alcohol, 
etc. En una botiga/cementiri vaig trobar un 
maniquí que lluïa una cotilla i la correspo-
nent lligacama d’un barroquisme ratllant a 
la sicalipsi. I no hi ha cap poeta que faci 
vibrar les cordes de la lira davant d’una 
imatge tan peculiar del pas del temps.

Rafel Bigorra i Rius

Amics,

Us convoquem a l’acte del sorteig de 4 participacions de les 
20 que resten per retornar. Aquestes participacions corresponen 
a aquelles amb les que en el seu dia vau col.laborar per a poder 
adquirir l’edifici del CASAL D’ARGENTONA.
L’acte es farà al mateix Casal, carrer Gran 28 el dimarts dia 29 
de desembre a les 8 del vespre i ho celebrarem amb una copa 
de cava.

Us esperem,
Comissió Gestora

Rodolins argentonins 
(Per en Manel Brugués i Fossas)

Sí vols veure més d’un clot,
caldrà que facis cap a Olot.
Els d’allà et diran que són volcans
el que només són forats grans,
però si et sobren seny i esma,
has d’aterrar al Maresme.
No gens lluny de la capital
hi ha la vila que tot s’ho val:
és Argentona, el poble com cal.
Bona gent hi ha, i fonts a dojo,
càntirs per veure a galet i a morro,
catifes de flors i prou esbarjo.

Als afores hi trobaràs la font Picant,
on tothom hi va bo i passejant.
El paratge és bucòlic, amb encant,
i quan el senyor Sol no escalfa tant,
els vilatans hi arriben mig badant.
La quitxalla cridanera i enjogassada
sempre deixa la Natura tan atabalada
que li costa refer-se de l’escridassada.
El que hi ha al passeig del baró de Viver,
com t’ho diré? són figues d’un altre paner.
Tranquil, pausat, i senyorívol també,
el temps hi és penjat d’un núvol ben alt.
Noucentisme o modernisme, tan se val,
doncs la barreja és per a la vista un regal.
Tafaners finestrals d’ençà les façanes, 
balconades amb treballades baranes
i barris de grans ferrades portalades.

Balança rústica

Estant de vacances en un campament prop del poble de 
Torla, a la Vall d’ordesa; baixàvem caminant per prove-

ir-nos de menjar un dia de mercat setmanal. Hi havia molta 
gent en moviment, tràfic de mercaderies, al veure un venedor 
de síndries i melons en vàrem comprar un de cada. El vene-
dor per pesar-los utilitzava una balança feta amb una creueta 
de fusta reutilitzada provinent d’una cadira de boga. De cada 
costat hi penjaven, lligats amb quatre cordills d’espart, els 
seients de boga de les cadires; en un d’ells hi va posar la 
fruita i, en l’altre, uns còdols rodats de riu com a unitats de 
pes. Una vegada acceptat el preu ens els vàrem endur, tant el 
meló com la síndria, per deixar-los en fresc dins l’aigua freda 
del riu i menjar-los a la tarda d’estiu.

Memòries i facècies d’un vilatà
per Tomàs Homs

casal d’Argentona
SORTEIG DE PARTICIPACIONS
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EL RACÓ DE LA LINA

Dos mil anys de cançons que ens fascinen
amb la nova del teu naixement,
dos mil anys de fanals que il.luminen
el camí dels tres Reis d’Orient.

Dos mil anys que s’obria a la terra
un camí d’esperança i de pau,
dos mil anys, però encara hi ha guerra,
i molts pobles on l’home és esclau.

Dos mil anys de Nadals i «nadales»
barrejats amb canons i timbales
i un Missatge que encara és ben nou;

dos mil anys! quan m’acosto a l’estable,
una nit com avui, inefable,
veig dos àngels: la mula i el bou.

fotodenúncia

revistaelbanc@gmail.com

Para’t i 
dispara!

Si veus coses de la vila que no t’agraden, fes 
una foto i envia’ns-la amb la teva opinió.

Fem d’Argentona un poble millor!

DOS MIL ANYS

Participa!
Us animem a participar en les juntes de l’Associació a 
fi de posar sobre la taula i poder discutir els temes que us 
preocupen. Com més serem i més participació tinguem, 
més forta serà la nostra associació veïnal. Les reunions 
se celebren l’últim dimecres de cada mes, a les 21:00h. 
També podeu participar des de casa fent arribar els vostres 
comentaris a revistaelbanc@gmail.com

Les noves joguines
‒ Laia, digues què és per a tu el Nadal? ‒li preguntà l’àvia 

Maria.
‒ No ho sé, sempre em fas preguntes difícils, àvia.
No sabia el que representava, tot i que feia dos anys havia ce-

lebrat la primera comunió, desprès de sis mesos de catequesi que 
ella i les seves amiguetes escoltaven distretes jugant amb gomes 
de colors.

Sí, s’havia vestit de princesa, amb un vestit llarg de volants 
blanc, una diadema i unes sabates de xarol lluent. Després de 
combregar, els pares havien convidat la família i els amics de la 
nena a un banquet que semblava més un casament que una festa 
del sagrat sagrament. A la porta del restaurant s’hi havia instal·lat 
una taula amb els regals: una polsera d’or, la medalla de l’àvia, un 
rellotge de plata..., no feia més que obrir paquets i capsetes que 
la mare anava guardant en una bossa preparada per a l’ocasió.

La Laia i els seus cosinets seien a una taula tocant a la gespa 
del jardí i tot rient anaven menjant el que el xef havia preparat 
per als nens; els grans, en una altra taula, degustaven una mous-
se de foie amb trufa negra i uns canalons de salmó fresc collit en 
aigües de l’Atlàntic. Uns vins del Rhin acompanyaven aquests 
sabors molts elaborats i un cava fresc poc espumós omplia les 
copes de cristall opac amb dibuixos de flors modernistes. Tot 
una delícia!

Però els dies passaren i les lliçons de catecisme s’esborraren. 
Ara tampoc sabia respondre a la pregunta de l’àvia Maria, però 
per a ella el Nadal, sense cap dubte, eren els regals. El vint-i-
quatre a la nit, després de la missa del gall, els pares posaven tots 
els paquets sota l’arbre decorat amb boles i llums per a aquella 
nena que era el goig de la família.

Un mes abans la Dolors, la mare, la portava a uns grans ma-
gatzems perquè li digués què li agradaria tenir. Sabia que li agra-
daven les sorpreses i que encara creia que els regals els portava 
el pare Noel.

A l’entrar, miraven a quin pis estaven les joguines per a nens 
i nenes de vuit anys, agafaven les escales mecàniques i pujaven. 
Hi havia Barbies, nines minis, Legos, vestidets, cuinetes, vaixells, 
cotxes, motos i tota mena de joguines. Ella, que es podria qualifi-
car de saberuda i tossuda, no estava per històries de nens petits, 
volia anar a la planta on venien tota mena d’aparells relacionats 
amb les noves tecnologies digitals de la comunicació i de l’entre-
teniment. La Dolors no hi entenia un borrall de tot plegat, cosa 
que la conversa entre elles feia evident. Dir que portaven una 
conversa és un pur eufemisme, la nena no duia una conversa, 
sinó que li feia una visita guiada completa dels productes expo-
sats. La Dolors estava confusa i totalment dominada per la ver-
borrea de la seva angelical i innocent filla. Ho sabia tot sobre 
mòbils, tablets, smartphones, iPods, iPads, ordinadors, escàners, 
impressores... Marques, models, prestacions, preus... Ho sabia 
tot! Almenys en aparença ho sabia tot i la mare no li podia reba-
tre res, ni sabia com fer-ho. Havia d’empassar-se tot aquell allau 
de dades que, com bales de foc, sortien de la boca d’aquella nena 
una mica repel·lent.

S’havia fixat en una tablet surface4 i un iPad últim model, del 
més sofisticat que us podeu imaginar. La mare se la mirava amb 
ulls interrogatius però ella ho tenia clar. Seria la primera de la 
classe en portar aquells models. 

La Dolors, depassada per l’esdeveniment, pensà què seria de 
la Laia anys més tard i d’aquesta generació de saberudes que s’es-
tava generant. El temps ens ho dirà! 

Mariona Bigorra Gualba
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Problema núm. 48
Juguen blanques i guanyen. En aquest final, l’alfil no pot im-
pedir la progressió dels peons.

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 47
Un seguit de jugades fforçades acaben amb la defensa de les negres, 
vegem: 1.Ah7+ Rh8; 2. Cf7+ TxC; 3.Cg6+ RxA; 4Cf8+ (escac do-
ble que obliga a...) Rg8; 5. Dh7+ Rf8; 6. Dh8++.

Solució i comentaris en el proper número.

Informa't a
www.aulamusicargentona.com

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

a-cor
Un nou cor neix a Argentona

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

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

Preu: 20€ mensuals

Director: Jordi Guri

El cor ja Està En marxa...

VInE a cantar amB 
nosaltrEs!!!!!

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Bones 
Festes!

T’esperem al C/Badalona, 
al costat de la plaça dels 
Geganters. Argentona
Dissabtes, diumenges i festius, de 8 del matí a 1 del migdia.

Xurros casolans
Xocolata desfeta
Cornes
Patates...

667 70 70 19

Xurreria SoniaXurreria SoniaXurreria SoniaXurreria Sonia

bones 
festes!

INTER TALLER

MECÀNICA, ELECTRICITAT I 
DIAGNOSI DE L’AUTOMÒBIL

Campanya d’amortidors i revisions

Tel. 93 797 07 12 - Tel./fax 93 756 18 98
jflhneum@yahoo.es

Enric Granados, 3 - 08310 ARGENToNA

PNEUMÀTICS ARGENTONA
Bones Festes!

Bones Festes!

Bones Festes!
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Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!

entana UniseX

Estètica i Quiromassatge

Hores convingudes
656 934 337

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

Marina Gensana

Us desitgem 

Bones Festes!

Cuina de mercat

Esmorzars

Menú diari i de 
cap de setmana

 Carrer les Parres 1 Tel. 931430473www.lasalargentona.cat

Vine a conèixer la nostra carta i gaudeix de la 
millor brasa feta amb carbó vegetal ecològic

La Sala us desitja Bones Festes

Aquest Nadal...Packs de te per regalar 
des de 9,90 € 

Fes-te amb el teu! 

tea_elritual elritual.te elritualte

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

Tel. 93 171 39 98
www.elritual.es

Truca’ns al 600 410 070
www.kanstak.com

A la venda en diverses botigues 
d'Argentona i a la mateixa 

masia trucant al  93 797 04 63

CAN PALLAROLAS
vi arrelat a la nostra terra.

EL VI D’ARGENTONA

D.O. ALELLA

FARMÀCIA

CTRA / DE VILASSAR 12
0 8 3 1 0  A R G E N T O N A
farmaciabuxeda@cofb.net

T: 93 756 16 85

BUXEDA

Bones Festes!

Bones Festes!

Bones festes!

Bones Festes!

Bones 
Festes!

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

Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!



Postres artesanes per 
a aquestes Festes
BON NADAL i 
FELIÇ ANY 2016

Masia Can Raimí

Menús especials
Nadal 35 € 

(nens 12 €)

St. Esteve 35 € 
(nens 12 €)

Revetlla de
Cap d'Any 55 €
1 de gener 30 €
Reis 30 €

Urbanització Can Raimí, 8 Argentona

 93 001 34 69

 607 84 01 26  

 facebook.com/canraimi

 restaurant.canraimi@gmail.com

Carn a la brasa · Cuina catalana · Esmorzars de forquilla

Cap d'Any 

1 de gener 

Reis 

Ball amb 
música en viu
Xurros amb 
xocolata

SOPARS 
D'EMPRESA 

a partir de 
18 €

Bones Festes!

www.mesqsalut.com
info@mesqsalut.com
Telèfon: 930 029 274 
Carreras Candi, 22 
Argentona

LLUEIX UNA CARA BONICA
amb els nostres tractaments únics i 
personalitzats.

Consulta i diagnòstic sense compromís.

Disponibles al centre 
o compra per web

Miha Bodytec és el primer sistema que 
entrena tot el cos de forma simultània a 
una intensitat d’activació muscular més 
alta que amb sistemes convencionals.

- Tonifi ca natges, braços, cames, cintura i abdomen.
- Augmenta la capacitat cardiopulmonar.
- Millora el rendiment esportiu.
- Accelera la recuperació després de lesions.
- Major força i to muscular.
- Reducció de greix i cel·lulitis.
- Alt rendiment esportiu.

CENTRE MÈDIC I ESTÈTIC

Targes 
regal

MIHA BODYTEC

20
MINUTS SESSIÓ

Supermercat
compra saludable  )

Marques de qualitat  
al millor preu

Productes de proximitat

Coaliment, la nostra marca 
de confiança 

Servei a domicili gratuït

Fes la teva comanda per WhatsApp 655 906 942

C/ Barcelona, 38-40 – Argentona 
Tel. 937 970 503 – Fax 937 560 649 – distperarnau@terra.com

Fes la comanda La preparem T’avisem Et portem la compra a casa
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Bones Festes!

EL TRAMVIA

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

Tenim 26 classes de torrons.Tria el teu!


