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Editorial

Tornant de vacances i amb les piles recarregades per a tothom, és l’hora de començar a perce-
bre moviments i veure canvis en la teranyina social i estructural de la nostra vila. Tal com dèiem 
en el darrer editorial, ha arribat l’hora de demostrar que el canvi de govern s’ho val.

Nosaltres, des de l’Associació de Veïns volem jugar el nostre paper, que no es altre que denun-
ciar el que no es fa o creiem que es fa malament i recolzar iniciatives positives vinguin d’on 
vinguin. Per això l’Associació de Veïns es oberta a la participació de tothom, malgrat s’entestin 
alguns pamfletàires partidistes a voler donar-li un determinat color polític. L’Associació, repetim, 
és apartidista i plural, el que pensi el contrari està ancorat en un passat frustrant i el convidem 
a que vingui, participi i després opini.

La revista El Banc de la Plaça vol ser un mitjà d’expressió a l’abast de tothom, basat en la 
responsabilitat i el respecte. Per nosaltres aquest és el principal motiu d’editar la revista; ja hi 
ha a la nostra vila qui es motiva per la cultura i la llengua. En aquest sentit no discriminem a 
ningú per raons gramaticals, si bé hem de dir que ens unim a altres publicacions d’elit local 
en sol·licitar un servei de correcció lingüística municipal. Per escriure a la revista no cal ser un 
mestretes.

En aquest número tractem els problemes escolars de la vila, tant per la mancança d’infraestruc-
tures (escoles i institut) com per els continguts educatius. Per això hem anat a trobar les AMPA 
per conèixer la seva opinió a l’inici del curs escolar. Es intenció de l’Associació organitzar un 
debat públic sobre l’estat de l’educació infantil i juvenil al poble.
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Fes sentir la teva veu!
Participa amb nosaltres. 
Envia’ns cartes, notícies, 

articles, fotos... 
La teva opinió és important.

 En paper
Carrer Gran 28 Argentona

 Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com

Av. Puig i Cadafalch, 28 - Tel.: 93 756 03 06 - ARGENTONA
www.finquescabrespina.com
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a! Us animem a participar en les juntes de l’Associa-
ció a fi de posar sobre la taula i poder discutir els 
temes que us preocupen. Com més serem i més 
participació tinguem, més forta serà la nostra as-
sociació veïnal. Les reunions se celebren l’últim 
dimecres de cada mes, a les 21:00h. També po-
deu participar des de casa fent arribar els vostres 
comentaris a revistaelbanc@gmail.com

El Banc de la Plaça accepta totes les col·laboracions que 
vinguin signades i siguin respetuoses. La redacció no es 
fa responsable de l´opinió dels seus col·laboradors.
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Els principals reptes que l’AMPA de l’Institut d’Argentona es plante-
ja per al proper curs són: 

- Primer: Tancar amb les institucions implicades (Ajuntament i Ge-
neralitat) el procés de construcció del nou IES, primer amb una seu 
provisional i més tard amb la seu definitiva. Aquest procés és especi-
alment important per tal de no retornar a situacions de massificació 
que el centre havia patit abans de l’obertura de l’IES de Dosrius. 
En aquests moments hi ha acord amb l’Ajuntament pel que fa a la 
cessió dels terrenys de la seu provisional, que serà a la zona de Can 
Serra de Lladó. No obstant, cal tancar un acord amb la Generalitat 
per tal que accepti la seva posada en marxa el proper curs 2009-10, 
ja que l’increment d’alumnes així ho aconsella. En relació al centre 
definitiu, hi ha acord per a situar-lo al Collell, encara pendent de 
reforma urbanística, pel que cal estar alerta que no s’aturi el procés, 
que és llarg i complex.
- Segon: Treballar amb l’Ajuntament, Generalitat i empreses del ram 
de fleca i pastisseria per a la posada en marxa de cicles formatius 
de grau mitjà i ampliar així l’oferta educativa local (amb projecció 
d’abast comarcal i més). Ja fa massa anys que a Argentona es parla 

de posar en marxa aquest nivell formatiu, sense èxit. Properament hi 
haurà una nova trobada per discutir el tema i esperem que es pugui 
encarrilar correctament.
- Tercer: Millorar el nivell de qualitat de l’ensenyament del nostre 
centre. Per això cal, entre altres, que es posi en marxa el nou IES, 
ja que la massificació és un handicap a l’hora d’assolir bons nivells 
de rendiment dels nostres fills. També és necessari donar el màxim 
suport a l’equip docent i dotar al centre de tot els espais i materials 
necessaris per al bon desenvolupament de la seva tasca. Són també 
de gran importància la bona convivència, el respecte la disciplina, 
l’ordre i la cultura de l’esforç per part de tots (docents i alumnes), 
sense la qual no es pot dur a terme la important feina que l’IES té 
encomanada.
Finalment, volem deixar constància de la dificultat de trobar mares 
i pares que s’impliquin amb l’AMPA. Amb més persones a la Junta 
podríem fer més activitats i nous reptes que ara ens són realment 
difícils d’assolir. Fem una crida a tots aquells que vulguin treballar 
per una millor qualitat en l’ensenyament secundari de la vila a 
col·laborar amb l’AMPA. Es poden posar en contacte amb nosaltres 
visitant el nostre lloc web www.ampa-iesargentona.org.

A la nostra petita escola tot just celebrem el primer aniversari de la 
creació d’aquest CEIP. Malgrat tenim la sort de treballar amb un equip 
educatiu de primer nivell, la nostra inexperiència com a AMPA i com a 
pares (novells dins el món escolar) ens ha fet viure un primer curs de 
P-3 força mogut alhora que enriquidor.
Ara fa un any, a Argentona no li era indispensable la creació d’una nova 
escola però en una mostra de previsió de futur i de preocupació per la 
qualitat de l’ensenyament al poble, des de l´Ajuntament i la Generalitat 
es va fer l’aposta de tirar endavant la nostra escola. Des d’un bon princi-
pi, els responsables de l´Ajuntament ens van informar que la seva actual 
ubicació era temporal i que en uns tres anys disposaríem de les instal-
lacions definitives. Inicialment, l’emplaçament apuntava cap a la zona de 
Can Barrau. No obstant, després del canvi de govern i l’entrada del nou 
equip gestor a l’Ajuntament, varen començar les reunions i posteriors 

votacions populars per decidir-ne la ubicació definitiva. 
Finalment, les quatre opcions plantejades pel regidor d’urbanisme, el 
passat mes d’octubre vàrem conèixer el resultat de la votació: l’escola 
es construiria en el Turó de Sant Sebastià. Ara, doncs, calia enllestir els 
tràmits burocràtics i posar fil a l’agulla. Però passaven els mesos i el 
tema no avançava. Des del Consell Escolar s’intentava comprendre el 
procés iniciat per l’Ajuntament però malgrat estàvem assessorats per 
experts, no vèiem com i cap on es pretenia empènyer el projecte.
Comencem el nostre segon curs escolar i la Generalitat ha dene-
gat, per motius tècnics, la zona del Turó de Sant Sebastià. El nostre 
desconcert és màxim...i el que havia començat com una mostra de 
previsió i qualitat per part de l’antic Ajuntament, s’està convertint en 
un problema que malgrat té diverses solucions, ningú sembla decidit a 
establir un criteri clar amb una línia d’acció coherent.

Bons propòsits pel nou curs
Comença un espai de comunicació i col·laboració de l’AMPA del CEIP 
Francesc Burniol al banc de la plaça. Agraïm aquesta oportunitat i 
esperem poder fer-ne una eina de dinamització de tota la comunitat 
educativa.
Ja se sap que els pares sempre esperem molt i encara demanem més. 
I també que es demana més a aquells que tenim més a prop. 
Demanem més a tothom: als mestres i les mestres dels nostres fills 
i filles, al Departament d’Educació que ens ha de dotar més, millor 
i abans, i sobretot a l’Ajuntament que ha de mantenir i millorar les 

instal·lacions i serveis que els pertoca. Una de les nostres demandes 
és que es faci realitat la consolidació de la figura del segon conserge. 
L’Escola Francesc Burniol per volum de feina i quantitat d’alumnes ho 
necessita. Com també necessita que durant els Casals d’estiu hi hagi 
algú. Lamentablement no ha estat així aquest juliol, i això ha provocat 
un desconcert entre tots els implicats.
No oblidem però, que la major exigència ha de ser vers nosaltres 
mateixos pares i mares amb els nostres propis fills i filles, col·laborant, 
cadascú dins de les seves possibilitats en quant a temps i dedicació, en 
les diferents iniciatives i tasques de les AMPA.

L’inici del debat educatiu
Comencem una sèrie de contactes entre El Banc de la Plaça i les AMPA dels diferents centres 
educatius de la nostra Vila

AMPA dEL CEIP L’AIXERNAdOR

AMPA dE L’INStItut d’ARgENtONA

AMPA dEL CEIP FRANCESC BuRNIOL
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Es moren els nostres boscos? Rotundament no. 
L’única manera de “matar” un bosc és arrencant-
lo. El bosc evoluciona (molt lentament per als 

nostres ulls) en funció dels factors que intervenen en 
ell. Pot passar que l’evolució natural no sigui en el 
sentit desitjat per nosaltres o pot ser que l’home hagi 
intervingut des de sempre en l’evolució del bosc.

Els nostres boscos són fruit de la relació sostinguda entre els nostres 
avantpassats i el medi. Però també de la que tenim avui. I avui els bos-
cos d’Argentona estant patint i molt. Intentaré explicar per què pateixen, 
quins són els motius que els han portat a aquest estat i quina és la 
nostra relació actual.

1. una mica d’història.

La superfície forestal del municipi és superior al 65 % del seu territori, 
percentatge semblant al de la comarca (60 %) però per sobre de la 
mitjana nacional (55 %), estatal (45 %) i europea (40 %). Per tant 
Argentona i el Maresme són territoris eminentment forestals, en un 
context europeu. 

Contràriament al que hom pensa, Argentona no havia tingut mai tants 
boscos com ara. Cal situar-nos a principis del segle XX per entendre 
aquesta afi rmació.

Fins a mitjans del segle XX la principal font energètica era la fusta i els 
seus derivats. Altres utilitzades eren la força hidràulica, (on el bosc inter-
vé de manera indirecta en la regulació dels cabals hídrics) i, testimonial-
ment, l’energia eòlica. Les cuines, les llars de foc, les estufes, però també 
els forns de les forneries, bòbiles, els vapors de la famosa indústria tèxtil 
que provocà la revolució industrial, el tren, etc, s’alimentaven sobretot 
de carbó mineral però també de carbó vegetal que provenia dels boscos 
més pròxims a les grans ciutats.

Però Argentona (i el Maresme) a fi nals del segle XIX i inicis del XX, 
abans de l’estrall de la fi l·loxera, era un municipi eminentment vinater. 
La majoria de vessants estaven ocupats per vinyes. M’atreveixo fi ns i tot 
a dir que dubto que hi hagi a Argentona cap bosc que tingui més de 
200 anys d’antiguitat, exceptuant el mots dels torrents i altres zones no 
conreables. Fins i tot a les obagues de Can Riudemeia sorprenen perfi ls 

del terreny afeixats, ara ocupat per esplèndides alzines, 
però indicadors d’un passat agrícola.

Per tant Argentona tenia poc bosc i molt aprofi tat. La 
fotografi a del paisatge argentoní podria ser fàcilment la 
d’uns vessants conreats de vinya, amb torrenteres, ca-

renes i petits mosaics de boscos d’alzines i pins, ben esporgats i de ben 
segur pasturats per ramats, és a dir, amb un sotabosc quasi inexistent. 

La fi l·loxera a inicis del segle XX i la industrialització de la comarca a 
mitjans de segle, es van encarregar de transformar el paisatge de la 
comarca. La vinya sanejada no pot competir amb els sous de la indústria 
i els terrenys s’abandonen o bé es planten de pins (Can Navas, Can Ca-
bot, Can Pins, Can Misserprats, o alguna sureda (al Viver, Can Vinardell). 
El canvi és progressiu, primer es deixen les zones més allunyades del 
municipi i les darreres són les solanes més pròximes (Can Comalada, 
Can Cabanyes, El Cullell...) tot just als anys 60 i 70.

Han passat més 50 anys des de l’abandonament de la vinya. El bosc llavors 
incipient avui és una massa adulta. D’ençà fi ns ara cada bosc, o més ben 
dit cada fi nca, ha tingut més o menys fortuna segons la seva propietat.

2. El bosc té un amo.

Efectivament tots els boscos del nostre país tenen un amo. A Catalu-
nya la majoria de boscos (el 80%) són de propietat privada, és a dir, 
particulars. Els que no són particulars són propietat dels ajuntaments o 
comuns municipals. Això només passa al Pirineu i als Ports de Besseit. 
Algunes fi nques són propietat de la Generalitat o bé de les Diputacions 
(Montseny, Corredor-Montnegre) per què aquestes administracions les 
han comprat a particulars. Molt sovint, un cop adquirides, les adminis-
tracions aprofi ten l’excusa per catalogar-les com a parc natural. A la seva 
propietat i a molta més extensió, de manera que fi ns i tot en els parcs 
naturals, la majoria de superfície és de propietat particular.

A Catalunya però, fi ns i tot en les zones d’interior tradicionalment 
boscoses, el propietari no ha tingut costum de demostrar la propietat 
mitjançant tanques, fi lats, cartells, etc. Així ens diferenciem una vegada 
més de moltes zones de l’Estat Espanyol on fi ns i tot els boscos de pro-
pietat municipal estan voltats per un fi lat indicador. Aquí hom ha pogut 
entrar i sortir de casa del veí lliurement.

Plats casolans - Tapes i menjars

Menús diaris
Plaça Nova, 5

08310 Argentona Tel. 93 756 16 01

Es moren els nostres boscos? Rotundament no. del terreny afeixats, ara ocupat per esplèndides alzines, 

L’agonia dels boscos d’Argentona
Agonia: 

Darrera lluita entre 
la vida i mort
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A Argentona podem generalitzar dient que tot el bosc és particular. No 
hi ha finques importants, les més dimensionades (Can Pins, Can Navas, 
Can Riudemeia) ocupen una superfície inferior a 150 ha i la majoria 
resten per sota les 30 ha, i encara fragmentades, recordant el seu origen 
vinater. 

3. El bosc no és rentable.

Un bosc ben gestionat produeix de mitjana entre 1,5 i 3 tn/ha (tones 
per hectàrea) de fusta o llenya. Òbviament molts factors influeixen 
en la producció de cada bosc: l’espècie dominant (els pins creixen 
més que l’alzina), la situació (les obagues són millors), la disponibili-
tat de nutrients i aigua, etc. Al Maresme segons l’Inventari Ecològic i 
Forestal de Catalunya el bosc produeix de mitjana 2,8 tn/ha/any.

50 anys enrere una tona de fusta o llenya podia valer uns 18,00 euros, 
descomptades ja les despeses de treta 
del bosc. Tenint en compte que un 
bosc s’hauria de tallar cada 15 o 20 
anys, posem 20, el rendiment de la 
tallada d’una hectàrea era al voltant de 
1.000 euros. I 1.000,00 euros (o millor 
166.000 pts) donaven sobradament per 
comprar un cotxe.

Passats 50 anys el preu de la fusta no 
s’ha apujat ni tant sols paral·lelament al 
nivell de vida, sinó que, degut a l’incre-
ment dels costos de treta que sí s’han 
incrementat, aquells 18,00 euros s’han 
reduït a 9 o 10. Tallar avui una hectàrea 
de bosc productiu generaria un ingrés al voltant de 600,00 euros que de 
ben poc serveixen. 

A més però, durant aquests 50 anys sí que ha canviat la percepció del 
bosc per la societat. L’administració obliga a deixar la brancada i restes 
de la tallada en unes condicions que obliguen al propietari a invertir 
part dels diners obtinguts en condicionar el bosc per a evitar que els 
forans, tot passejant per la seva propietat, no puguin causar un incen-
di. Els 600,00 euros inicials es redueixen a la meitat en els millors dels 
casos o fins i tot desapareixen, de manera que els treballs de condicio-
nament poden costar més diners dels que es generen en la tallada.

Fins ara hem parlat dels minsos beneficis que un propietari afortunat 
pot rebre del seu bosc ben gestionat. A Argentona però, a excepció de 

les obagues de Riudemeia o Clarà on el bosc és més vell i productiu, els 
boscos són joves. Les primeres intervencions, sense benefici, necessàries 
per conduir les plantacions o el bosc natural (estassades, aclarides, po-
des) no es realitzaren en el seu moment pel que avui tenim el bosc mal 
gestionat, completament abandonat. I és aquí on rau el coll d’ampolla. 
Qui paga les feines de millora?. El propietari, invertint en un negoci no 
rentable a curt o llarg termini? L’administració, a canvi dels beneficis 
indirectes que se n’obtenen? Què preferim: uns boscos ben gestionats o 
una millor sanitat, educació, etc...

4. Els incendis forestals.

La principal preocupació que hom té del bosc és que no es cremi, més 
enllà de la seva propietat, la rendibilitat o els beneficis indirectes. Avui hi 
ha autèntic pànic al foc. 

En resposta a aquest mal de cap 
estiuenc (i per tant passatger) el govern 
destina forces diners en l’extinció d’in-
cendis. Avions, helicòpters, guaites, pa-
trulles forestals, publicitat a tort i a dret, 
tots mobilitzats cada estiu per evitar que 
un foc no esdevingui un gran incendi 
forestal (GIF). La clau per aconseguir-
ho: apagar-lo ràpidament. Sembla que 
de moment l’estratègia dóna resultats 
ja que des de l’any 2003 no patim cap 
GIF, amb l’ajuda de la meteorologia, tot 
s’ha de dir.

Però tots els tècnics i especialistes en 
l’extinció de GIF estan d’acord que millor que una ràpida extinció és una 
bona prevenció, és a dir, disminuir al màxim les condicions per què un 
foc no esdevingui un GIF. Aquesta estratègia només té un camí: treballar 
a l’hivern disminuint la càrrega combustible del bosc. Cal treballar el 
bosc. Estassades, aclarides, podes, tallades productives, condicionament 
de camins, etc. són bons per a la disminució dels incendis forestals. 
Malauradament generen un impacte en l’ecosistema pel que a ulls més 
puristes no són ben vistos. 

Pel bosc mediterrani el foc és un element més que juga en la seva 
dinàmica. El problema el tenim els homes, que no ens agrada el paisatge 
que segueix el foc ni els danys directe o indirectes que ocasiona a banda 
del bosc. La natura a llarg termini ja cicatritza la ferida oberta. Nosaltres 
però, a una dimensió temporal inferior, no suportem el mal causat. 

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

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
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5. Plagues i malures.

A caldera vella, bony, forat, o tot plegat. Junt amb la deixadesa quant 
a la gestió cal sumar-hi uns anys d’autèntica sequera, amb règims 
pluviomètrics gairebé la meitat dels normals i, més important encara, 
acompanyats de cops de calor (temperatura molt alta i humitat molt bai-
xa) que han debilitat extraordinàriament les plantes, sobretot allà on són 
molts a repartir, és a dir, els boscos densos. És llavors quan les plagues i 
les malalties s’estenen amb major facilitat.

La majoria de pins pinyers del municipi i de la comarca estan afectats per 
un fong que els obliga a purgar les fulles més velles. Hom recorda espe-
cialment la primavera del 2006, on les pinedes del marge d’esquerra de 
la riera semblaven mortes. Veníem del 2004 i 2005, dràsticament secs. 
Enguany les abundoses pluges de primavera han reviscolat els arbres. 
Tot i que aquesta malura no arriba a matar els pins sí que llavors poden 
intervenir insectes barrinadors que acaben de rematar l’individu. Només 
cal anar per la carretera de Parpers amb esperit observador per comptar 
un desmesurat nombre de pins morts.

6. El futur.

No sembla que s’albirin canvis importants a la vista, o pitjor, els que es 
preveuen són en sentit contrari. Som a l’inici d’un canvi climàtic amb 
efectes segurs al bosc. La rendibilitat del bosc, lluny de pujar, s’enfonsa 
cada vegada més amb l’augment dels costos d’extracció dels productes 
forestals. Estem submergits en una crisi econòmica que segurament 
comportarà disminuir el nivell de subvencions per a la millora dels 
boscos. Cada vegada anem més al bosc amb el conseqüent augment del 
risc d’incendi. Moltes finques han perdut la figura de l’hereu i resten en 

copropietat entre germans o cosins dificultant la presa de decisions...

Els forestals, romàntics i apassionats de mena, volem ser optimistes. 
La darrera esperança que ens queda és l’aprofitament energètic de la 
biomassa. És a dir, produir energia cremant la fusta i llenya que produeix 
el bosc. No és més que tancar un parèntesi que es va obrir amb la 
utilització del petroli com a font d’energia. Utilitzar una energia neta i 
renovable substituint el combustible fòssil.

Les millores tecnològiques a les calderes de biomassa permeten obtenir 
rendiments energètics superiors als del gas-oil o gas natural. El problema 
rau en una inversió inicial superior, amortitzada però ràpidament pel 
baix cost de la biomassa. 

Cal potenciar l’ús de la biomassa en les instal·lacions municipals i en 
complexes d’habitatges de nova construcció. Com sempre a l’Estat 
Espanyol anem a la cua d’Europa i, a Catalunya, som a la cua de l’Estat. 
A molts països europeus (alguns mediterranis com Itàlia) la utilització de 
biomassa fins i tot a nivell particular està molt estesa. L’administració ha 
d’obligar a utilitzar biomassa, sobretot a les noves instal·lacions. Altres 
comunitats autònomes ja ho promocionen (segurament amb els nostres 
diners), mentre a casa la voluntat política no es veu acompanyada amb 
la conseqüent dotació pressupostària.

Argentona té una immillorable oportunitat per pujar al tren de les ener-
gies renovables: la nova piscina municipal. 
I també futures i no desitjades ampliaci-
ons del casc urbà. 

Si de cas, deixem-ho per un altre article.

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

MATRÍCULA OBERTA
CORAL, ORQUESTRA I BANDA

Estem a: Pol. Sant Sebastià - Av. de l’Aixernador, 21
Tel. 615 22 05 89 - 08310 ARGENTONA

autorentat

la teca
menjar cuinat

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

Josep Famadas Cabrespina
Enginyer Agrònom

Enginyer Tècnic Forestal
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El català d’El Banc de la Plaça a debat
La “poca cura amb la llengua” ens ha fet ser protagonistes de la secció 
“La Creu” de la revista Fonts del Centre d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell.

Ens congratula saber que estan molt preocupats pel nivell de la llengua 
en els mitjans de comunicació. Després de fer un estudi exhaustiu de 
l’ús que en fan El Periòdico i TV3????, ara ens ha tocat el torn a nosaltres.

És cert que també ens preocupa, així doncs ens vam adreçar al Servei de 
Normalització Lingüística de Mataró i no ens van oferir cap solució fac-
tible (la d’enviar-los els articles per tal que ens els corregeixin abans de 
publicar-los). Ens afegim a la campanya que volen endegar per demanar 
a les administracions més properes que ens puguin oferir aquest servei 
(o potser estan estudiant obrir una secció del Centre d’Estudis per fer la 
suplència, mentre aquest no sigui un país normal que vetlli per millorar 
el nivell intel·lectual de les seves publicacions????).

Al consell de redacció d’El Banc de la Plaça, molt menys nombrós i 
amb moltes menys titulacions universitàries que el de les Fonts, no ens 
sentirem renyats, ni escarnits (desoïm l’escomesa com si fos la riota 
que alguns els dediquen als nouvinguts que malden per expressar-se 
en català), ben al contrari, ens preocupa molt més poder oferir als 
vilatans i vilatanes d’Argentona un mitjà on puguin expressar les seves 
inquietuds. 

Els convidem, com a “guardians de les essències” que sembla volen ser, 
a donar-nos un cop de mà i a millorar la sintaxi i l’ortografia de la nostra 
revista, de veritat que ho agrairem. Així podran demostrar amb obres el 
que de moment només prediquen des de la seva “trona de marfil”.

Resposta als amics de l’Entesa
En el darrer número del butlletí informatiu de l’Entesa ens hem trobat 
amb una referència a la nostra Associació de Veïns que entenem que 
hem de aclarir perquè sembla que aquest partit polític encarà no ha 
entès el que fem en aquesta publicació gratuïta i privada que es El 
banc de la Plaça.

En el butlletí de juliol de l´Entesa es diu que “els nostres mitjans de 
comunicació han fet un pas enrere important en pluralitat i garanties 
d’independència i l’Associació de Veïns nomes esta preocupada per 
continuar llençant dards contra l´anterior equip de govern”. També en 

el mateix butlletí es diu que “l’Associació de Veïns està desvirtuada per 
estar al servei d’uns propòsits partidistes”. Volem aclarir alguns concep-
tes i algunes coses que són inexactes i que només podem respondre a 
qui es creu en possessió de la veritat divina, tot i que els vilatans amb 
el seu vot van considerar que el seu lloc era l’infern de l’oposició.

En primer lloc, la revista de l’Associació de Veïns és una publicació 
informativa gratuïta i privada que no rep cap mena de subvenció ni 
municipal ni de cap altre partit polític. Per tant això de dir “els nostres 
mitjans” no sabem molt bé si es una incorrecció de la redacció o 
potser és el subconscient que els ha traït i segueixen pensant que tot 
és seu i que tot ho poden controlar. La nostra publicació està allibe-
rada de treballar per cap opció política, tot i que potser als amics de 
l´Entesa tinguin la intencionalitat de vincular-la a determinades opcions 
polítiques.

En segon lloc, la nostra revista és plural, oberta a la col·laboració de 
tothom, i fins i tot, la regidora portaveu de l´Entesa ha escrit en alguna 
ocasió. Per tant estem oberts a qualsevol aportació sigui quin sigui el 
plantejament polític i argumental, sempre que es respectin les perso-
nes i les institucions. 

En tercer lloc, l’existència de l’Associació de Veïns està íntimament 
lligada al fet d’ésser reivindicatius i per tant demanar sempre a qui 
governa, i a qui no ho fa, responsabilitats per la seva acció política. 
Per tant en cap cas estem preocupats en continuar criticant a l´anterior 
equip de govern, però el fet que tinguessin responsabilitats també els 
fa còmplices de determinades qüestions pendents a la Vila, tot i que 
ara ja no estiguin a l’Alcaldia.

I per acabar volem refermar el nostre compromís de col·laboració amb 
qualsevol opció política, sempre que els seus plantejaments vagin en 
benefici de la Vila i els vilatans. Es curiós que els amics de l´Entesa que 
en las darreres eleccions municipals van presentar-se amb l’eslògan 
“donem la cara i posem l’esquena” mai hagin demanat una reunió 
amb la nostra Associació, mai hagin demanat quines qüestions ens 
preocupen i mai hagin assistit a cap reunió de l’Associació, tot i que 
són obertes a tots el vilatans (inclosos els politics). Pensem que la 
crítica d’un partit polític s’ha de fer als plens municipals. Criticar i voler 
controlar els mitjans privats és una pràctica que en el segle XXI potser 
ens fa en algun país però no en el nostre.

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

08310 ARGENTONA

Participa en la 
vida ciutadana

Consell Editorial 
El Banc de la Plaça
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En el Ple Ordinari del passat dia 5 de setembre es va presentar a 
aprovació la proposta de conveni que l’equip del govern havia negociat 
amb la Generalitat sobre la remodelació urbanística que estava pendent 
d’efectuar-se en el veïnat del Cros de la nostra Vila. Posteriorment, en el 
Ple Extraordinari del dia 16 es va modificar el Pla General per permetre 
el desenvolupament de l’esmentat acord. Hem de dir que aquesta 
modificació va ser aprovada per 15 vots a favor i l’abstenció normal del 
Sr. F. Rosa (el regidor del PP estava absent). Aquest conveni implica 
la construcció de 195 habitatges al veïnat del Cros, així com l’entrega 
acabada d’edificació destinada a equipaments. 

La importància d’aquest conveni és substancial en la mesura en que 
s’havia arribat a plantejar per part d’Incasol, organisme depenent de la 
Generalitat i propietària dels terrenys, la construcció de 442 habitatges, ha-
vent-se arribat a pactar per l’antic govern la construcció de 200 habitatges 
en el Cros, més uns altres 250 en diferents llocs de la vila, concretament 
150 d’ells en l’actual camp de futbol, lògicament prèvies les modificacions 
urbanístiques pertinents. És evident que la solució pactada actualment no 
sols és molt més racional i s’ajusta a una ordenació del barri més coherent, 
sinó que a més ha sigut fruit d’un ampli procés participatiu amb un prota-
gonisme de primer ordre per part de l’Associació de Veïns del Cros. 

Aquest projecte s’emmarca dins la nova política desenvolupada per la 
Generalitat, coneguda com ARES (Àrees Residencials Estratègiques) que 
des de l’any passat, amb l’aprovació de les disposicions legals pertinents, 
formalment es presenta com una política dirigida a pal·liar el problema 
de l’habitatge que hi ha al nostre país, i en conseqüència té previst un 
percentatge important d’habitatges socials. Però, com tots sabem, el 
panorama de la construcció s’ha vist modificat substancialment per 
l’esclat de la bombolla immobiliària, que s’ha traduït d’immediat en una 
sequera de finançament per part de les institucions financeres, i que ha 
comportat una aturada de l’activitat econòmica, i automàticament un 
augment de l’atur, i sembla ser que tot just estem a l’inici d’aquesta crisi. 
Per tant, s’haurà d’estar molt a l’aguait per veure si aquesta situació pot 
afectar el desenvolupament d’aquest projecte.

Si finalment aquest conveni es duu a terme amb les característiques 
senyalades, serà un triomf del nou equip de govern, en especial de la 
Regidoria d’Urbanisme, que haurà conclòs un dels problemes més antics 
que teníem en la nostra vila. Tinguem present que aquest 
problema s’arrossega des del final de la dictadura, a 
mitjans de la dècada dels 70, és a dir, fa més de 30 anys.

Habitatges al Cros

Juli 
Sanmartín

Programa del 
Correllengua 2008
Un any més un grup d’argentonins i argentonines que col·laborem 
amb la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, 
estesa arreu del Principat) i l’Acció Cultural del País Valencià per fer 
arribar el Correllengua a la nostra vila.

El proper divendres 3 d’octubre farem el 
primer acte, la inauguració de l’exposició 
Memorial Joaquim Ripoll i Casals (que 
abastament podeu conèixer en un article 
bio gràfic en les pàgines d’aquest número 
del Banc de la Plaça). Serà al Saló de 
Pedra, a 2/4 de nou del vespre (20.30 h) 
on romandrà uns quants dies. A les nou, 
en el mateix Saló de Pedra, Núria Cadenas presentarà el seu darrer 
llibre, Vine al Sud!, una guia lúcida del País Valencià, editat per 
columna. La periodista cultural d’EL TEMPS, adscrita a la redacció 
de València i nascuda al Principat, ens parla sense embuts del País 
Valencià i ens proposa un viatge apassionat per enamorar-nos-en. 

El dissabte 4 d’octubre serà el moment solemne de llegir el Manifest 
escrit per la Isabel-Clara Simó, escriptora nascuda a Alcoi i afincada 
a Barcelona des de 1967. A les 7 de la tarda, a la Plaça de l’Església. 
El sentirem de la veu d’Oriol Marfà, organitzador de l’Aplec de Sant 
Jaume de Traia i ànima dels Amics de la Vinya i el Vi.

Tot seguit, la Coral Infantil de l’Aula de Música 
d’Argentona ens oferirà la cantata Al ball, sense 
un badall, estrenada a la nostra vila el 19 d’abril 
d’enguany. Esperem la presència de Guida Sella-
rès, la compositora de la música de la cantata.

A les 9 soparem al pati del Centre Parroquial, 
una arrosada per llepar-nos els dits!

A les 11 ballarem a la Plaça de l’Església amb en Belda i els bada-
badocs, us sorprendran les seves versions de la Rosó al Prim-prim-
prim i mort de gana...

El diumenge 5 d’octubre a 2/4 d’11 (10:30 AM) 
ens trobarem al Saló de Pedra per fer la lectura 
del llibre Carrer Gran. El meu pati d’estrelles d’en 
Joaquim Ripoll. 34 argentonins i argentonines, de 
totes les edats i procedències, faran la lectura que 
és una declaració d’amor a un carrer ple de vida 
i als seus peculiars veïns de principis del segle 
XX. Farem petits descansos per agafar forces amb 
coques dels pastissers d’Argentona.

A la tarda, a 2/4 de 6, al Centre Parroquial, la Xarxa comença la 21ª 
temporada de teatre infantil consecutiva (els primers anys sota el 
nom de Rialles). L’obra que ens presentaran porta per títol El ratolí 
Pérez a càrrec de la Companyia Imaginari.

Per acabar, a les 8, el Centre Parroquial ens oferirà una pel·lícula 
d’estrena en versió catalana.

Esperem que gaudiu d’aquesta autèntica festa major de la llengua 
catalana i ens porti a reflexionar sobre les actituds que prenem 
cadascú de nosaltres. 

Núria Cadenas
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És el primer fill d’un ferrer del carrer Gran, que com la majoria dels 
vailets d’aquella època estudia a les escoles nacionals, amb el Sr. 
Burniol. Sense ser un “llumanera”, és un bon estudiant que aviat 

sobresurt per la seva afició a la lectura i per totes aquelles assignatures 
que avui englobem en la denominació genèrica d’”humanitats”. 

Arribada l’edat laboral, tant ell com després el seu germà Pere, passen 
a treballar a la ferreria del seu pare. Ho fa una mica a contracor, ja que 
hauria preferit un tipus de feina més afí amb les seves aptituts intel-
lectuals; no obstant això, li agrada el tracte amb els clients de la ferreria, 
els carreters, els pagesos, la gent del carrer... Observador i sensible com 
és, recull converses, situacions i anècdotes que conserva en notes escri-
tes a corre-cuita o bé en un racó de la seva memòria, i que anys a venir li 
servirien per al seu llibre “El carrer Gran. El meu pati d’estrelles”,(1986), 
sens dubte l’obra més reeixida de la seva producció.

El període militar de Joaquim Ripoll fou llarg i dolorós. Cridat a les files 
de l’exèrcit republicà al darrer any de la guerra civil, en la nomenada 
“lleva del biberó” per la poca edat dels seus soldats, hagué de tastar 
l’amargor del camp de concentració un cop finida aquella, i poc temps 
després del retorn a la llar, fou reclamat novament per tal d’acomplir 
amb el servei militar obligatori. Destinat al Marroc, al Regiment de 
Fortificació núm. 5, suportà estoicament les vexacions i humiliacions que 
oficials i suboficials infringien a la tropa, només pel fet d’ésser, la majoria 
d’ells, de procedència catalana i haver lluitat en l’exèrcit republicà. Anèc-
dotes i peripècies d’aquells gairebé quatre anys, queden recollides en el 
seu llibre La petita història de Forti-5. 1939-1942, que publicà l’any 1984.

De retorn a Argentona (1943), restableix la relació –interrompuda per 
la contesa bèlica– amb el seu gran amic en Jaume Clavell, a qui admira 
profundament, i és per mitjà d’aquest que entra en contacte amb Mn. 
Santiago Casanovas, jove sacerdot destinat a la nostra parròquia en 
qualitat de vicari, que hi arriba amb un gran bagatge cultural, il·lusionat 
i amb ganes de “fer coses”.

Funden –amb Jaume Arenas, Jaume Fontané, Joan Vergés i altres– 
el butlletí del Centre Parroquial Ecos, (març de1948) que apareix 
setmanalment, ciclostilat, i que Ripoll dirigeix fins la seva desaparició 
(octubre del 1949). Aquest butlletí, tot i la seva humil presentació, 

és una peça clau en la trajectòria literària i periodística d’en Joaquim 
Ripoll ja que és el canal que dona sortida a totes les seves inquietuts. 
És en aquests anys que escriu la novel·la Nobleza de sentimientos, que 
comença a publicar en fascicles en els darrers números del butlletí, 
que aleshores ja apareix imprès. Aquesta novel·la, que amb la col-
laboració d’en Josep Lladó i Pascual converteix en guió per a la ràdio, 
assolí ser finalista del primer Premio Ondas (1953) aleshores destinat a 
serials radiofònics. L’any 1950 dirigeix Argentona, butlletí d’informació 
local, auspiciat per l’Ajuntament.

Aquest any (1950) neix a Argentona, i a l’entorn d’en Jaume Clavell, 
l’Associació dels Amics d’Argentona, de la qual en Ripoll és un dels 
socis fundadors i membre actiu fins la dissolució de l’entitat.

L’any 1952 passa a presidir la Societat Coral Llaç d’Amistat a requeri-
ment del director en Josep Suari Casanovas que, bon coneixedor de la 
seva personalitat, veu en ell l’home ideal per a donar una nova projec-
ció a l’entitat, massa ancorada en els postulats claverians, i arrencar-la 
de la rutina en que es trobava en perill de caure. Durant els quatre 
anys de la seva presidència (1952-56), Ripoll assolí obrir la societat a 
la vila, organitzant actes no pas adreçats únicament als cantaires sinó 
pensats i posats a l’abast de tot aquell que hi volgués participar. A part 
el cant –fonament i raó de ser de l’entitat– continuaren organitzant-se 
les excursions i viatges com s’havia vingut fent fins aleshores, però 
donant-els-hi, ara, un caire històric i cultural, visitant llocs emblemàtics 

de la nostra geografia i donant a tot plegat, tant a les activitats internes 
com a les suggerides des de l’exterior, un toc mai prou ben dissimu-
lat de catalanisme, no sempre ben vist per les autoritats polítiques. 
Exemple del que diem fou la celebració de les Noces d’Argent del Llaç 
d’Amistat que, encara que celebrades amb quatre anys de retard, pre-
sentaren un programa atapeït a més no poder. Un dels actes principals 
fou la representació de la sarsuela Cançó d’Amor i de Guerra de la 
que assolir-ne la corresponent autorització fou gairebé una gesta; sort 
hi hagué en aquesta ocasió dels bons oficis d’en Joan Estrada i Clerch 
–argentoní de pro, i aleshores Cap Provincial del Sindicat de l’Especta-
cle– que amb la seva esposa apadrinaren la festa.

En tant, Joaquim Ripoll, somnia dedicar-se professionalment al cultiu 
de les lletres i dubta entre el periodisme o el gènere de creació lite-

Recordem en Joaquim Ripoll

En Jaume Clavell presenta el llibre Carrer Gran. El meu pati d'estrelles, al costat d'en 
Joaquim Ripoll i de na Victòria Casanovas

En Joaquim Ripoll en la inauguració de l'exposició de pintures d'en Joan Pannon.

RIPOLL I CASALS, Joaquim. Periodista i escriptor. Nasqué a Argentona el dia 2 de setembre de 1920 
i morí a la mateixa població el 30 de maig de 1994.
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rària. L’èxit assolit amb Nobleza de sentimientos li ha obert les portes 
de Ràdio Barcelona on treballa una bona temporada com guionista, i 
de mica en mica aconsegueix introduir-se en el món editorial, primer 
a la Bruguera, on adapta novel·les jovenils per a la Col·lecció Històries 
i després a la modesta Editorial Marco, per passar, ja en qualitat de 
director, a l’Editorial Oliver i Hontória, totes elles de Barcelona. Ripoll 
formà part, també, de l’equip de Ràdio Maresme de Mataró, com a 
cap d’emissions i publicitat, fins que l’emisora fou clausurada. 

En tant ha anat definint-se la seva veritable vocació, que és el periodis-
me, però és conscient de les dificultats que entranya endinçar-se en 
aquest camp sense cap document que acrediti la seva professionalitat, 
i és per això que es posa a estudiar per lliure, esgarrapant hores a la 
son i al lleure, a una escola de periodisme de Madrid, paral·lela a la 
oficial, que depenia de l’Església. L’any 1966, quan apareix al mercat 
periodistic Tele/Exprés, Ripoll s’incorpora a la nova empresa, entrant 

així de ple i definitivament al món de la premsa. Més tard passa amb 
dit rotatiu al “Grup de la Vanguardia”, quan aquest absorbeix periòdic 
vespertí. Després, encara, Tele/Exprés passaria al “Grup Mundo”, 
però en aquella ocasió, el nostre home preferí quedar-se en el de 
“La Vanguardia”, dins els esportius El Mundo deportivo i Dicen, on va 
romandre fins la seva jubilació (1982). Estigué vinculat també, durant 
anys, al periòdic de la veïna ciutat Crónica de Mataró.            

És l’any 1983 quan, un cop institucionalitzat el Patronat Radiofònic Muni-
cipal i a proposta d’aquest, el Ple Consistorial del dia 13 de gener de 1983 
nomena Joaquim Ripoll director de l’emisora municipal Ràdio Argentona.

A més dels títols ja esmentats, és autor també de les novel·les La Guer-
ra dels Cotxes (1985), La Fura (1994), Els combatents anònims d’una 
guerra que no acabà el 39 (1989) i Històries, llegendes i... de Burriac, 
Montcabrer i les seves rodalies (1992), que és una recreació, aquest, 
de les llegendes més conegudes del nostre entorn geogràfic.

Tot i que el teatre no fou el seu camp predilecte, el seu esperit inquiet 
l’impulsà a provar fortuna en l’art de Talia i així veiem com la seva obra 
Cruïlla de Camins resulta guardonada amb el premi Lluís Masriera i, 
postumament, per la Festa Major de Sant Domènec del mateix any 
de la seva mort, li és estrenat l’espectacle teatral La nit de Tapar Pous, 
que rememora la revolta popular 
argentonina de l’any 1883, contra 
aquells que en obrir pous clandes-
tinament havien deixat seca la font 
pública. Joaquim Ripoll i Casals 
també formà part de la Junta del 
Patronat del Museu del Càntir fins 
a la seva mort. 

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

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Especialistes en decoració en alumini i vidre

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

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

Selecció Tomàs

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

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES

C/ Oriol, 13-1508310 Argentona
Mòbils: 615 49 10 65 -63

Correu electrònic: oriolgomis@terra.es

En Ripoll presenta l'exposició de cartells de la guerra civil d'en Tàrio Rubio en la sala 
d'esposicions de l'Aixernador. 

Josep Lladó i Pascual. Autor 
de l’Enciclopèdia argentonina 

(inèdita).President del Amics de 
la Poesia d’Argentona, entitat 

col·laboradora en el Correllengua-
2008 i promotor del Memorial 

Joaquim Ripoll
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COSES QUE PASSEN El banc de la Plaça

La Sala, un veritable forat negre

En el darrer butlletí informatiu de Tots per 
Argentona ens expliquen a tots els vilatans 
que el objectiu “és que la Sala es pugui 
utilitzar com a centre d’activitats el més aviat 
possible.” Home, està molt bé com a eslògan 
publicitari. El que cal es posar fi l a l’agulla 
i parlar de realitats i de dates concretes. Ja 
sabem (i tots ho tenim assumit) que aquest 
tema s’ha fet molt malament i que ha costat 
el que no està escrit, però creiem que per 
responsabilitat el que cal es ser acurats i par-
lar de realitats. Per cert, sobta bastant que els 
partits de l’oposició no presentin cap mena 
de iniciativa municipal per tal d’entre tots tirar 
endavant aquest espai.

Nou autobús

A partir del mes d’octubre un bus comunicarà 
Les Ginesteres, Can Cabot i Can Raimi cada 
hora i mitja amb l´Area Básica de Salut de la 
Vila i el Mercat del centre de la Vila. A més 
aquest autobús també recollirà els veïns de 
Madà i acabarà el seu recorregut a l´Hospital 
de Mataró. El servei serà entre las 7 del matí i 
les 9 del vespre. És una bona notícia. 

Les drogues a la Vila 

En altres ocasions ja hem denunciat i ho 
hem traslladat al propi alcalde Pep Masó 
que a la nostra Vila hi ha massa proliferació 
de drogues. Només cal donar un volta per 
determinats indrets per adonar-se. A la Vila 
sembla que es comença a prendre conscien-
cia d’un problema que pot afectar a tothom. 
El propi Ajuntament està creant un protocol 

d’actuació sobre la matèria. En aquest sentit 
des de l´AVA també volem aprofi tar per oferir 
la nostra col·laboració pel que calgui. Per 
això estem preparant un número especial 
del Banc de la Plaça que veurà la llum en els 
propers mesos perquè pensem que cal donar 
informació, augmentar la pressió policial i no 
amagar el cap sota l’ala.

deixalleria mòbil

Potser hi ha molts veïns que no ho saben, 
però l’Ajuntament té previst comptar amb un 
nou servei. Us parlem de la deixalleria mòbil. 
Es tracta d´un contenidor que en el seu 
interior té cubells per a tota mena de residus. 
Tot i que no tenim massa informació sembla 
que aquesta deixalleria mòbil recorrerà veï-
nats i urbanitzacions amb un calendari que 
establirà quan i com es poden dipositar les 
deixalles. Esperem que en aquest cas l’equip 
de govern doni tota la informació als veïns i 
no només utilitzi els seus òrgans propagan-
dístics per donar a conèixer el servei.

Can Serra Lladó i nou institut

Alguns veïns de la urbanització de Can Serra 
Lladó ens han mostrat la seva sorpresa per 
l´increment d’equipaments que el seu barri 
està assolint en els darrers anys. Com sabeu 
es va construir la nova escola bressol que 
ocupa els antics terrenys de la caserna de la 
Guàrdia Civil. Ara sembla que en uns terrenys 
ubicats al darrere d’aquesta escola es portarà 
a terme la construcció d’una sèrie de pisos 
de protecció ofi cial. I per acabar d’arrodonir 
sembla que al espai verd situat al costat de 
la Riera de Cirés es col·locaran els barracons 

mentre es construeix el nou institut. Alguns 
veïns pensen que es curiós que tots els nous 
equipaments es facin a la mateixa zona, una 
zona per cert que té determinades mancan-
ces de serveis, com neteja i enllumenat.

Col·le de l´OPuS

Precisament una de les gestions a les quals 
fèiem esment ha estat amb l’orde religiós 
de l´Opus Dei. Sembla que aquest orde està 
molt interessat en establir un col·legi privat 
a la comarca del Maresme. I sembla que 
varen tenir algun contacte amb el Regidor 
d’urbanisme, Sr. Collet. I lògicament la cosa 
no ha sortit bé. Ens expliquen que la oferta 
era realment espectacular i que al marge del 
nivell educatiu que podria aportar a la Vila 
un col·legi d’aquesta mena, les instal·lacions 
eren posades a disposició de tot el poble. Es 
veritat? Que ens ho expliquin. El poble vol 
saber.

Mireu el clavegueram

Ara també ens volen vendre que el clave-
gueram és un problema. I potser tenen 
raó perquè la seva antiguitat i l’absència de 
conduccions en alguns punts fan que aquest 
sigui un tema preocupant. Sembla que el 
govern està fent un inventari i nous plànols per 
establir per on passen les clavegueres perquè 
sembla que hi ha llocs que no se sap ben bé 
per on van. Es curiós, no? En ple segle XXI i 
nosaltres sembla que estem a l’època romana. 
Perdó, els romans ho tenien tot més controlat. 
En tot cas, al marge d’aquesta feina que sem-
bla que cal fer, els recomanem que es donin 
una volta per la Vila i comprovin que molts del 

Des de 1984

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

Carrer Gran, 2
08310 Argentona
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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 identifi quem. Et convidem a participar en aquesta prova i a posar a prova la teva 
memòria. No hi ha cap premi, el premi serà saber si de debò coneixes la teva vila.

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

Hi 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, Argen-
tona.

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

coneixes la teva

VILA?

Aquesta rajola es troba dins del casc urbà. 
Et sona?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Es tracta del rètol que es troba a la cantonada del Carrer Torres i 
Bages amb el Passatge de les paradetes de la Plaça de Vendre. És un 
rètol que tot i el mal estat de conservació s’hi pot llegir: “ SE PROHIBE 
EL TRANSITO DE CARRUAJES POR ESTE PASAJE BAJO LA MULTA DE 
CINCO PESETAS” . 

Desconeixem l’antiguitat d’aquest rètol, de totes formes creiem que 
pertany a aquella part de la nostra història grisa, de quan la nostra 
llengua estava prohibida i tot estava fi scalitzat.

Si l´heu Endevinat, felicitats, i si no sempre podeu redescobrir-lo. 

embornals d’entrada d’aigua en cas de pluja 
estan plens de sorra i fulles i en molt mal estat 
de conservació. Potser una neteja abans de les 
pluges de l´hivern aniria bé.

Argentona des-Projectes.

Ja sabeu que l’empresa Argentona Projectes 
ha tancat. Ha estat una decisió polèmica 
que portarà cua perquè els partits de 
l’oposició han posat el tema en mans d’ad-
vocats. Resulta que segons el Regidor Sr. 
Collet aquesta empresa ha hagut de tancar 
“perquè la nova llei de contractes de la 
Generalitat limita molt l’acció independent 
de l’empresa”. El més curiós es que el propi 
regidor en declaracions a la revista Tot Ma-
taró diu que ara el que volen es convertir 
l’entitat en una cooperativa. Sincerament 
que ens ho expliquin perquè no ho acabem 
d’entendre. I el poble tampoc.

‘Cap de Creus’ amb mancances

Tot i que sigui una publicació municipal, es 
a dir pagada per tots els argentonins sembla 
que els criteris informatius encara deixen 
molt de desitjar. O potser és que hi ha alguna 
mena de instrucció política. Ens expliquem. 

En el darrer número de setembre-octubre 
d´enguany trobem a faltar informació referida 
a les pintades que van aparèixer a l’entrada 
de la Vila signades per l’organització Maulets 
i que segur que vosaltres heu pogut veure. 
En canvi hi ha una referència molt interessant 
sobre la col·locació al balcó de l’ajuntament 
de la bandera del Tibet en “solidaritat amb 
el poble tibetà”. Home ja està bé que facin 
proselitisme de determinades iniciatives, però 
cal explicar el que passa a la Vila i no explicar 
només el que els interessa.

¿guanyant riquesa per a la Vila?

L’equip de govern sembla que es molt 
aficionat a reunions, planificacions, nous 
informes... allò que en castellà diuen Ni 
una mala palabra ni una buena acción. 
Bé, això ho diem perquè mentre es quei-
xen constantment de la manca de diners a 
la bossa municipal, resulta que ara han co-
mençat noves reunions amb els propietaris 
de la zona del Polígon Nord per analitzar 
la viabilitat de la instal·lació de petites 
naus industrials i un edifici de serveis que 
pugui donar facilitat a petites i mitjanes 
empreses que vulguin instal·lar-se a la Vila. 
Ens temem que les reunions no acabin bé 
(pels antecedents d’altres gestions fetes 

pels mateixos responsables polítics) i que 
la cosa s’allargui en el temps, de manera 
que Argentona segueixi sense crear gens 
de riquesa i mirant més al passat i no pas 
al futur.

Fes sentir la teva veu!

Participa amb nosaltres. 
Envia’ns cartes, notícies, 

articles, fotos... 
La teva opinió és important.

 En paper
Carrer Gran 28 Argentona

 Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com

www.avargentona.com/banc

Recorda que 
téns també la 
versió digital 
de la revista

www.avargentona.com/banc

Recorda que 
téns també la téns també la 
versió digital versió digital 
de la revista
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DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

L’equip de redacció del Banc de la Plaça,   
a títol d’homenatge, dedica aquest  
fragment d’un poema de Lluís Llach,
Sempre queda un fil:

Com si fos un fil,
Un fil llarg i prim
Que teixint-se d’enyor
M’uneix al teu cor.

Es nomes un fil,
Potser fràgil,
Però sempre fàcil 
Per sentir-me dintre meu
Tan a prop com absent.

No ha d’esborrar el temps
Ni un sol traç de tants sentiments per tu
Ni podrà l’oblit 
Trencar el fil que tibant-me em lliga a tu.

NOtA d’AgRAÏMENt
El pasat 28 de juliol el meu marit , Anton Collet i Casanoves, ens va 
deixar després d’una greu malaltia. La meva  família i jo mateixa volem 
donar les gràcies públicament  per el gran recolzament i l’escalf que 
varen rebre per part de tots els amics , veïns i coneguts, al llarg d’aquest 
temps, tan pel que fa al suport moral com a les visites rebudes.

Així mateix, volem agrair l’assistència al funeral de totes les persones 
que tenien algun vincle amb ell i els centres florals rebuts per part de 
la colla d’amics de la infantesa i l’adolescència, els veïns del carrer Sant 
Ferran, la colla de Geganters i Grallers, Diables d’Argentona, el Club de 
Basquet d’Argentona , Ajuntament d’Argentona i d’altres que no porta-
ven identificació . També donem les gràcies a la doctora Maria Alegre 
i l’equip sanitari del CAP d’Argentona pel seu suport i a l’alcalde Pep 
Masó per la seva carta de condol i a l’Esperança Castan i a en Francesc 
Navarro per les seves paraules de comiat a l’Anton.

Moltes gràcies a tothom per les mostres d’estimació rebudes en aquest 
moments tan difícils.

Marta Glanadell i fills

El passat dia 6 d’agost, en 
plena Festa Major, ens deixà 
de manera sobtada, sense avis 
i precipitada en Josep Oltra. 
Maresmenc de naixement (Ca-
brera de Mar, 1942) i argentoní 
d’adopció, en Josep s’havia 
fet popular els darrers anys 
per la seva habilitat en cuinar 
paelles per  convits, reunions i 
aplecs multitudinaris, tasca en 
la que sempre l’acompanyava i 
ajudava la seva esposa. 

En Josep mai tenia un no per qui li sol·licitava  el seu concurs per fer 
una arrossada, tal com va succeir en la darrera assemblea de l’Associ-
ació de veïns (veure pàgina 13 del número 18 del Banc de la plaça). 
Quan l’ajudaven a preparar l’arròs i compartíem aquests plat, en Josep 
traspuava pel quatre cantons les seves altres tres aficions principals, la 
caça, els viatges i el futbol. 

Josep, descansa en pau. Els caçadors d’Argentona, els jubilats del casal 
dels avis, els penyistes del Barça,  els veïns, els amics i molts vilatans 
en general et trobem a faltar. El nostre sentit condol a la família.

en Josep Oltra l’Anton Collet

En Josep exercint el seu mestratge

un record per...

Urbanització "Les Ginesteres"
Tel. 93 797 02 55

ARGENTONA (Barcelona)
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A l`entrada sud d`Argentona, la més bonica 
entrada a la població, allà a on els autòctons 
coneixem com el Pi Gros, en aquell girador 

o “rotonda” en que hi figuren unes grosses lletres 
amb el nom de la Vila, allà, presidin-t’ho i onejant al 
vent, una senyera que segurament vol ser el símbol 
de que formem part d’un país. La seva presència a 
l`entrada de la població no us creieu que és del tot 
original, he vist pobles de la castissa Andalusia exhi-
bint la bandera verda i blanca i per terres de l`ampla 
Castella, voleiant al vent, un 
penó morat amb la figura d`un 
castell.

Repassem, un xic per sobre, la 
història de la nostra Senyera. 
Diuen els heraldistes que els 
primers comtes de Barcelona 
eren procedents d’una branca 
del comtat de Carcassona, els 
quals tenien per colors del seu 
escut d`armes, barres grogues 
i vermelles, sense especificar 
quantes, així el comtat de 
Foix, una altra branca, té tres 
barres vermelles. El comtat 
de Barcelona n’adoptà quatre 
i, quan els nostres comtes foren reis d`Aragó, de València i Mallorca, 
aquests colors representaven la casa reial catalana. Però també una 

altra senyera va ser d’ús molt comú en el nostres país, era blanca amb 
la creu vermella de Sant Jordi, igual que la bandera d`Anglaterra, si 
la barrada era la dels nostres monarques, la de Sant Jordi era la de la 
Generalitat, era la del poble. No hem d’oblidar que la ciutat de Bar-
celona, sola, assetjada per les tropes castellanes i franceses, en aquell 
fatídic setembre de 1714, va enarborar l’estendard que era privatiu de 
la ciutat, la bandera de Santa Eulàlia.

Podem presumir de tenir una senyera amb més de mil anys d’història, 
no així en pot presumir la bandera d`Espanya, que només passa dels 
dos-cents. Va ser en temps del rei Carles III que va venir de Nàpols 
d’on havia estat rei d’aquella antiga possessió del regne d`Aragó i que 

tenien les quatre barres com a símbol. S`explica que 
aquest rei va dir que la bandera de les Espanyes, 
blanca amb la creu espada de Sant Andreu, no es 
distingia sobre els pals dels seus vaixells en l’alta mar, 
volia uns colors més vius i va adoptar els colors de 
la senyera napolitana-catalana. Sí senyors, els colors 
de la bandera d’Espanya són fills i còpia de la nostra 
senyera.

Defensant una bandera s’han fet accions altruïstes 
i heroiques, però també és veritat que en nom de 
les banderes s’han comès els més grans desastres, 
guerres, violacions i morts. Fem que a partir d’ara, 

sigui símbol de pau, benestar, de 
concòrdia, que sigui només senyal 
del que som i volem ser.

 Vaig llegir en algun lloc, fa molt 
de temps, una frase del mariscal 
Ney, aquell gran general de Napo-
leó, una frase digna d’estar en una 
làpida, deia així: No creguis via-
nant que això és un tros de drap 
de colors, descobreix-te i saluda, 
estàs en presència de la Pàtria.

A l’entrada del nostre poble, 
aquest símbol, voldrà dir tot això?

Lluís 
Serra

La senyera
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La Sala d’Argentona, 
de teatre a mausoleu

Mausoleu: tomba monumental (Diccionari de 
la llengua Catalana).

Per ara hi ha enterrats més de 1.000 milions 
de les antigues pessetes (6 milions d’€). 

A la planta subterrània, caldrà fer-hi 
reformes,(abans d’inaugurar-la!!) per tal de 
transformar la sala d’assaig en una cripta per 
acollir les tombes dels polítics i els tècnics 
municipals que van aconseguir aixecar la 
nova Sala (caríssima) per tenir-la tancada.

Les excuses de que seria molt cara obrir-
la al públic: calefacció, conserges, llum.... 
L’altra, que l’equipament és molt car: cadires, 
focus.....L’última, que els permisos no arriben: 
els informes dels enginyers s’eternitzen, els 
permisos dels bombers.....

Són això, excuses, la veritat és que hi volen 
ser enterrats, com els antics faraons sota les 
piràmides.

Malauradament no seran els únics cadàvers. 
També moriran les poques esperances 
que ens queden de disposar d’un local per 
celebrar les nostres festes, per celebrar que 
som una comunitat, per gaudir del teatre, de 
la música, de les festes de la Vellesa.....

També s’enduran a la tomba daurada les 
il·lusions de ser un poble, una comunitat viva.

Xavier Peguera

El gran canvi (a tall de 
manifest)

No sé a quin organisme m’he de dirigir. Un 
amic a l’arribar a un agnosticisme total, anà 
a la Parròquia perquè l’esborressin la seva 
afiliació de ser catòlic, apostòlic i romà.

Ara cerco una entitat, potser l’ONU, potser 
la Unesco, per tal de donar-me de baixa 
de la meva inscripció de formar part de la 
Humanitat, d’aquest col·lectiu de mamífers 
que maten, que roben, que violen, que 
falsegen sentiments, amb un fanatisme que 
amb molt de teatre amaguen la cobdícia pel 
diner.

Un somer repàs del segle XX dóna una xifra 
de morts de 100 milions i potser quedo curt. 
Quan contemplo a la televisió la imatge d’un 
humà que darrera un parapet, proveït d’un 
fusell, està amatent per disparar un tret per 
abatre a un ésser que li batega el cor, que ha 
deixat a éssers estimats, està farcit d’il·lusions 
i que dormirà tranquil i potser serà condeco-
rat i titllat d’heroi per haver abatut un pobre 
desgraciat.

En un simposi d’especialistes militars han 
arribat a la conclusió que el bombardeig de 
Dresde, estratègicament no era necessari i hi 
moriren 100.000 persones. Qui va ser el que 
ordenà aquest carnatge? El fet és tan sols una 
mostra. Tenim constància de l’hecatombe 
de Verdun, del camí de les dames, la invasió 
russa de Polònia...

També al nostre país considerarem la batalla 
de l’Ebre, la conquesta de Badajoz, uns fet 
sagnants.

Quin cervell va entabanar a 500.000 perso-
nes que es fessin escàpols perquè l’enemic 
seria ferotge i emprengueren el camí cap a 
França, una munió d’homes, dones i infants, 
suportant un fred polar (era el mes de 
gener de 1939) i que, per més INRI, l’aviació 
franquista anés metrallant aquesta corrua de 
miserables.

Tots els que manaren aquestes malifetes 
dormiren tranquils i penjant-se medalles i 
condecoracions.

No em refereixo tan sols al passat. Actual-
ment trobem inhumana la invasió de l’Irak. 
De la constant sagnia del conflicte de jueus i 
palestins. De les guerres tribals a l’Àfrica.

No és indignant que una genteta tingués 
segrestrada una dona (Ingrid Betancourt) du-
rant cinc anys i els organismes internacionals 
i les altes instàncies fessin els ulls grossos... I 
la fam que colpeja Àfrica tolerada pels països 
que són tan rics.

Tinc motius suficients per donar-me de baixa 
d’aquest contuberni que es diu “humani-
tat” i m’afiliaria de bon grat a la raça dels 
cavalls o dels ases. Per tant comunico als                      
meus veïns, amics, coneguts i saludats que 
no trobin un exabrupte que en els pròxims 
Tres Tombs que es celebrin a la vila em vegin 
formant part de la desfilada guarnit amb 
lluents cascavells.

Com que tinc una edat que ja he de preveure 
el redactat de la meva esquela disposo que 
sota el meu nom hi hagi el qualificatiu d’ex-
membre de la humanitat i membre honorari 
de la raça equina. Si voleu sintetitzar tan sols 
poseu: R.B.R.- Burro. 

Rafel Bigorra i Rius.

I la nostra música?

Sr. Director: 
Voldria fer una proposta per la propera festa 
major d’estiu d’Argentona. És per aconsellar 
als organitzadors de la fira del càntir que, al 
llarg del recorregut de la fira, van posar uns 
altaveus amb música. 

Es per denunciar que vaig sentir música de 
tots els països del món però no vaig sentir cap 
sardana ni cap tipus de música catalana en ge-
neral. Caldria que l’any que ve en prenguéssiu 
nota pel bé de la nostra cultura. Gràcies. 

Pep Casabella i Cot

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona
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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
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Avui parlem de Felip II. Era fill de Carles I i 
d´Isabel de Portugal. Va néixer a Valladolid 
al 1527. Els historiadors espanyols diuen 
que es molt difícil fer un judici serè d’aquest 
monarca però molts diuen que va ésser un 
Rei just que procurava posar en els càrrecs a 
gent que estigués prou preparada per a les 
responsabilitats, que fugia dels favoritismes 
i que vivia amb gran humilitat. En canvi els 
historiadors estrangers diuen que era un po-
lític dèspota, tètric i fanàtic. Se’l va anomenar 

“El Dimoni del migdia”, perquè segons els 
manifest de Guillermo de Orange signat al 
1581 era un home incestuós, bígam i assassí. 

En tot cas sembla que era un home descon-
fiat i pessimista i se’l va dir el Rei prudent 
perquè en la resolució dels problemes 
trigava massa a prendre decisions i això 
afavoria els enemics. 

Els seus dominis eren imponents; con-
trolava els regnes d´Espanya, els territoris 
americans, part de les Filipines, Portugal, 
Milà, Nàpols, Sicília, el Països Baixos, i part 
d´Àfrica i les Canàries. En canvi mentre ell 
dominava totes aquestes terres, a Espanya 
el poble patia misèria. Una de les seves 
decisions va estar traslladar la Cort a Madrid 
guiat per la seva posició centrista. Va 
construir El Escorial, que segur més d’un de 
vosaltres heu visitat 

Contestació a l’articulista  
de l’Entesa

Amb la tranquil·litat que dóna el temps trans-
corregut, em decideixo a comentar l’article 
de portada que l’Entesa va emetre en el seu 
butlletí del mes de maig. En l’esmentat escrit 
se’m qualifica, per una banda, d’indecent, i 
per altra de manca d’ètica i estètica. Sobre 
el primer qualificatiu d’indecent, veig que 
el dispensen amb molta lleugeresa, doncs 
així mateix varen qualificar als seus exsocis 
de govern durant 8 anys i ara, actualment, 
companys de l’oposició; em refereixo al grup 
PSC, perquè aquest no va voler secundar la 
moció que va presentar l’Entesa arran de la 
moguda mediàtica que es va muntar per el 
tema del Tibet.

En relació a la qualificació que em fa l’autor 
de l’article, de la manca d’ètica que se m’im-

puta, haig de recordar-li que la paraula ètica 
ve del grec ethos, que significa costum; ara 
bé, amb una acceptació filosòfica, té com a 
objectiu l’estudi de la moral. Amb això vull dir 
que, certament, poden haver diversos tipus 
tant d’ètica com de moral; no és el mateix 
l’ètica burgesa que l’ètica marxista, com 
tampoc ho és la moral o ètica que hi havia 
a l’època medieval que la que va imperar 
després de la Revolució Francesa.

Dit això, ens permet determinar que 
existeixen diferents tipus d’ètica o moral. 
No comparteixo això que se sol denominar 
“el pensament políticament correcte”; la 
hipocresia que exhibeix la classe política, i en 
aquest cas els senyors de l’Entesa, no formen 
part dels meus valors. Suposo que m’estic 
allunyant d’aquest pensament políticament 
correcte, però qüestionar el comportament 
d’un determinat personal municipal de 

l’Ajuntament, siguin policies, sigui el secretari 
o sigui el bisbe de la Seu, crec que és un dret 
de qualsevol vilatà incloent el que subscriu, 
i en canvi, l’Entesa no va trobar cap falta 
d’ètica quan estava al govern al col·laborar en 
que una regidora de l’oposició, companya en 
el consistori, i que discrepava amb ells en la 
política urbanística, fós detinguda i engarjola-
da per la policia. Com es veu, són dos tipus 
d’ètica diferents.

M’he referit, i ho he fet expressament, a l’ètica 
de l’autor de l’article i no de l’Entesa, perquè 
estic segur que la majoria dels seus components 
no comparteix el contingut de l’article.

Conseqüent amb l’exposat, és evident que 
l’ètica del que va escriure l’article no es cor-
respon amb la meva i espero poder mantenir 
aquesta divergència. 

Juli Sanmartín

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

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

08310 Argentona • joan.serra@vodafone.es

Fes sentir la teva veu!

 revistaelbanc@gmail.com

el banc de la plaça

Felip II

Píndoles 

D´hIstòrIA
Agustí 

Rodríguez

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.

Ajuda’ns a millorar el poble!



el banc de la plaçaNúm. 19  |  Setembre 200818 Col·laboració

Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 19
A. Kuznetzov, el 1967 va composar 
aquest bonic estudi en el que les 
blanques juguen i guanyen, com? 
Blanques juguen i guanyen.

ESCACS 
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 18
1.th6+, Rd7; 2 tf7+, Re8; 3.ta7!!! (la clau, s’ame-
naça dama i el mat, per contra les negres no tenen cap 
escac),  de5; 4.th8+, dxh8 ;  5.ta8+ i abandonament 
per pèrdua de la dama.

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

La diabetis
Es produeix quan el pàncrees no pot fabricar 
prou insulina o bé quan aquesta no pot actuar 
de forma eficaç en l’organisme.
Amb tot això la glucosa s’acumula en la sang 
i lesiona els vasos sanguinis, artèries i venes. 
La diabetis que apareix en els adults pot no 
donar símptomes i diagnosticar-se a vegades 
d’una forma casual. a traves d’una anàlisi de 
sang. El tractament dependrà del tipus. En la 
que apareix en la gent jove, és la dieta més 
insulina, mentre que en la gent més gran es 
la dieta, l’exercici i si no son suficients caldrà 
afegir medicació amb els denominats antidia-
bètics orals.

Cor i diabetis 
La diabetis comporta una acceleració del 
procés de arteriosclerosi i per tant augmenta 
de forma molt important el risc de tenir un 
infart de miocardi o angina de pit.
Per això no només tenim que controlar bé la 
diabetis sinó vigilar i controlar al màxim els 
altres factors de risc cardiovascular

tabaquisme
Es el factor de risc més important, no només 
per la malaltia del cor sinó per altres tan greus 
com el càncer de pulmó, de laringe, bronquitis 
crònica, emfisema pulmonar etc.
A Espanya sabem que cada any mata a 45.000 
persones i que en els fumadors el risc de patir 
malalties del cor, infart o angina de pit, es tres 
vegades més alt.

Estratègies per deixar de fumar
1- Ser plenament conscient que el tabac es 
realment nociu per la salut.
2- Voler totalment deixar de fumar (es de 
fet el punt més important).
3- Posar-hi data, no més enllà de 15 dies.
4- Preparar-nos, mentalitzar-nos i comuni-
car-ho a la família, feina, companys demanant 
ajut i col·laboració (i a vegades paciència)
5- El dia abans, eliminar del domicili i del lloc 
de treball, tot el relacionat amb el tabac
6- El dia D, aturar totalment el tabac, estar 
ben mentalitzat que el tabac es una droga, que 
comporta un grau de dependència, i que el mal 

rato que podem passar es més que rentable 
per la salut (i també per la butxaca). Pensar que 
cada hora i cada dia que vagi passant es una 
victòria en la lluita contra el maleït tabac.
7- Ocasionalment poden haver-hi recaigudes i 
inclús pot ser necessari l’ajut de medicaments,  
No donar-se mai per vençut i si calen ajuts 
amb medicació fer-ho, Recordar però que cap 
medicament es eficaç si un realment no vol i 
no s’esberalla contra el vici del tabaquisme

I el fumador passiu que? 
Sabem que cada any, de les 45.000 persones 
que moren per culpa del tabac, unes 500  
eren fumadors passius., Es coneix també que 
tenen un 25% més de risc de tenir un infart 
de miocardi o un càncer de pulmó que la 
resta de la població. El concepte de fumador 
passiu es encara més crucial en les dones em-
barassades i el fet de convertir el fetus en un 
fumador passiu, amb un risc que oscil·la des 
de baix pes en el naixement fins avortaments. 
Es coneix també que el risc de mort sobtada 
del lactant es fins a 7 vegades més alt  en els 
fills de mares fumadores

Joan Batlle
Metge cardiòleg

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

elroure@hotmail.com
Dietètica • Herboristeria

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

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

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

BAR FORMIGA II

Av. Puig i Cadafalch, 3
08310 ARGENTONA

Tel. 93 797 20 50



El Celler
d'Argentona

RESTAURANT

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

info@cellerargentona.com
www.cellerargentona.com

Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

VIDEOCLUB
-videoteca-

Pl. Catalunya, 34
Mataró
93 799 09 50

www.videokrater.com

ARTESANIES DO-VER

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

Taller-botiga de marcs

PER A TOT EL 
QUE VULGUIS 
EMMARCAR!

AUTO - TALLER

Mecànica en general. Gasolina i Turbo Diesel

Electricitat. Injecció. Pneumàtics

Sistema autodiagnosi de l'automòbil

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

I FILLS
MALTAS TRAVER S.L.

L' ESTANC  
DEL MARESME

EXP. Nº 2

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

ENGLISH FOR BABIES 
(P1 i P2)

ENGLISH FOR TODLERS 
(P3 - P4 - P5)

ENGLISH FOR KIDS 
(de 1r a 6è)

Carreres Candi, 22 - ARGENTONA 
Tel. 93 756 00 54
www.monmagic.net

C/ Gran, 84 - 08310 ARGENTONA
Telèfon: 93 756 12 96

L’ensenyament de qualitat



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

e-mail: grana2auto@Red.renault.es

REPARACIÓ DE 
CARROSSERIES 

EN GENERAL

VENDA DE 
VEHICLES NOUS 
I USATS

www.baladia.cat

www.baladia.cat

Camí del mig, Pla d'en Boet
 (entre Via Sergia i Camí Sant Crist), 

rotonda sortida C-60 Mataró
Tel. 93 797 10 63 (4 línies) - Fax 93 757 31 48

www.officemataro.es

Vols guanyar un FANTÀSTIC lot de material d'oficina?
El nostre grup Serviempresa col·labora amb Médicos del Mundo i Aldeas Infantiles.  

Entra al nostre web i busca l'import total d'aquesta aportació.
Si el trobes, vine a veure'ns i t'obsequiarem amb un lot de productes d'oficina DEQUA.


