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Editorial

Acabat el procés participatiu popular sobre el pressupost d’enguany, cal fer algunes 
reflexions. La primera és sobre la participació real de la ciutadania. Com a entitat 
veïnal ens sorprèn que aquesta no hagi, ni tan sols, sobrepassat el 9% del cens. Es dirà 
que és la primera vegada, es dirà que en altres poblacions ha estat encara menor..., 
però la realitat és la que és: la gent està desmotivada per molt que ens dolgui. La gent 
es motiva realment quan hi ha alguna cosa que els toca el voraviu com, per exemple, 
el tema de la creu als caiguts. En aquella ocasió, es recolliren ràpidament moltes sig-
natures (prop de 500) sol·licitant una consulta popular al respecte. No va caldre fer 
cap procés participatiu per aconseguir-les. Tot i aquest clam popular, no va haver-hi 
receptivitat. El rodet governamental amb la complicitat sorprenent del propi Consell 
de la Vila, va desestimar la participació democràtica que una no menyspreable part de 
la població demanava. Des d’aquí ens preguntem: quin és el concepte de democràcia 
participativa? El que demana el poble o el que ens atorga el govern? Finalment ens 
gastarem els calés, això sí, amb una minsa participació democràtica en un projecte 
per a la piscina. No ens desagrada la idea, però estiguem alerta, no ens confonguem. 
Un projecte és un projecte, no la construcció de la piscina. A partir d’ara ens alegraria 
molt que, encara que sigui sense participació, l’equip de govern prengui el compromís 
ferm de construir una piscina coberta com cal. Si no, tot haurà estat fum, fum, fum... 
llençar els calés, desil·lusió i presa de pèl.
La mobilitat està de moda, més ben dit, la immobilitat que representen les dificultats 
per trobar transport públic per anar al Vallès, inclosa la Universitat Autònoma; les cues 
diàries al túnel de Parpers per anar a treballar, la manca de connectivitat eficient per 
anar a Barcelona...,creiem que ara més que mai es troba a faltar el promès i consensuat 
tren orbital que el 2013 havia de tenir parada a Argentona. Ara que diuen que estem 
sortint de la crisi, per sostenibilitat i mobilitat, hauríem de replantejar-nos el transport 
públic i reivindicar el tren juntament amb altres poblacions.
Volem transport ràpid i freqüent per desplaçar-nos a fora vila, però de vila endins ens 
cal pacificar d’una vegada el centre. Els cotxes els hem de deixar fora del poble (com 
fan totes les viles amb centre comercial de vianants) i més a Argentona, on les distàn-
cies són curtes. No té cap sentit voler estacionar vehicles al centre de la vila i orientar 
la vialitat a tal fi. Cal un planteig seriós de poble amable, respectuós i sostenible. Cal 
tenir espais lliures de vehicles a motor, cal gaudir del passeig i la tranquil·litat, cal 
respectar la nostra identitat i el nostre patrimoni cultural i urbanístic. Cal recordar 
que som rics en béns culturals d’interès local com les mines i les fonts... Ens cal fer-ne 
bandera i defensa-ho.
Els argentonins estem molt orgullosos de la nostra història i patrimoni. Si no, recapitu-
lem i pensem sobre la quantitat de llibres i articles que argentonins de tota mena han 
escrit sobre la nostra història i el nostre tarannà. El darrer, un important recull sobre 
la pagesia i la vinya a la vila, li devem al polifacètic artista i home culte Joan Pannon. 
Des d’aquí convidem a qui li interessi la nostra història a fer una ullada a aquest llibre: 
«Memòria històrica d’homes i dones de la nostra pagesia», on el lector hi trobarà 
reflectit com era Argentona a començament del Segle xx. Moltes gràcies Joan!

Bon Nadal!
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Mines d’aigua al centre històric d’Argentona
El present informe és un extracte del que 

la Plataforma en defensa del centre 
històric d’Argentona va presentar, l’any 
2005, com a vuitena pericial de part per 
defensar l’interès patrimonial de les mines 
i la Font de Sant Domingo, en el plet 
contenciós-administratiu contra el projecte 
urbanístic de can Doro-cal Guardià que la 
Plataforma va guanyar.

Reproduïm aquests fragments al Banc 
de la Plaça per fer memòria de l’existència 
de les mines i del seu interès. Volem recor-
dar que les mines van ser catalogades com 
a BCIL (bé cultural d’interès local) el 2007.

[...] Al terme municipal d’Argentona 
hi ha dues-centes deu fonts, algunes 
d’elles provenen de canalitzacions artifi-
cials, d’altres neixen de forma natural i, 

aproximadament, una seixantena prove-
nen de mines d’aigua1. El subsòl d’Argen-
tona està completament minat.

Una mina d’aigua és una galeria sub-
terrània, horitzontal o poc inclinada cap 
enfora, per a captar, fins tallar el nivell 
piezomètric, i conduir aigües2. S’excavava 
a mà des del punt on es volia que aflorés, 
en funció de l’ús que se li volgués atri-
buir, allà se situava la boca de la mina. 
Aleshores es decidia on s’anirien a buscar 
les aigües, el naixement d’aigua o deu, i 
es planejava el recorregut aproximat que 
havia de seguir la mina.

Consta que al s. xviii els regidors 
d’Argentona, per mantenir el seu caràcter 

públic, van sol·licitar reservar-se el dret 
d’ús d’aigües al voltant de la mina de la 
font de Sant Domingo3. [...]

Actualment, al nucli urbà d’Argentona 
(al centre històric) hi ha dues mines (la 
Mina Vella, quasi a cota de carrer i la Mina 
Nova, a uns 3 m sota el nivell del carrer). 
Es baixen 19 graons per trobar-nos a la 
boca de la Mina Nova, on es va canviar 
la portella de ferro per una finestra de 
vidre que permetia observar l’interior de 
la galeria il·luminada. Sobre la font i a 
nivell del carrer hi ha la capelleta amb la 
imatge del sant, i unes rajoles de València 
que diuen “Font de Sant Domingo”. [...] 
El naixement de les aigües és a uns 120 m 
de la font, en direcció SW. També hi ha 
una galeria, en direcció N-NW, amb algun 
tram tapiat que possiblement connecta 
les mines amb un pou d’aigua a 32 m de 
profunditat, davant l’Ajuntament. [...]

Figura 1. Galeria de la Mina Vella esbotzada durant el 
desenrunament de cal Guardià. Observi’s la canaleta 
rectangular de maons, per recollir l’aigua. Al naixe-
ment no hi trobaríem aquesta canaleta perquè l’aigua 
goteja pre les fissures de les parets i el sostre, i circula 
lliure per la base de la mina, anomenada estesa.

Figura 2. Galeria de la Mina Nova. S’observa un canvi 
de revestiment. En primer terme mina nua, zona de 
roca mare on no calia revestir. La zona intermèdia és 
una mina bancada ja que les parets van revestides amb 
maons massissos de ceràmica, pitxolins, col·locats 
en sec sense morter. El sostre de la mina bancada es 
construïa fent descansar dues peces ceràmiques cor-
bes dites peces de mina, tovots o voltes d’entibat 
que, recolzades una amb l’altra, formaven una volta. 
Per sobre es reomplia encaixant enderrocs o reploms.

Figura 3. Galeria de la Mina Nova. Detall de les voltes 
d’entibat i dels pitxolins. Al fons la portella de la font, 
per on entra claror. Es conserven en perfecte estat.
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Les mines són obres de construcció extraordinàries. Els 
minaires, en condicions pèssimes, duríssimes i artesanals van 
ser capaços de conduir l’aigua [...]. Les mines representen un 
període de gran sostenibilitat; una cultura de l’aigua a la qual 
hauríem de tornar tots [...] 

La construcció de dues plantes de pàrquing subterrani, que 
implica excavar uns 5 m per al pàrquing i encara uns 2 o 3 més 
per als fonaments, eliminaran un tram d’uns 40 m de les mines 
[...] s’haurà de tapar el pou de davant l’Ajuntament. [...]

Les mines són un bé històric, cultural, geològic, arqui-
tectònic i arqueològic i són una important obra d’enginyeria 
civil dels nostres avantpassats. Cal preservar-les i prote-
gir-les perquè són una construcció molt senzilla però alhora 
molt eficient. 

Cal fer un plantejament nou i aprofitar l’aigua que aporta 
la mina, sobretot pensant amb els períodes de sequera que 
ens amenacen de ser molt durs. Cal plantejar-se la vida amb 
clau de futur i respectant el passat. A curt termini els cen-
tres històrics es convertiran en zones de vianants, on el pas 
rodat serà restringit. Adeqüem la zona com a reclam turístic 
i cultural ja que la font de Sant Domingo i la capelleta estan 
catalogats com a BCIL.

Aquesta construcció és, de debò, una gran troballa. Mol-
tes mines estan abandonades, seques o s’han esfondrat pel 
poc manteniment al que han estat sotmeses. La Mina Vella i 
la Mina Nova d’Argentona estan en molt bones condicions, 
el cabal d’aigua és important i és un fet diferencial per als 
argentonins. Cal mantenir al seu lloc original i en condicions 
òptimes les mines i la Font de Sant Domingo.

[...] Amb la construcció d’aquest pàrquing subterrani, al 
centre històric d’Argentona, es malmetrà un bé hídric d’ús 
públic. 

Manuel Viladevall Solé
Enginyer geòleg. Professor de geologia econòmica, UB

Josep Ma Carmona Pérez
Geòleg. Professor d’hidrogeologia, UB

Montserrat Colomer Missé,
Enginyera geòloga

(Informe transcrit per Assumpta Boba)

1   Bellalta, Josep et al. Les Fonts d’Argentona. Argentona: Ajuntament d’Ar-
gentona, 1982.

2   Riba i Arderiu, Oriol et al. Diccionari de Geologia. Barcelona: Enciclopèdia 
Catalana, 1997.

3   Carta de precari de la font de Sant Domingo. Arxiu Municipal d’Argen-
tona, 16 de novembre de 1751.

Premis Natura 2016
El passat dissabte dinou de novembre va tenir lloc el lliurament 

dels Premis Natura en la seva segona edició. Ara fa un parell 
d’anys i coincidint amb la celebració del vint-i-cinquè aniversari de 
l’entitat, la junta va acordar convocar els Premis Natura, destinats a 
reconèixer la vàlua d’associacions i persones i la seva contribució a 
l’estudi i difusió dels valors mediambientals.

Aquest guardó, amb periodicitat biennal, no té caràcter econò-
mic i es lliura en dos àmbits diferents, local i comarcal.

En la seva primera edició els guardonats foren el Grup de Fonts 
d’Argentona, en l’àmbit local, i el senyor Pep Riera, en l’àmbit 
comarcal. Els primers per la seva tasca voluntària de conservació 
del patrimoni natural i cultural de la vila i el segon per la seva lluita 
en favor de la conservació del sòl agrícola i la dignificació de la 
pagesia.

Enguany el jurat, després de valorar les aportacions de vàries 
entitats i individus, tots ells excepcionals, va decidir, en sessió 
extraordinària, atorgar els premis en la seva segona edició a: 

Àmbit local: Agrupació de Defensa Forestal Serra de 
Marina, per la seva tasca voluntària i desinteressada en el man-
teniment de l’espai forestal de l’entorn de la vila i la seva resposta 
en situacions de crisi. Lliurà el premi la regidora de Territori i Medi 
Ambient de l’Ajuntament d’Argentona, Aina Gómez. 

Àmbit comarcal, Doctor Pere Montserrat i Recoder, fill de 
Mataró, ecòleg, botànic i fitosociòleg, responsable de la catalogació 
del patrimoni vegetal del Maresme, científic i treballador incansa-
ble. Lliurà el premi el president de Natura, Oriol Bassa.

Recolliren el premi, en nom de l’ADF, Vicenç Ribas, represen-
tant de l’entitat i, en nom del Doctor Montserrat, el seu fill Josep 
Maria Montserrat, director del Jardí Botànic de Barcelona.

L’acte va tenir lloc a la sala del Capítol d’Argentona a dos quarts 
de set del vespre i, un cop acabats els aspectes formals, s’oferí un 
petit refrigeri que esdevingué un espai de conversa distesa.

Natura vol agrair la presència a tots els assistents, en nom propi 
i dels guardonats. Moltes gràcies i fins d’aquí a dos anys.

Carme Gòdia

Plaça de Vendre núm. 5 - Tel. 93 797 02 59 - ARGENTONA
Carrer Roser, 24 - Tel. 93 797 02 57 - ARGENTONA
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Tallers per a gent gran a l’Associació de Veïns: 
fisioteràpia i gimnàstica terapèutica en grup
Un grup de sòcies de l’Associació de 

Veïns d’Argentona ha organitzat uns 
tallers de gimnàstica terapèutica per a 
poder gaudir de l’exercici saludable. L’ob-
jectiu és cuidar de la pròpia salut mitjan-
çant l’adquisició d’hàbits saludables rela-
cionats amb l’aspecte físic de la persona 
que inicia l’etapa de l’envelliment, sense 
deixar de banda la part psico-emocional.

El objectius principals dels tallers són:
 � Social: interrelació social entre els par-

ticipants del mateix grup i dels altres 
grups. 

 � Motor: mantenir, millorar i cuidar les 
capacitats físiques per promoure l’au-
tonomia de l’individu. Treball de força, 
motricitat, coordinació, flexibilitat, 
lateralitat i equilibri. 

 � Cognitiu: estimulació cognitiva del 
participant en relació a orientació 
temporal-espacial i personal així com 
en termes d’atenció, memòria, funci-
ons executives i de planificació.

 � Preventiu: educació sanitària professi-
onal. Temes de salut rellevants i d’in-
terès comunitari. Informació sanitària 
d’interès. Dubtes relacionats amb la 
salut i el cos humà.

Es centra l’activació dels participants 
a través d’una estimulació integral de les 
diferents àrees que conformen la persona 
i que garanteixen el seu benestar global: 
 � Àrea sensorial: tacte, vista, oïda, 

olfacte i gust.
 � Àrea motriu: estiraments, reforç de la 

musculatura, dissociació de cintures i 
lateralitat, coordinació de moviments 
simples i complexos, propiocepció i 
equilibri com a prevenció de caigudes 
i treball de l’esquema corporal.

 � Àrea cognitiva: atenció, memòria, fun-
cions executives, llenguatge, expressió 
corporal, mímica.

 � Àrea emocional: desenvolupament 
creatiu i personal, gestió d’emocions, 
inquietuds.

 � Àrea social: interacció, participació, 
contacte, col·laboració, comunicació, 
ball i dansa.

Les activitats que es realitzen per a 
fomentar l’estimulació física i mental són: 
exercicis de tonificació i reforç muscular, 
higiene i control postural, estiraments 
musculars, escola d’esquena, exercicis tera-
pèutics, coordinació i equilibri, jocs en grup, 
disciplines com el tai-xi, ioga, abdominals 
hipopressius, pilates terapèutic, propiocep-
ció, circuit multitreball, mímica, relaxació, 
marxa nòrdica, dansa i ball, tallers a l’aire 
lliure... i un llarg etcètera que us convidem 
a provar a les classes setmanals.

Els tallers es desenvolupen al Casal 
d’Argentona (carrer Gran número28 pri-
mer pis), els matins de dimarts i dijous. 
Per a inscriure-s’hi cal trucar al 646744561 
(dimarts) o bé al 687870003 (dijous).

Grup de fisioteràpia  
i gimnàstica terapèutica  

de l’Associació de Veïns d’Argentona

Conte de Nadal
A vui he tingut un somni, he somiat 

que érem al 2009. Aquell any vaig 
escriure un conte de Nadal, en aquell 
conte hi sortia el doctor Calvo.

El nen Jesús al seu bressol no 
respirava molt bé, el doctor Calvo estava 
preocupat no li agradava la manera en 
que respirava aquell nen, tan preocupat 
estava que va demanar una consulta. Van 
venir dos metges més i tots tres plegats li 
varen posar un emplastre al pit. El nen va 
començar a somriure, aquells tres metges 
eren tres reis. Jo estava enlluernada men-
tre mirava aquell nen tan petit i tan dolç.

I de cop, en el meu somni, he saltat 
al 2001. He tornat a veure aquells apara-
dors il·luminats plens de torrons, pernils 
i tantes coses bones. Estàvem en el Mas, 
la mare estava asseguda en una cadira de 
boga, feia estona que estava molt quieta i 
ensopida. Jo la mirava i li vaig preguntar 
en què pensa mare? I ella amb un som-
riure a la boca em va contestar: “Amb res, 
somio”. De cop vaig veure el naixement 
al Mas i, sabeu? el pare i la mare eren 

Josep i Maria, els germans els pastorets i 
jo, quin disbarat!, jo era Jesús. De vega-
des els somnis són tan reals que no vols 
despertar.

A l’any següent recordeu el d’aquell 
nen tan petit que s’ha havia perdut de 
la seva mare? Era tan petit que s’estava 
morint de fred sota una col. Aquell nen 
era molt valent, va veure tres homes que 
feien una foguera i va pensar: “Tindré 
sort? M’acolliran?” Aquells tres homes 
que feien el foc eren els tres Reis. I tant 
que el van acollir, se’l van posar a la falda 
per donar-li escalfor i menjar. Seguida-
ment aquells tres reis anaven al portal de 
Betlem. A l’arribar al portal, allí estava 
la seva mare demanant-l’hi al Jesús que 
l’ajudes a trobar el seu fill. No vulgueu 
saber l’alegria que varen tenir mare i fill. 
Va ser com si el seu cor s’omplís d’estre-
lles, de sol, i d’amor.

I aquell de la cova? Aquella cova que 
una banda de roqueros hi anaven a assa-
jar i se l’havien fet seva i es van trobar 
amb uns okupes, aquells okupes eren 
Josep i Maria que després de buscar refugi 
es van quedar allí. Aquella cova resplen-

dia, la llum sortia de totes les escletxes 
de la muntanya. Aquella muntanya que 
donava sostre a aquella cova hi havia nas-
cut Jesús. Els que hi anaven a assajar es 
van quedar bocabadats van veure aquell 
nen, estirant els braços volent abraçar el 
món. Aquells nanos varen quedar esgla-
iats i varen començar a tocar els seus 
instruments i jo, en la meva fantasia, veia 
com tots ballaven una sardana, fins i tot 
els Reis.

Aquest últim any, no recordo quin 
any va ser però em va fer molta vergonya. 
Em vaig atrevir a escriure una poesia. 
Com m’hi vaig atrevir? Segurament que 
els àngels em devien ajudar una mica a 
tocar les campanes:

 
Galdin Galdon 

Nens no tingueu son. 
Que aquesta nit 
És nit de sons. 

 
Bon Nadal.

Alfonsa Charles
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Us explicarem les activitats que por-
tem a terme des de l’inici de curs, el 

mes de setembre.
Es fan unes classes d’alfabetització 

a dues persones que tenen dificultat per 
escriure el castellà i això els dificulta molt 
el trobar feina. Ho fa una mestra voluntà-
ria, dos2 dies a la setmana.

També es fan classes de reforç esco-
lar a tres nens. Ara volem ampliar aquest 
servei amb ajuda de Caritas Diocesana 
de Barcelona que tenen un servei de psi-
còleg i educador que podrien col·laborar 

amb nosaltres, demanem a l’Ajuntament 
un espai per poder-ho portar a terme.

Seguim amb l’hort terapèutic del 
centre ITA on un voluntari de Caritas 
ajuda i orienta en tot el relacionat amb la 
terra: la sembra, la collita, els adobs, etc. 
És una activitat de la que els nois, mes-
tres, educadors del centre i nosaltres n’es-
tem molt contents perquè és molt positiu 
i enriquidor per a tothom. A més, els 
nois d’aquest centre també col•laboren 
els dimecres a donar aliments. Pensem 
que fer una activitat solidària és bo per 
als joves. Tots ells hi participen amb molt 
d’interès.

Un punt positiu de l’evolució de 
Caritas és que des del mes de juny i fins 
ara, han disminuït en 13 les famílies 

que necessiten venir a buscar aliments i 
roba. Tot i que també han vingut famílies 
noves, això és important perquè l’èxit 
d’aquestes entitats és que poguessin 
desaparèixer.

Estem preparant el Gran Recapte 
que aquest any serà els dies 25 i 26 de 
novembre. Recordem que la recollida 
d’aliments l’organitza el Banc dels Ali-
ments a tots els supermercats de Catalu-
nya. Esperem la vostra col·laboració.

Ara tornem a recollir roba però 
sempre ha d’estar en bon estat i neta, 
necessitaríem vambes i xandalls per a 
nens entre 5 i 10 anys. Si en teniu podeu 
portar-les.

Gràcies per la vostra ajuda!

Can Doro i la “Pacem in Terris”
En cap moment se m’ha acudit fer un 

escrit sobre l’encíclica que va publicar 
Joan xxiii l’any 1963 parlant de la pau 
entre tots els pobles de la Terra, amb un 
esperit trencador i innovador com era el 
d’aquell pontífex. Però si que el seu títol 
em serveix de suggeriment i motivació a 
les ratlles següents.

Pau a la terra, sí senyor. Pa-ci-fi-car la 
terra, sí senyor. La terra que trepitgem, sí 
senyor. Els carrers i les places. La nostra 
terra, el nostre poble d’Argentona.

L’espai can Doro-cal Guardià, és a dir, 
el rovell de l’ou del centre de la Vila, ja fa 
massa temps que està fent una funció que 
no li correspon: aparcament per a cotxes.

Sembla ser que l’actual govern muni-
cipal vol tirar endavant l’endreçament 
d’aquest espai en base a una zona de plaça 
pública (més o menys verda, ja es veurà) 
i un equipament (biblioteca) a tocar dels 
edificis. Fins aquí cap comentari atès que 
esperem que hi hagi algun procés partici-
patiu, on poder opinar sobre els detalls i la 
definició més concreta de tot això.

Però la pregunta que em faig és: seran 
capaços d’aprofitar l’avinentesa per fer 
una veritable pacificació del centre urbà? 
Seria realment una bona ocasió per tenir 
altesa de mires i escometre la conversió en 
zona de vianants de tot l’entorn (plaça de 
Vendre, carrer Gran des de la plaça Nova 
fins al carrer de la Pilota o més amunt, 
carrer dels Rosers, un tram del carrer de 
les Monges... etc.). Sé que no és una tasca 
senzilla i que hi ha molts interlocutors 
per posar d’acord, però també penso que 
l’ocasió la pinten calba, tal com ho va ser 

quan es va fer de vianants el tram del car-
rer Gran, i que, si s’hi posa imaginació i 
ganes, ens en podem sortir.

És de tothom sabut que, ja no només a 
l’estranger –que sempre ens emmiralla–, 
sinó a poblacions veïnes, el fet de trans-
formar els centres en espais tranquils on 
es pugui anar a peu –regulant lògicament 

el pas dels vehicles de serveis i veïns amb 
garatge– és quelcom positiu, i no només 
per al comerç sinó també per a la pròpia 
convivència dels vilatans i la seva rela-
ció. L’espai de can Doro-cal Guardià pot 
deixar de ser un aparcament, i això ens 
ho demostren les festes que s’hi fan, i no 
per això els seus usuaris deixen d’anar al 
centre.

Calen alternatives d’aparcament 
a unes distàncies prudencials d’aquest 
centre que volem tenir per gaudir-lo 
passejant, d’això no en dubtem pas; però 

ens hem aturat a pensar-ho una mica? On 
aparquen la munió de cotxes que venen 
per l’Argillà i per la Festa Major de Sant 
Domingo? No podria haver-hi un redis-
seny de la ronda exterior que permetés 
l’aparcament en quasi tota la seva llargà-
ria? A quina distància està el nou semàfor 
d’entrada pel Molí de can Coca, de la plaça 
Nova i de la de Vendre? I la zona del camp 
de futbol? A quina distància queda del 
carrer de Barcelona i Dr Samsó?

No voldria donar cap lliçó als que 
són tècnics en aquestes matèries, però 
sí comentar i, sobretot, animar a trobar 
solucions. Si els carrers que envolten 
aquest centre de vianants pacificat fos-
sin d’aparcament amb limitació horària, 
hi hauria suficient rotació i d’aquesta 
manera podria ser utilitzat pels que venen 
de veïnats distants, mentre que els veïns 
de la zona tindrien aparcament, no al 
davant de casa seva, però sí a prop.

Tot és qüestió d’enfocar-ho, insisteixo, 
aprofitant l’endreçament de la zona : plaça 
de Vendre–can Doro–cal Guardià. Es 
tracta d’una ocasió única i que, si es deixa 
passar, seria una veritable llàstima.

Poder tenir una vila on el seu nucli 
antic sigui realment un espai de trobada 
i de comunicació humana i alhora comer-
cial, on convisquin els vilatans de totes les 
edats sense l’agressivitat i la insalubritat 
que genera el compartir l’espai amb el 
pas dels vehicles motoritzats. Sembla una 
utopia, oi? Amb il·lusió i ganes pot deixar 
de ser-ho i esdevenir realitat.

Joan Culubret i Missé

L’espai de can Doro-cal 
Guardià pot deixar de ser 
un aparcament, i això ens 

ho demostren les festes que 
s’hi fan, i no per això els 

seus usuaris deixen d’anar 
al centre
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Avui entrevistem a Pere Gener i Car-
bonell, a la seva finca situada al veïnat de 
Clarà. Accedim a l’explotació agrària per 
la carretera d’Òrrius, trenquem al primer 
plàtan a la dreta, seguim per un camí 
ombrívol cap amunt i, de cop, se’ns obre 
una paisatge molt assolellat i frondós. 
Les terrasses de les feixes són envoltades 
de pins i, al fons a prop la carretera, un 
filera de plàtans altius ens dona la ben-
vinguda.

Ens rep en Pere, un home fornit, de 
fisonomia afable i curtit pel sol, que sem-
pre llueix, amb estil, una gorra plana . Ens 
comenta que ell és fill de Mataró, va néixer 
al mas de can Boada de Dalt i afegeix que 
el seu sobrenom és en Cirereta, que ve del 
seu avi, nascut al veïnat de Cirés d’Argen-
tona. L’avi era baixet i grassonet i la gent 
li deia en Cirereta, d’aquí ve el seu mot. 
Ens comenta que té diverses aficions. La 
primera és fer de pagès. Li agraden molt 
els cavalls i participa als tres tombs, als 
armats de Mataró fent d’auriga (conduint 
una quadriga), i també als pastorets de 
Mataró, on hi porta un pollí. 

La finca té algun mot? Bé si, és la 
finca de can Cirereta.

Quants anys porteu conreant aques-
tes terres? Bé, porto la vida fent de pagès, 
però en aquestes terres des del 1990.

És bona aquesta terra? Sí és molt 
fèrtil! És manejable i fàcil de conrear.

I t’agrada fer de pagès? Sí molt, des 
de petit. Vinc d’una família de pagesos 
d’Argentona. El meu avi, l’Andreu Car-
bonell i Llibre, anava a vendre a Mataró, 
al Mercat de la Concepció juntament 
amb l’àvia, la Rosa Lleonart i Marc. Anys 
després van construir l’actual mercat de la 
Plaça de Cuba. 

És una feina dura? Si es fa de gust, no!
Teniu relleu generacional? Tinc 

dos fills que han que triat altres opcions 
professionals.

Quina extensió de terres teniu? 
Una hectàrea.

Són de regadiu o de secà? De regadiu.
Quin tipus d’agricultura empreu? 

La de tota la vida, la tradicional.
Feu rotació de cultius? Evident-

ment, sí.
Amb quins adobs o fertilitzants 

aboneu els camps? Amb fems de cavall.
Esteu assessorats en el control de 

les plagues? No.
Aquest any amb la sequera, heu 

tingut problemes de subministrament 
d’aigua? No, nosaltres tenim un pou on, 
per sort, no patim escassetat.

Quin sistema de reg empreu? Per 
goteig i per aspersió.

Sembreu a llavor o planteu a tacos? 
Bé, segons el producte fem una cosa o una 
altra.

Sou partidari de sembrar o plantar 
segons els sants, per exemple: Per 
Sant Jaume les mongetes del ganxet o 
per Tots Sants els pèsols i pel Pilar les 
faves? Sí però relativament... en funció al 
clima i al vent, principalment. 

Les llavors les compreu o en 
teniu d’antigues? Procuro fer-me-les 
jo. Concretament en tinc una, l’antiga col 
de Nadal, anomenada popularment de la 
paperina. 

I amb el temps, no va perdent la 
propietat de germinació? No! Tinc la 
precaució de renovar-les, ja que cada any 
faig una selecció, trio les mes maques, 
deixo que s’espiguin, i cada any tinc lla-
vors noves.

Quina és la vostra producció de 
verdures? Hivern: bròquil, coliflor, bleda, 
pastanaga, etc. Primavera: pèsols Utrillo, 
faves reina móra i Muchamiel. Estiu: mon-
geta tendra Núria i Iluro, del ganxet, etc. 
Tardor: bròquil, coliflor, bleda, pastanaga, 
etc.

Esteu especialitzats en alguna ver-
dura? Sí, tal i com t’he dit, amb la col de 
Nadal.

És difícil cultivar tan a prop del 
canal de la riera, a l’hivern? No! el ter-
reny com has pogut comprovar està molt 
arrecerat. 

Teniu cultius amb hivernacles? No.
Feu mercats? Sí, a la plaça de Cuba 

de Mataró, seguint la tradició dels meus 
avis... però això, com tot, s’acaba ja que 
el dia trenta-u de desembre d’aquest any 
pleguem de fer mercat. 

Com veieu la situació actual del 
vostre sector? Lluitant dia a dia, tocant 
de peus a terra sense fer volar coloms.

Considereu els horts urbans com 
competidors? Home... una mica sí, que 
es deixa d’anar al mercat setmanal, i és 
lògic, pel poc que es cultiva... no tindrà 
necessitat de proveir-se. 

He rebut danys per la fauna cine-
gètica? Ui sí!! Sobretot al principi d’esta-
blir-me aquí, amb els conills va haver-hi 
uns anys dolents, però per sort van desa-
parèixer. Més tard amb els senglars, feien 
molt destrossa... Un dia em vaig plantejar 
de seguir o tancar però un amic em va 
aconsellar de posar un pastor elèctric 
i a partir d’aleshores es van acabar els 
senglars, tret de comptades vegades. Al 
galliner, una guilla em va matar en vàries 
ocasions un ànec, gallines i dos garrins. 

Creieu que fora possible una agro-
botiga a la Vila, de venda directa o 
online, que donés sortida als produc-
tes de tots els pagesos d’Argentona? És 
molt complicat. No crec que sigui viable.

És rendible fer de pagès? Es pot 
viure de fer de pagès, però per anar fent, 
eh?

Com és el dia a dia d’un pagès? 
Doncs de sol a sol i, si es fa de gust, cap 
problema!

Doncs, moltes gràcies, Pere, per aten-
dre’ns. 

Francesc Navarro i Bonamusa

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

Pere Gener i 
Carbonell, en 
Cirereta L’antic mercat de la Puríssima Concepció de Mataró. 

Foto d’aproximadament mitjan del 1860, abans de 
construir l’edifici del mercat de la Plaça de Cuba.
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A l’entorn de la pagesia
De fa molt temps que se m’havia dema-

nat de contestar l’enquesta sobre 
pagesos que fa en Francesc Navarro. Ja 
ha quedat evident, amb les contestes dels 
meus companys, com batega la pagesia al 
nostre poble.

A la fi ja de la meva activitat com a 
pagès voldria dir i suggerir quelcom.

Els companys que fan horta en gran 
majoria també fan la venda directa dels 
seus productes. Aquesta pràctica és molt 
positiva tant per a ells com per als con-
sumidors. Malgrat tot però, cal esmerçar 
molt d’esforç per fer les dues coses, és a dir: 
produir i comercialitzar. Si es fa així pot 
ser que la producció se’n ressenti ja que la 
comercialització cada cop és més exigent. 
Això fa que es sembri menys, ser menys 
pagès per ser cada cop més comerciant.

Aquestes pràctiques que ens veiem 
forçats a acceptar, també entorpeixen el 
desenvolupament de les noves formes de 
cultiu: eco, integrat, i també les de proxi-
mitat i Km 0.

El que en diuen mercat lliure o la llei 
de mercat, fa que tant les noves com les 
velles maneres de conrear trobin molta 
dificultat en mantenir-se o inserir-se. El 
gran referent com a mercat, Mercabarna, 

del que l’administració se’n sent molt 
orgullosa per la gran quantitat de tones 
que gestionen les seves estructures, no 
es preocupen gaire de la realitat del seu 
entorn geogràfic que és on ens trobem els 
pagesos com nosaltres.

Quan el que estem fent, en aquest 
tant apassionant moment, en diem i són 
estructures d’estat independent caldrà 
estar alerta, ja que fins ara cada cop en 
agricultura som més dependents.

Pel que aquí al poble veiem sovint, qui 
més parla de pagesia són, en gran part, els 
més allunyats dels professionals pagesos. 
Per exemple: el Museu de la Pagesia, el 
Viver i la seva Fundació...

Quan es parla del banc de terres es 
distorsiona de tal manera que sembla més 
una picabaralla entre grups polítics que no 
un camí a encetar i treballar perquè pugui 
donar els fruits desitjats i desitjables.

En el Mercat Municipal, l’únic pagès 
que fa la venda directa dels seus produc-
tes, el tenim a sol i serena sense donar-li 
aixopluc ni un lloc estable. Fins quan?

Pel que fa a nosaltres, els pagesos cal-
dria seguir utilitzant les eines essencials al 
nostre abast per desenvolupar amb digni-
tat i eficàcia la nostra feina, donant força 

als sindicats, les cooperatives, les agru-
pacions de defensa vegetal, participant 
activament en el seu funcionament. Junts 
som més forts i també més competitius.

Sí, Montse, sempre ens quedarà la 
terra. Amb els pares pagesos, treballant 
amb pagesos i per als pagesos, i enamo-
rada d’un pagès... com diria el meu nét 
Nil: “ha eixit una biòloga pagesa”. La 
teva sensibilitat ha copsat molt bé el que 
la Maria Antonieta i jo hem compartit, 
viscut i gaudit, tenint en consideració la 
nostra dignitat com a professionals de 
l’agricultura, i sobretot com a persones 
que estimàvem el que fèiem. Gràcies per 
explicar-ho.

Salut i sort per a tothom. Que el sols-
tici d’hivern ens ajudi a seguir creixent i 
ésser més lliures.

Joan Grau i Gomis 

Bones festes!

bones 
festes!

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Bones Festes!

En el Mercat Municipal, 
l’únic pagès que fa la 

venda directa dels seus 
productes, el tenim a sol 
i serena sense donar-li 

aixopluc ni un lloc estable

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.

667 70 70 19

La nit de Cap d'Any 
busca'ns a la plaça Nova!

!
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RETALLS del Per aquestes festes de Nadal i Reis, farà 37 anys que en el primer pis d’El Casal es 
va inaugurar la 5a Mostra del llibre infantil i juvenil.

Feia cinc anys que en aquestes dates les entitats d’El Casal despertaven la 
imaginació de la mainada mitjançant els llibres més adients.

També aquell any, la Regidoria de Cultura del primer Ajuntament democràtic va 
impulsar, juntament amb diverses entitats del poble, les Primeres Jornades Literàries 
del Maresme.

La Cultura amb majúscula va entrar amb tot el seu esplendor en la Festa Major 
d’Hivern de 1980.

Revista Llaç nº 39, 40, 41 i 42. 

Caterina Alsina Parnau

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Bones festes!

fusteria pou
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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!
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RETALLS del 

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpiaBones Festes!

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

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

Bones festes!

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Bones 
Festes!

bones 
festes!

La democràcia participativa i la democràcia 
representativa són les dues cares de la mateixa moneda
(Necessitem tenir una nova biblioteca i una piscina coberta)

D’ençà de la votació popular dels 
Pressupostos Participatius de l’Ajunta-
ment d’Argentona, s’ha creat una falsa 
polèmica: fer una piscina coberta ha de 
ser una prioritat en els propers exercicis 
pressupostaris de l’Ajuntament?

En primer lloc, el que han escollit la 
ciutadania que va voler participar en la 
consulta és finançar el projecte de l’estudi 
de com es podria fer una piscina coberta 
a la nostra vila. 

El projecte ha de contemplar diverses 
possibilitats: aprofitar la piscina d’estiu 
que tenim per poder-la cobrir quan 
fa fred, transformar-la en una piscina 
coberta com la del Sorrall de Mataró o 
proposar-ne la construcció d’una de nova, 
respectant la que tenim per a l’estiu, en 
una ubicació diferent.... 

Les alternatives estudiades hauran 
de ser posades a consideració de la ciu-
tadania, explicitant els costos i els pros i 
contres de cada alternativa.

La necessitat d’una nova biblioteca 

pública municipal, no només estava als 
programes electorals dels grups polítics que 
estan representats en el govern municipal. 
Des de la Diputació de Barcelona s’oferia 
suport per modernitzar-la, queden molt 
poques viles de més de 10.000 habitants 
que no disposen d’un servei modern com 

el que podem veure a Mataró (Biblioteca 
Pompeu Fabra i Biblioteca Antoni Comas), 
Vilassar de Mar (Biblioteca Ernest Lluch) 
per posar dos exemples propers.

Hi ha un consens que el nou equi-
pament s’ha d’instal·lar a l’espai de Can 
Doro - Cal Guardià, amb aparcament sub-
terrani i que inclogui els estudis de Ràdio 
Argentona i l’Arxiu Municipal. 

Estem parlant d’un projecte molt 
ambiciós, no es tracta només d’una 
biblio teca, estem parlant de la «Casa 
del Saber, del Sentir i del Ser». No 
només podrem tenir accés al saber dels 
llibres, revistes i diaris, també a través 
d’Internet a la informació emmagatze-
mada al Núbol, prèstec de documents 
àudio-visuals (DVD, CD), etc... Inclourà 
dues sales d’actes per fer conferències i 
presentacions de llibres. 

No em feu triar entre la salud del cos 
o la de l’ànima, no renuncio a cap de les 
dues. 

El que realment ens cal és un finan-
çament just per poder-ne disposar. A les 
nostres mans està la força per poder tenir 
un Estat Català que reparteixi equitati-
vament els recursos que es deriven dels 
nostres impostos. Començant pel finança-
ment local.

Xavier Peguera. 
Membre de l’Assemblea de la CUP d’Argentona.

No em feu triar entre la salud 
del cos o la de l’ànima, no 
renuncio a cap de les dues

Participa! Us animem a participar en les juntes de l’As-
sociació 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. Feu-nos 
arribar les vostres dades –nom, telèfon de  
contacte o e-mail– i us convocarem a les reu-
nions. També podeu participar des de casa 
fent arribar els vostres comentaris o escrits a  
revistaelbanc@gmail.comDescarrega’t la revista en pdf:

avargentona.com/banc
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La recollida dels residus domèstics per a 
la seva posterior gestió i eliminació és 

un servei que han de donar, obligatòria-
ment, els ajuntaments. Això sí, cada ajun-
tament decideix com organitza la recollida 
dels residus municipals. A Argentona, des 
del 2004 i el 2008, es recull porta per porta 
(PaP) a una part del poble i, a partir del 
2017, el PaP s’haurà estès a tot el municipi.

A diferència dels residus domiciliaris, 
els residus comercials no són de recollida 
obligatòria per l’Ajuntament. Els establi-
ments estan obligats, per llei, a acreditar 
que tenen contractat un gestor privat 
de residus. Si no ho acrediten i els seus 
residus són assimilables als domèstics, 
l’Ajuntament considera que s’acullen al 
sistema municipal, havent d’assumir els 
costos de la seva recollida, gestió i eli-
minació mitjançant la taxa municipal 
de recollida d’escombraries. Hi ha 
consistoris que estableixen unes taxes 
simples, amb poques modalitats i tothom 
a pagar el mateix; d’altres estableixen 
barems més sofisticats en funció de m2, 
localització l’establiment i tipus d’acti-
vitat; i d’altres intenten ajustar la taxa 
en funció dels residus generats: és quan 
parlem del pagament per generació 
(PxG). Aquest sistema intenta que, qui 
més brossa generi, més pagui i que, qui 
s’esforci i s’organitzi per generar menys 
residus, pagui menys. Perquè el sistema 
pugui funcionar, cal establir unes mesures 
de pes o de volum de residus generats, és 
a dir, un comptador. Si els residus sortissin 
de l’edifici en format líquid, un comptador 
com els de l’aigua serviria per facturar el 
servei en funció de la quantitat de residus 
generats... però aquest no és el cas!

La taxa de pagament per generació 
de residus es va implantar a Argentona el 
2010 al nucli urbà i a Madà, és a dir, als sec-
tors on es feia la recollida PaP, i afectava 
tant els habitatges com els establiments. 
El 2013, però, va sofrir una modificació 
que la va desvirtuar bastant pel que fa 
als domicilis. No així la taxa comercial 
que segueix estructurada igual que en el 
moment de la implantació del PxG.

Les parts de la taxa comercial per gene-
ració

Amb el sistema PxG, la taxa d’escom-
braries municipal queda dividida en dues 
parts: una de general i una de variable.

La part general s’estructura en dife-
rents tarifes segons el tipus d’activitat i la 

superfície del local. Aquesta part va desti-
nada a cobrir els següents serveis: 
 � Logística de recollida, és a dir, que el 

camió passi per davant de l’establiment, 
tant si s’han tret residus al carrer com 
si no (inclou compra i amortització dels 
camions, benzina, salaris del personal...)

 � La recollida porta a porta del paper i 
el posterior transport cap al reciclador.

 � La recollida del vidre (el buidat dels 
iglús) i el posterior transport cap al 
reciclador.

 � El servei de deixalleria, tant la fixa 
com la mòbil.

La part variable de la taxa comercial 
és diferent per a cada establiment segons 
la quantitat i tipus de residus que generi. 
Aquesta part és el comptador que abans 
havíem esmentat. Unes bosses i uns 
cubells, de volums estandarditzats fan de 
comptador dels residus generats. Les frac-
cions comercials taxades en són tres:
 � Fracció orgànica. Els establiments 

productors d’orgànica han de contrac-
tar uns cubells o bujols en funció del 
volum que generen. Aquests conteni-
dors són propietat de l’Ajuntament que 
els cedeix a l’establiment per a ús pri-
vatiu i són els únics que el servei recull. 
Poden tenir una capacitat de 25, 35, 60, 
120 o 240 litres. El seu cost anual és de 
43, 54, 66, 143 i 203€, respectivament. 
Per comparar volums: el cubell petit 
dels domicilis és de 10 litres, el gran és 
de 25, com el comercial més petit. 

 � Fracció rebuig. Es recull en bosses 
taxades de color vermell en dos for-
mats: 17 i 65 litres, a un cost de 0,65 i 
2,50€ la unitat, respectivament. Com 
més rebuig es genera, més bosses s’han 
de comprar i més taxa es paga. Una 
selecció de residus ben feta, permet 
assolir un reduït nombre de bosses, 
llevat d’aquells establiments que en 
siguin grans generadors a causa del 
tipus d’activitat que fan (p.e.: els bol-
quers en una residència d’avis, ja que 
és un dels residus principals de la seva 
activitat). 

 � Fracció envasos. Es recull en bosses 
taxades de color groc i dos formats: 35 
i 100 litres a 0,35 i 1 €/unitat, respec-
tivament. Com en el rebuig, l’import 
de la taxa deriva del nombre de bosses 
utilitzades per a aquesta fracció, ja que 
la taxa es paga en el moment d’adquirir 
les bosses.

És més cara la taxa d’escombraries 
comercials a Argentona?

Per saber-ho ens calia tenir els cos-
tos anuals, per a tots els conceptes, d’un 
establiment argentoní i comparar-ho amb 
la taxa d’escombraries que aquest establi-
ment hauria de pagar si estigués ubicat 
en un altre municipi. A la planta baixa de 
la seu social de l’Associació de veïns –el 
Casal– hi ha una activitat de restauració 
–la Fonda– que ens ha facilitat les dades 
de la seva taxa per a diversos anys i que 
reproduïm:

Any 2014 2015 20163

Part general1 170 170 170

Fracció orgànica2 143 143 143

Fracció envasos 120 150,5 90

Fracció rebuig 117 91 65

Total 550 554,5 468

Cost diari 1,51 1,52 1,56
1 Tarifa: restaurants i bars menys de 2002

2 Bujol contractat de 120 litres
3 Dades de només 300 dies

La primera impressió pot fer semblar 
que 550 €/any són molts diners. Si ho repar-
tim a cost diari veiem que un restaurant 
que treballa, treu les seves escombraries al 
portal i, llevat del vidre, se n’oblida... pel 
preu d’1,5 € al dia, és a dir, el que paguem 
per un refresc! Algú pot considerar que és 
car? Nosaltres creiem que no. És evident 
que si no es té voluntat de separar bé i 
reduir al màxim els residus, aquest cost 
pot augmentar perquè el rebuig (la fracció 
més cara) es dispararà.

Per respondre a la pregunta que titula 
aquest apartat, s’ha fet una cerca a inter-
net de les ordenances fiscals de diversos 
municipis publicades per al 2016 (majo-
ritàriament) i s’han fet els càlculs segons 
les característiques de l’establiment i els 
paràmetres de cada ordenança. Els resul-
tats obtinguts, ordenats de menys a més, 
es llisten tot seguit:

Conclusió: la recollida porta a porta 
i el pagament per generació NO encarei-
xen la taxa de residus a Argentona. A 
altres municipis similars, més grans, més 
petits, amb PaP o amb contenidors, la taxa 
comercial pot ser molt més cara que a 
Argentona.

Assumpta Boba

LA NOSTRA BROSSA DE CADA DiA

Municipi € /any
Arenys de Mar * 335
Matadepera * 446
Vilassar de Dalt 498
Argentona ** 555
Canet de Mar ** 756
Torelló 793
Santa Susanna 811

Municipi € /any
Cassà de la Selva 820
Mataró 832
Vilassar de Mar 873
El Masnou 994
Vilanova i la G. 1.110
Les Franqueses 1.293

El pagament per generació en la taxa 
d’escombraries dels establiments comercials

* Municipi amb recollida PaP
** Municipi amb recollida PaP i PxG comercial 
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Les venus senils

Quan estic prenent el sol a la platja, m’agrada observar la 
presència de les senyores madures. Tinc en certa manera, la 

mateixa afecció que Napoleó que li agradava contemplar el teatre 
on s’havia desenvolupat una batalla.

Per a mi una senyora madura és l’exponent vivent del combat 
que promou Eros, el rei de l’amor, i que té com a complement 
circumstancial el llit. Una senyora madura és com si veiés el camp 
de batalla d’Austerlitz però amb sabatilles de bany. Totes les parts 
del cos d’aquestes Venus senils han estat lloades per rendits 
amants. La fauna i la flora han cedit imatges a aquest tarannà lau-
datori. Els seus llavis ara voltats d’arrugues, han tingut la textura 
d’un clavell florit (boca sagnant). La llum del seu mirar omplia la 
vida d’un rendit amador. Els peus que trepitgen barroerament la 
sorra i que són camp de treball de callistes i podòlegs, han estat 
cantats per galants poetes exposant que estendrien una catifa de 
roses, gardènies, nards i miosotis, perquè els seus peus tan fins 
llisquessin talment com el cigne de Lohengrin. Un galant enamo-
rat que vivia en un poble d’estiueig, que s’havia enamorat d’una 
donzella de la colònia i l’havia comparat amb l’oreneta que quan 
ve l’hivern emigra i torna amb el bon temps (tan desitjat) i que 
cada any amb les ales esteses, la nina eixerida.

Aquestes Venus senils han estat receptores de moltes vari-
ants de la literatura galant. Han rebut cartes amoroses, que una 
vegada lligades amb una cinta de color eren veïnes de calaix amb 
les peces més íntimes de la receptora. Les seves parts del cos han 
rebut comparacions, sinònims i antònims pertanyents als tres 
regnes naturals. Les Venus senils que es passegen arran l’aigua 
besin les seves cames, si bé les ones engendraren Afrodita, les 
senyores confien que encara els resti una mica de virtut curativa 
per tal d’alleugerir unes ostentoses varius.

Quan a l’òrbita familiar hi entren les nores i gendres, es 
produeix una transmutació i aquelles orenetes, gaseles, clavells 
vermells, s’han convertit en guineus, atzavares, garses i arpies.

CÀNTIC D’UN ANCIÀ 

Beneïts aquells que em miren amb simpatia
Beneïts aquells que es fan càrrec del meu caminar cansat
Beneïts aquells que parlen alt per dissimular la meva sordesa
Beneïts aquells que m’estrenyen amb calor les mans tremoloses
Beneïts aquells que s’interessen per la meva llunyana joventut
Beneïts aquells qui no es cansen d’escoltar els meus discursos  
ja tantes voltes repetits
Beneïts aquells que comprenen la meva necessitat d’afecte
Beneïts aquells que em regalen estones de llurs temps
Beneïts aquells que es recorden de la meva solitud
Beneïts aquells que se’m posen al costat quan sofreixo
Feliços aquells que alegren els darrers dies de la meva vida
Feliços els qui són a la vora al moment del traspàs
Quan entraré a la vida sense fi em recordaré de tots ells  
davant el Senyor

(Anònim)

Rafel Bigorra i Rius

21/10/2016. Assaig 
de pastorets al 
Centre Parroquial.

13/10/2016. Conferència del M. Hble. Artur Mas i Gavarró, a La 
Sala, organitzat per Argentona, Cultura i Debat.

21/10/2016. Xerrada debat Com interpretar la factura de la 
llum i eficiència energètica  organitzada per l’Associació de Veïns 
d’Argentona.

22/10/2016. Tardor 
Literària. “Lectures 
en veu alta”, 
organitzat pel CEA.

21/10/2016. Exposició 
Fons d’Art de 
l’Aixernador. 
Centre Cultural 
Argentoní. A càrrec de 
Joan Pannon i Farrés.  

29/10/2016. Cançons 
de vi i de taverna amb 
Jaume Arnella. Organitzat 
per A.C. Amics de la 
Vinya i el Vi d´Argentona. 
Foto de Lluís Mas

Coses que han passat…
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Carta dimissió del vice-president  
del Consell de la Vila

Benvolguts convilatans argentonins,
Un any desprès de la meva elecció com a Vice-President del Con-
sell de la Vila, n’he dimitit i mitjançant aquest escrit vull explicar 
al Consell i a la Vila, el motiu que m’ha portat a prendre la decisió 
d’abandonar el càrrec.

Vaig estar ja l’any 2008 en el procés participatiu del Pla Direc-
tor de Participació Ciutadana, on es va gestar el Consell de la Vila 
com a pilar fonamental de la participació, perquè es convertís en 
l’espai central i vertebrador de la participació ciutadana a Argen-
tona. En el lloc de posada en comú d’inquietuds i de debat, entre 
ciutadania, entitats i responsables polítics, sobre els assumptes 
públics de la Vila en tots els seus àmbits. Estructurant-lo a nivell 
territorial ‒de barris‒ així com sectorialment, per a un nou model 
de democràcia participativa, per abandonar el model d’aleshores 
on la participació penjava de les diferents regidories. No ho hem 
aconseguit i el més trist, és que no hi ha encara, voluntat política 
per aconseguir-ho.

Formo part d’aquest Consell de la Vila des de la seva cons-
titució l’any 2012 com a representant de Natura entitat de medi 
ambient, així com també de la seva permanent en representació 
de les entitats cíviques en la seva primera etapa i com a vice-
president en aquesta segona. 

L’experiència en la seva primera etapa 2012-2015 amb en 
Ferran Armengol de president i Salvador Casas de regidor de 
participació, va ser força decebedora. Es van viure processos 
participatius com el de la brossa o el POUM que van mostrar un 
govern que només cercava utilitzar el Consell de la Vila i la par-
ticipació per electoralisme i per legitimar la seva acció de govern, 
sense creure veritablement en la democràcia participativa. Vaig 
expressar-ho ja llavors en un article a la revista del Banc de la 
Plaça de l’abril del 2014 «Ens cal creure-hi, en la participació».

Va començar aquest nou Consell de la Vila, una nova etapa, 
ara fa un any amb presidència i regidoria de participació de la 
CUP, amb l’Eudald Calvo com a president i en Guillem Saleta 
com a regidor de participació. Tot i la meva pública decepció per 
la manera en que havia anat la formació del nou govern de la 
CUP, pactant amb la vella política del PSC, amb una ICV encara 
ressentida per haver estat expulsada del govern a les municipals 
de fa vuit anys per la seva gestió autoritària en l’afer de can Doro 
i amb el suport d’una ERC(+CDC) castigada a les urnes pel seu 
tarannà manipulador... Tots units, un pacte amb els de sempre, 
per canviar-ho tot, en contra d’una agrupació política assemble-
ària i plural, la més votada de la Vila per segon cop, a canvi de la 
vara de batlle de la vila i de les apreciades cadires de les regidories 
de govern.

Tot i això, la CUP per a mi seguia sent llavors, una esperança 
de canvi, que arribés una nova manera de fer política a Argen-
tona, amb un programa que deia coses com aquesta:

«MODEL PARTICIPATIU. Tradicionalment, la política s’ha vist 
com un espai on la ciutadania delegava les decisions a la classe 
política mitjançant el vot.... La democràcia no només és votar un 
cop cada quatre anys. Hem d’anar cap a un model de democràcia 
participativa. Cal retornar al poble el que és del poble, el poder 
de decisió. Perquè no volem que la participació ciutadana només 
sigui una moda o que només serveixi per justificar les polítiques 
del govern municipal. Volem que al poble se l’escolti i que deci-
deixi. Per això, cal donar un caràcter vinculant als diferents òrgans 
i processos participatius... Modificar el reglament de participació 
per incloure els referèndums vinculants, basant-nos en el dret a 
petició perquè la ciutadania pugui decidir en temes importants.»

I per això vaig oferir-me a treballar-hi conjuntament en base 
a aquests ideals com a vice-president del Consell de la Vila i Pre-
sident de la seva Comissió Permanent.

Ha estat la manera en que s’ha pres la decisió de la retirada 
de la creu de les escales de l’església, «el monument franquista» 
el que m’ha fet decidir, ha estat la manera en que s’ha fet i que 
s’ha portat a ple. Sense informar-ne prèviament, ni demanar-ne 
opinió als òrgans participatius de la Vila: el Consell de la Vila, 
el Consell de Patrimoni, ni a la Comissió de Memòria Històrica. 
Un dels membres d’aquesta darrera va expressar-ho en el Ple. 
En aquell Ple, totes les intervencions del públic es van mostrar 
contràries a com s’estava prenent la decisió; en com s’havia 
menystingut la recollida de més 500 signatures de la ciutadania, 
promoguda per un ex-membre del Consell i Fill Predilecte d’Ar-
gentona, que a més va participar en la re-interpretació del monu-
ment; com s’ha ignorat la sol·licitud de membres del Consell; i 
com jo mateix, com a vice-president, li vaig demanar al batlle 
que es pogués tractar la decisió en el marc del Consell de la Vila.

«Els principis no es consulten» va ser la resposta pública del 
batlle i president d’aquest Consell, com explico en l’article també 
al Banc de la Plaça: «Cop de creu a la participació»

He estat treballant amb el regidor de participació, Guillem 
Saleta, que està fen una gran tasca per avançar en el model par-
ticipatiu però, en aquest afer, m’ha demostrat que el seu model 
participatiu tampoc ja no és el que prometia el seu programa 
electoral.

És per tot això, al que s’hi suma la pèrdua de confiança del 
regidor cap a mi, així com altres actituds que m’han demostrat 
que les pors de la participació dels regidors d’anteriors governs 
han contaminat el present govern, el que em fa prendre aquesta 
decisió, per mostrar la meva denúncia sobre aquesta manera 
d’actuar del govern i per no poder continuar col·laborant com a 
vice-president al Consell de la Vila, amb una presidència que creu 
en la participació per a segons què.

No abandono el Consell com a membre, perquè no abandono 
el diàleg i crec que la participació és la millor manera de avançar 
cap una societat millor. Vaig agafar aquest encàrrec per compro-
mís i responsabilitat de la mateixa manera que prenc aquesta 
decisió per compromís, responsabilitat i coherència, perquè la 
crec necessària per caminar cap un projecte participatiu, trans-
parent i netament democràtic.

Moltes gràcies a tots el membres del Consell de la Vila per la 
seva confiança i les meves felicitacions a la nova vice-presidenta.

Lluís M. Mas i Esquerra

bones 
festes!
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En record al Joan Estrada
Si un dia sóc terra,  
si un dia sóc pols,  

que sigui d’aquesta, 
que han trepitjat molts.

Cada cop que cantem aquesta cançó, 
ens venen records d’amics que ens han 
deixat. I quan es tracta de companys can-
taires, la gola tremola, i el cant surt més 
trencat. I amb tu, Joan, aquest fragment 
encara agafa més sentit.

Tu has estat un home de la terra, sem-
pre treballant per Argentona.

Era fàcil veure’t carretejant amunt i 
avall, netejant jardins. No costaria gaire 
trobar algun dels teus exalumnes de quan 

eres el conserge del col·le de baix que 
recordarien les malifetes que et feien, i tu 
els llançaves un renec simpàtic, i acabaves 
amb la sentència: «És un bon nano!». I és 
que tens un cor tan gran, que no hi cap la 
revenja o l’enuig.

Nosaltres seguirem cantant, més 
amples doncs trobarem a faltar l’espai que 
deixes, i no hi ha manera d’omplir-lo.

Però cada vegada que cantem, Joan, tu 
allà on siguis, aixeca l’estendard ben alt, i 
orgullós com has estat sempre, canta amb 
nosaltres.

Els teus amics de la Coral Càntir d’Or

Estimada Maria
Et veig créixer envoltada d’afecte i, 

sobretot, de coses. Trastos i trastos que 
han fet l’embolcall normal de cada ésser 
humà que arriba al món.

I és que Déu n’hi do la quantitat de 
coses que han inventat per als nens. Això 
mateix ocorre en el món dels adults. Hem 
creat infinites necessitats que ens omplen 
la vida de trastos que ens esclavitzen i 
ens distrauen d’allò essencial.

I l’important, Maria, no creguis 
que són les mil coses que envolten la 
teva vida. No. Allò essencial és l’estima 
dels teus, la vida que us regaleu els uns 
als altres, els somriures, el gaudir de la 
bellesa de la vida. Perquè la vida té coses 
precioses que no es poden comprar a les 
botigues, com és ara el blau del cel, el 
verd dels arbres, els cicles de la natura, 
les postes de sol, les rialles de la gent, la 
tendresa, la calma dels ancians, la calor 
de la llar, els àpats compartits, el joc, les 
llàgrimes i el consol, les carantoines, les 
sorpreses... 

No et puc explicar quantes coses 
boniques té la vida, però sí que et puc dir 
que moltes vegades els trastos (aquells 
que creiem que són necessaris, però 

que podríem viure igual sense ells) ens 
envolten, ens empresonen i ens aclaparen 
tant que ens impedeixen moure’ns amb 
llibertat, ens fan els seus esclaus.

Maria, quantes menys coses necessi-
tis, més lliure seràs. Perquè el teu valor 
mai no estarà en les teves coses sinó en 
la teva persona; i a casa teva no serà un 
museu sinó la llar on la gent s’estima; i 
tu no seràs una tirana que demana sense 
parar i guarda per acumular sinó que 
podràs donar amb llibertat.

Prova de ser dona de grans ideals i 
lluita per ells; i de ser persona de poques 
necessitats. Podem ser com un pou de 
desitjos, que mai arriba a omplir-se. 
Molta gent inverteix la seva vida en 
intentar omplir aquest pou i viu sempre 
en la frustració, ja que desprès d’un desig 
acomplert en ve un altre i un altre... i sen-
tim una profunda sensació d’insatisfacció 
personal. 

Et diré un secret important per viure: 
la felicitat no te la dóna tenir tot el que 
vulguis, sinó saber gaudir d’allò que tens.

Una abraçada de la teva àvia.

Lola Perajoan, de ca l’Odon 

Bones Festes!

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!

Una nova època

El 2007 els Amics de la Poesia d’Argentona 
es van instituir com a entitat cultural del 

poble. No va ser fins el 2013 que van repren-
dre el certamen literari Vila d’Argentona, que 
feia anys que no se celebrava, li van treure la 
pols, li van afegir l’aclariment que es tractava 
de la seva “segona època” i el van instaurar 
com a certamen poètic de la nostra vila.

Doncs bé, ara els Amics de la Poesia 
van un pas més enllà. Ambiciosos, volem 
encarar una nova etapa de l’entitat. Una 
presidència rejovenida només pot tenir una 
intenció: mirar cap al futur. Futur significa 
innovació, creativitat, presència més activa 
al carrer. Però tot això sense oblidar-nos de 
l’essència de l’entitat: promoure la poesia 
i acollir aquells que l’estimen, creant un 
espai de debat i d’admiració, on els crea-
dors es puguin expressar i els espectadors 
en puguin gaudir.

Callem. No desvetllem coses, encara. 
Però estigueu atents. La nova època dels 
Amics de la Poesia ben aviat es deixarà 
veure pels racons del poble. Tingueu els 
ulls desperts i el cor obert.

Laura Gállego Marfà
Presidenta dels Amics de la Poesia d’Argentona
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EL RACÓ 
DE LA
LiNA

AquestA Nit

Avui ens cal obrir la caixa forta
dels tendres sentiments, per escampar-los
arreu del món, i ho fem obrint la porta 
del nostre cor content de regalar-los.
Voldria dir que en el meu cas precís
m’ajuda tots els anys el bon Narcís,
que sembla mut perquè no parla mai,
encara que sovint la veu li sento
molt fonda dintre meu, o enllà l’espai,
com un ocell… serà que jo m’ho invento?
És moltes coses, sobretot molt bo,
i es diu Narcís perquè és un nom de flor
i amb nom de flor diem “l’altra paraula”:
la que ens fa veure que l’Amor prospera,
com la saviesa, i la vivor dels ulls,
que els prats verdegen amb la primavera,
i els mesos duen atractius els fulls.
i fa que l’àngel que duem tothora,
dins nostre a punt per si ens convé un favor,
ens faci viure amb veritable Amor,
i ens acompanyi quan el cor ens plora.
i em van caient les llàgrimes a gotes,
alhora que floreix el meu somrís,
en veure que les porta totes, totes,
brillant dins els seus ulls el bon Narcís!

Argentona
Nadal 2016

Romanticisme, 
sorolls i campanes

Havent llegit aquell encertat article publicat en l’últim 
Banc de la Plaça que parlava de les campanes del nostre 
poble, vaig sentir una fiblada en el meu romanticisme. I és 
que, de les velles campanes del meu poble, el so de les quals 
jo em congratulava escoltar, en sabia destriar la seva veu: la 
de la Dominga, la de la que va substituir la Juliana, o la de les 
menys grans, aquell parell sense nom que, mirant la plaça, 
sembla que en siguin guardianes. 

D’aquesta plaça on hi ha una placa que diu “Plaça de l’Es-
glésia”, també va haver-n’hi una altra que deia “Plaça Pius xii”, 
però per als avantpassats i per als de la meva generació sempre 
va ser, i encara és, la “Plaça de Missa”. Ara, enmig de tot el 
brogit, sols les sento molt esporàdicament, com si haguessin 
emmudit. Mudesa que els ha arribat a poc a poc, a través dels 
anys. Però sé que no és veritat, que només m’ho sembla a mi, 
però també sé que ja no toquen per als actes menors de cada 
dia, com oracions o rosaris, ni tocaran mai més a foc o a some-
tent i queda lluny aquell repicar saludant l’arribada del que 
creien vehicle episcopal i no era més que un vehicle carregat 
de truges. el mossèn de torn, quan vol avisar d’una celebració, 
la majoria de les vegades ja fa sonar aquella petita campaneta 
de dalt del cimbori que només sonava senyalant els quarts 
d’hora del nostre rellotge públic, d’aquell rellotge que un ric 
hisendat va regalar a la Vila tot just despuntar el segle xx.

Potser el meu veïnatge amb aquelles ànimes de bronze me 
n’havia fet companyes inseparables... I els companys, sembla 
que si queden lluny, els trobem a faltar.

estem envoltats de soroll, molts sorolls, i la societat ha cre-
gut necessari suprimir-ne algun. A més que el laïcisme imperant 
no necessita senyals ni crides religioses, suprimir tots els altres 
sorolls ‒que son moltíssims‒ seria impossible. A tot això ja ens 
hi hem acostumat, encara que sigui a contracor. I dic a contra-
cor perquè quan m’era possible, ja fa anys, m’agradava anar 
a alguna vall del Pirineu ‒la Vall fosca o a la Vall farrera‒ i 
contemplava a l’entrada d’aquells poblets, aquell cartell que diu 
“Aquí s’escolta el silenci”. I era veritat! sols la dolça veu d’aquell 
vellet que m’explicava coses que em delectaven, i de tant en 
tant, molt de tant en tant, trencava el diàleg la veu nítida de la 
campana de la vella esglesiola del poble.

Això també, fa molts anys, ho havia practicat en els con-
torns de casa nostra, però tot ha canviat. Des del sot de can 
Carmany, el sot de can Poll o el sot de can Comalada, ja no 
sento les campanes. Potser el seu so, embolcallat per mil sorolls 
en aquest guirigall que sembla que m’envolta, ja no m’arriba. 
Potser tampoc no hi sento con abans quan, si el vent ajudava, 
sentia el xiulet d’un tren arribant a l’estació de Mataró.

Doncs sí, les campanes van aprenent a callar, o m’ho sembla 
a mi, i les trobo a faltar perquè jo em tenia per un escolta-cam-
panes que no confondre per toca-campanes persona que parla 
sense solta, mancada de formalitat. o potser sí?

De totes maneres us diré que encara em sembla sentir, en 
algun moment de solitud, la veu d’aquella campana amiga que 
amb cantarella em deia: “Ploro els difunts, allunyo les tempestes 
i alegro les festes.”

Lluís Serra
Bones festes!
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FAIG MÚSICA, FAS MÚSICA, FEM MÚSICA!!!!!!

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRICULA OBERTA CURS 
2016-2017

MUSIQUEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MUSICAL: des dels 3 anys.

RODA D'INSTRUMENTS: saxo, guitara elèctrica 
i espanyola, trombó, clarinet, viola, violí, violoncel, 
bombardí, bateria, fl auta travessera, fl auta dolça, 
acordió, baix elèctric, trompeta...

• Classes col·lectives i individuals d'instrument

• Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

• Formacions instrumentals de corda i combo

• Proves d'accés al conservatori i exàmens de la 
Royal Schools of Music

LITTLE BAND • BANDA&BAND • A-COR • BATUKATS

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!

INTER TALLER

MECÀNICA, ELECTRICITAT I 
DIAGNOSI DE L’AUTOMÒBIL

Posi’s en contacte amb nosaltres  
per a una revisió gratuïta!

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!

RECOMANEM...

Planeta mut
Jordi Solé Camardons

Com es comunicarien entre si 
uns éssers muts d’un altre planeta 
però força semblants als humans? 
Com es comunicarien la gent de 
la Terra amb aquests éssers intel-
ligents? Com els influirien? Quin 
paper hi podria jugar la dansa? 
Hi hauria literatura o teatre en un 
planeta mut? Com els condiciona-
ria una desproporció sexual en el 

nombre de naixements? Serien éssers més pacífics? Farien guerres? 
Quina seria la mentalitat dominant en un planeta d’aquestes carac-
terístiques? Quines afinitats i diferències culturals i tecnològiques 
hi hauria amb la Terra? 

Totes aquestes preguntes i moltes més es responen en la trama 
trepidant i original d’una novel·la ara reescrita però que en la seva 
primera versió ja va guanyar el Premi Juli Verne de ciència-ficció.

Jordi Solé Camardons (Oliana, 1959) és catedràtic de llengua 
catalana i literatura a Secundària, ha treballat durant cinc anys 
d’assessor LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió social). A 
Voliana Edicions, segell que dirigeix, s’han publicat: Independèn-
cia o mort… de la llengua (2011) i Diccionari Essencial Esteve Albert 
(2015).



D 1.7 b e r n at  x i m e n e s
o d o n t ò l e g
c o l · l e g i a t  n ú m .  4 7 1 5

c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

ELECTRO SERVEI

Desplaçament gratuït 
a Argentona

Servei assistència tècnica 
d’electrodomèstics

93 799 74 50 
607 85 85 38 

(Jordi)

• Reparació de rentadores, assecadores, 
rentavaixelles...

• Venda d’electrodomèstics nous i d’exposició

• Aparells d’ocasió revisats i amb garantia

• Altres serveis per a la llar

Pressupost sense compromís - Servei en 24 h

Nova adreça: Dr. Farrero núm. 16 (al costat de La Formiga)!

EL TRAMVIA

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

Tenim 26 classes de torrons.Tria el teu!

 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 !!

 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 !!

Bones festes!

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

Bones festes!

C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

farmaciaguillen@cofb.net

farmacianuriaguillen.cat

farmàcia
Núria Guillén Vidal

@

www

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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presentant aquest 
anunci

8% Dte.  
 

en tots els 
tractaments

Carreras Candi, 22 - Argentona

Tel: 930 02 92 74 - 640 15 93 81

info@mesqsalut.com 

www.mesqsalut.com

 mesqsalut.argentona

RITUAL ORO
Inspirado en la medicina tradicional china por sus virtudes te-
rapéuticas, es considerado por los científicos de la cosmética 
moderna uno de los materiales más valorados. Proporciona en 
nuestro cuerpo luninosidad, efecto tensor, regenerador, nutre e 
hidrata.

RITUAL EN PAREJA 
Deja de lado el trabajo, todas las tareas domésticas y todo tipo de 
preocupaciones y ven a disfrutar de un masaje con aceites esen-
ciales más la utilización de nuestra zona "relax'' con ozonoterapia 
y bañera de hidromasaje para ti y tu pareja. 

RITUAL VOLCÁNICO
El basalto es una roca encontrada originalmente en las profundi-
dades de los volcanes, adquiriendo todas sus propiedades natu-
rales. El basalto es rico en hierro y magnesio lo que es eficaz para 
aumentar la circulación y la eficacia de los tratamentos de masaje. 

RITUAL ROSA DE ORIENTE 
Ritual que sumerge el cuerpo y la mente en un reino de perfumes 
estimulantes, sensaciones puras y exclusivas para encontrar el 
bienestar total. 

RITUAL NAUTILUS 
Un masaje sensorial que te llevará de viaje al lugar exótico de tu 
yo más interno, devuelve tu cuerpo a las vacaciones. 

RITUAL CAÑA BAMBÚ
El bambú es rico en principios activos, nutritivos y equilibrantes 
que nos llenan de vitalidad y energía. El masaje con cañas de 
bambú es un nuevo reto en la búsqueda del equilibrio físico, men-
tal y espiritual.

www.verdaigua.cat
Verdures del Maresme i fruita del país. Tot eco.

Venda a la fi nca: 
divendres de 4 a 7 i dissabtes de 9 a 2

Ctra. de Vilassar km 0,8 - Argentona

Bones 
Festes!

bones 
festes!

bones 
festes!


