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PIM, PAM, POUM…

No!, no es que vulguem enaltir l’inici de l’estiu i del període vacacional. No, 
tant sols ens volem referir metafòricament a la situació d’incertesa que patim 
enfront al proper Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Sí!, amb el POUM ens hi juguem molt. Ni més ni menys que el futur d’Argen-
tona a mig termini, i això no és res!!

Després de múltiples consultes populars (participació directa i indirecta a tra-
vés d’enquestes, opinions…) l’Ajuntament ha presentat el seu avant-pla. Sí, 
diem «el seu pla», doncs a pesar de la «publicitada» participació popular, la 
veritat és que presenten en públic el que volen. Al nostre entendre, l’avant-pla 
no té res a veure amb la voluntat popular expressada per mitjà dels canals de 
participació. El poble vol un creixement sostenible, gairebé vegetatiu, preser-
vant l’entorn i els nostres valors naturals, culturals i socials, que no són pocs. 
Res de creixement industrial desmesurat ni d’especulació urbanística inter-
canviant sòl agrari per urbanitzable. Volem mantenir el sòl agrari com ara i 
no perdre’n ni un centímetre. Això ja va succeir malauradament en el passat.

Què ens esperavem? En veritat això, doncs la sospesada «participació ciu-
tadana» és un pur i senzill maquillatge democràtic per fer el que volen les 
«autoritats». Bé, de moment ho plantegen, està encara a mans de la ciutadania 
que ho puguin fer. És el moment de fer al·legacions i intentar, de nou, fer veure 
que no volem intercanviar sòl agrícola en actiu per sol industrial o residencial; 
que no volem créixer més que el necessari per encabir el creixement vegetatiu 
dins del propis límits territorials actuals del sòl urbà; que cal replantejar-se la 
urbanització del Collell, que si fins ara no ha calgut, no té per què caldre en 
un futur. Això és el que pensa l’Associació de Veïns i animem a defensar-ho a 
tothom que pensi igual.

A l’escriure aquestes ratlles hem de lamentar profundament la mort del nostre 
metge de poble (tal com a ell li agradava anomenar-se) Oriol Martí i Carras-
co. Dir-se metge de poble vol dir molt en si mateix. Només cal reflexionar-hi 
una mica. Ara els metges són especialistes, de família, pediatres, obstetres, 
psiquiatres… però ja no en queden gairebé de metges de poble. L’Oriol n’era 
un dels que en quedaven, i que exercia com a tal. Per això la seva pèrdua serà 
doblement sentida, tal com va quedar palès per les emocions de la multitud 
que s’aplegà en el seu comiat. Amb aquestes ratlles volem deixar constància 
del nostre agraïment com a poble a la seva figura i el més sincer condol cap 
als seus familiars i amics. Oferim l’espai de la Revista a qui vulgui glosar la 
seva persona.

Que tingueu un bon estiu.
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Per la seva riquesa natural, paisat-
gística i de tradició, l’espai natural 
i agrari d’El Collell constitueix un 

patrimoni agrícola, forestal, ambiental, 
cultural i històric que cal conservar, per la 
seva contribució a l’arrelament de la po-
blació agrària, la preservació de la biodi-
versitat i la continuïtat sistèmica del terri-
tori entre espais naturals, així com la seva 
importància en l’alimentació dels recursos 
hídrics de la Riera d’Argentona i subsòl 
freàtic protegit del municipi. Argentona 
era un municipi d’una potent base agríco-
la, que ha incorporat molt ràpidament la 
C‐32 i la C‐60 a la dinàmica metropolitana. 
Aquest espai constitueix una bona mostra 
del paisatge tradicional, una harmoniosa 
combinació de boscos i cultius. Cal desta-
car a més que «El Collell» és un dels pocs 
espais agrícoles periurbans argentonins 
que no es veu massa afectat pel soroll i la 
contaminació d’aquestes infraestructures 
viàries. Aquest medi natural agrícola de 
conreus que fins fa poc constituïa l’activi-
tat productiva més destacada del munici-
pi, s’ha vist cada cop més ofegada per les 
noves perspectives.

Les darreres dècades, aquest territori 
ha sofert un procés de degradació, l’aban-
donament progressiu del conreu, la reduc-
ció de les activitats tradicionals i la dismi-
nució de la gestió silvícola, per la pressió 
rebuda degut a les expectatives generades 
i el conseqüent increment del valor del sòl 
per la planificació urbanística d’aquest es-
pai agrari periurbà. Això ha creat expecta-
tives alienes a l’activitat agrària i provocat 
situacions de provisionalitat. Processos 
que s’aprofiten per desacreditar la pre-
sència d’aquests espais agraris periurbans 
i volen justificar‐ne la seva desaparició. 
Tot i així a Argentona les masies i cases 
rurals continuen convivint amb un medi 
natural de gran valor paisatgístic, ecolò-
gic i potencialment productiu que no s’ha 
de menysprear, i que requereix de la re-
cerca dels instruments necessaris per a la 
recuperació, foment i permanència dels 
valors originals del nostre medi natural.

El model previst per les actuals nor-
matives és clarament un model de des-
envolupament urbanístic sostenible, ba-

sat en la utilització racional del territori. 
Argentona ha urbanitzat en els darrers 
30 anys 3/4 parts del seu sòl agrari. L’es-
forç del planejament actual ha d’anar lli-
gat a redreçar aquesta situació i restablir 
l’equilibri entre l’activitat humana i el 
medi ambient, limitant el creixement, per 
compatibilitzar aquest creixement i el di-
namisme econòmic amb la cohesió social, 
el respecte al medi ambient i la qualitat de 
vida de les generacions presents i futures. 
L’aigua i el sòl són recursos escassos i li-
mitats, alhora que patrimoni comú difícil 
de recuperar, i l’ús d’aquests recursos s’ha 
de basar en una cultura que s’adeqüi a la 
seva naturalesa.

Els mateix pla d’acció ambiental (1), 
que ha d’orientar el POUM, marca en les 
seves línies estratègiques objectius que 
fan incompatibles l’urbanització de més 
quantitat de sòl agrícola i natural. La pro-
posta de mantenir l’urbanització d’El Co-
llell i també l’ampliació del Polígon Nord 
en la proposta 1 del govern són contraris 
als propis criteris i objectius de sostenibi-
litat del mateix pla.

D’altra banda l’avanç del pla preveu 
la necessitat d’entre 500 i 1000 habitat-
ges, seguint les tendències de creixement 
dels últims anys. Creixement d’habitatges 
perfectament assumible per les parcel∙les 
vacants; 391 en total, 221 d’ells al cen-
tre urbà, més els prop de 800 habitatges 
buits i de segona residència. A això tam-
bé hi hem de sumar les mesures que es 
preveuen per augmentar la densitat d’ha-
bitatges i la rehabilitació, en un munici-
pi que destaca per la seva baixa densitat, 
més la previsió de 200 habitatges a l’ARE 
del Cros. Queda en evidència la manca de 
sentit de continuar urbanitzant el munici-
pi de forma extensiva.

Tampoc l’àrea industrial requereix 
seguir consumint majors quantitats de 
sòl agrícola, tenint en compte que encara 
resta més d’un 22% lliure de sòl industrial 
planificat, a més de prop del 20% de naus 
buides ja construïdes així com l’augment 
que pot aportar la millora en els usos, el 
redimensionament i la rehabilitació.

Tot això evidencia en la previsió del 
POUM creixements urbanístics extensius 
i no ajustats a les necessitats actuals de 
la població, així com la necessitat d’adap-
tar el nou POUM a la situació de crisi i a 
les circumstàncies actuals, en les que no 
es justifiquen creixements residencials ni 
industrials extensius. Que respecti, també, 
l’opinió de no voler créixer més en nom-
bre d’habitants i la voluntat de protecció 
del sòl agrícola sorgida dels treballs de 
participació al municipi.

L’obligació d’elaborar un nou anàlisi 
d’alternatives contemplant l’Alternati-
va 0 real, consistent en el no‐creixement 
extensiu del sòl urbanitzable, si no és ne-
cessari. La demanda de nous habitatges 
de l’Avanç Pla prevista del POUM, queda 
suficientment coberta amb sòl urbà con-
solidat al propi municipi.

Aquesta protecció és coherent també 
amb els plans municipals i superiors que 
apunten als mateixos criteris de sostenibi-
litat i preservació del sòl agrícola, com son:
 � Pla d’acció ambiental POUM
 � Els objectius del pla 

estratègic d’Argentona
 � L’estudi del sector 

agrari d’Argentona
 � La llei d’urbanisme de 

la Generalitat
 � Dictamen del Comitè Econòmic i 

Social Europeu NAT/204

Cal atorgar al sòl agrícola una con-
solidació ferma i estable del seu estatus, 
per foragitar el concepte de «sòl encara 
no urbanitzable» i permetre el desenvolu-
pament de l’activitat agrària amb la segu-
retat de poder rendibilitzar les inversions. 
L’espai rural, malgrat la disminució de les 
activitats tradicionals, cada cop se’l consi-
dera més com espai natural, de preserva-
ció i conservació de recursos.

Al∙legacions a l’Avanç POUM per a la 
preservació i requalificació definitiva de 
l’espai natural i agrícola d’El Collell, 
que és proposat com a urbanitzable

Argentona ha urbanitzat 
en els darrers 30 anys 3/4 

parts del seu sòl agrari
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Estem davant d’un nou ordre dins la 
funció tradicional dels espais productius 
on, a més de produir bens derivats de la 
producció d’aliments, apareixen nous 
bens de caràcter social i ambiental què cal 
incorporar a l’hora de fer la valoració eco-
nòmica d’un espai productiu.

Aquesta valoració, d’una manera o al-
tra, també l’hem de repercutir en l’econo-
mia del propi sector agrari.

Els espais periurbans, amb una gran 
importància estratègica, han d’impulsar 
l’agricultura de proximitat, que és la base 
d’un comerç de proximitat, capaç de cap-
tar les necessitats dels consumidors i ofe-
rir seguretat alimentària, a més de contri-
buir amb la preservació del medi ambient 
i aportar identitat cultural.

Els sòls periurbans de valor agrícola 
s’han de classificar com a sòl agrícola, 
amb independència que estiguin o no en 
explotació, entenent «sòl agrícola» com a 
una categoria finalista, de la mateixa ma-
nera que ho és la de «sòl urbà».

S’ha de desenvolupar el projecte ini-
ciat amb l’estudi del sector agrari d’Ar-
gentona i/o d’altres figures d’ordenació i 
gestió adaptades a cada realitat, com a ele-
ments significatius de la voluntat de dotar 
aquests espais d’un projecte, i no només 
de protecció davant l’eventual incorpora-

ció d’aquests al procés urbanitzador. Cal 
aturar els processos especulatius que im-
plementin usos no agraris en sòl agrari o 
que dificultin l’arrendament d’aquests sòls.

Cal incloure aquest espais en el PTMB 
com a sòl de protecció especial, pel seu 
interès natural i agrari i integrar‐los en 
la xarxa d’espais oberts per tal de ga-
rantir‐ne la biodiversitat i la vertebració 
del conjunt.

Hem d’aplicar els mecanismes legals 
que tenim a l’abast, que impossibilitin 
processos de degradació, l’abandonament 
del sòl productiu i, per contra, en fomen-
tin la posada en producció, mitjançant 
plans especials que facilitin l’establiment 
i l’aplicació d’estratègies de conservació, 
gestió i intervenció. Això evitarà que 
aquests espais siguin zones marginals a 

l’espera de ser engolits per futurs proces-
sos urbanístics, tal com propicia el plane-
jament actual.

Tenir cura de l’entorn paisatgístic 
d’Argentona té, sens dubte, una impor-
tància cabdal des del punt de vista estra-
tègic. Cal tenir present el paper de l’agri-
cultura, la gestió dels boscos, la millora, 
recuperació i manteniment d’accessos i 
camins, de les fonts, les mines d’aigua, 
etc. I el nostre POUM ha de dibuixar 
aquest nou model, tot trencant les inèr-
cies que ens poden fer contribuir en el 
procés de degradació d’aquest gran valor 
patrimonial. Hem d’apostar per la reno-
vació de la ciutat construïda i moderar el 
consum del sòl.

És per tot això que demano la pre-
servació d’El Collell i la no ampliació del 
Polígon Nord, així com una resposta de-
tallada ens cas de desacord amb els argu-
ments exposats.
Moltes gràcies.

Lluís Mas Esquerra

Amb el suport en un inici de les entitats d’Unió 
de Pagesos, Natura entitat de medi Ambient, 
L’Associació de Veïns d’Argentona, Cooperativa 
de Consum La Llavor i la Coordinadora Preservem 
el Maresme.

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

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

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

Agent d'assegurances exclusiu 
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Els espais periurbans han 
d’impulsar l’agricultura de 
proximitat, que és la base 
d’un comerç de proximitat
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Iniciem amb aquest reportatge, una sèrie 
nova d’entrevistes dedicades al sector pri-
mari de la Vila, concretament a la pagesia, 
perquè creiem que cal potenciar i donar 
suport a aquest sector, concretament a Cal 
Elies situat al nord del polígon industrial 
de Can Negoci i prop del veïnat del Cros.

Parlem amb el seu emprenedor n’Àlex 
Hervàs que va iniciar el negoci el 2007, 
en unes terres de regadiu prop de la riera 
d’Argentona. És per tant un pagès jove, 
amb ganes de fer-se un lloc en la produc-
ció i distribució de verdures i fruites eco-
lògiques de temporada i de km 0.

Àlex, quins beneficis ens 
aporta consumir verdures i 
fruites ecològiques?
És una qüestió de principis, ja que la pràcti-
ca de l’agroecologia és, principalment, la no 
utilització de productes de síntesi i produc-
tes químics, per combatre malures. L’enfoc 
és diferent vers altres sistemes de producció, 
com l’agricultura intensiva o integrada, on sí 
s’utilitzen els productes de síntesi.
L’agroecologia cerca l’equilibri per crear 
les condicions de fertilització del sòl, sen-
se agredir el medi ambient, les plantes 
i insectes, la terra del subsòl i les capes 
freàtiques, amb la pràctica de no utilitzar 
plaguicides que són nocius. En definitiva, 
consumir verdures i fruites ecològiques és 
la base de la pràctica de la salutogènica.

Amb quins adobs aboneu els camps?
Principalment amb fems curats d’animals, 
i amb compost de vegetals. També a voltes 
emprem extractes vegetals i preparats bio-
dinàmics de farines de roca, que ens aporten 
la fertilització de la terra sense agredir-la i 
alhora respecten el medi ambient.

Com combatiu les plagues?
Amb la rotació dels cultius. Perquè ho en-
tengueu, no podem plantar en una mateixa 
feixa sempre la mateixa espècie de verdu-
ra. La rotació és vital i necessària per evitar 
l’esgotament de la terra que, a la llarga, no 
seria fèrtil. Per tant la pràctica de la ro-
tació ens aporta a la terra l’intercanvi de 
nutrients minerals i vegetals, és la manera 
més natural d’estimular i fertilitzar la terra.
Una altra forma que emprem per combatre 
alguna plaga és l’associació de plantes auxi-
liars com el clavell de moro, la calèndula, la 
planta del tabac, entre d’altres, que actuen 
com a repel·lents d’insectes i/o atraients 
d’insectes pol·linitzadors. A voltes utilit-
zem extractes vegetals i minerals amb acció 
insectífuga o insecticida. En definitiva, la 
pràctica de l’agricultura ecològica fomenta i 
protegeix la biodiversitat de l’entorn.

Quin sistema de reg empreu?
Amb l’ajut d’un equip de pressió reguem 
els nostres camps amb el gota a gota i a 
voltes amb aspersió.

El planter el compreu o els 
feu vosaltres?
Una part el comprem als professionals del 
planter i a les Refardes, però en algunes 
espècies són recuperades nostres com el 
carbassó rodó, carbassó blanc, mongeta pe-
rona, tomàquet de penjar del mugró, el to-
màquet malacara...

La producció de verdures i hortalisses 
de temporada, en voleu destacar 
alguna varietat en concret?
Sí i tant… cultivem entre d’altres espècies 
l’enciam llengua de bou, el carxofet, la per-
ruqueta, les mongetes del ganxet, etc.

La venda i distribució; feu mercats 
o només us limiteu a vendre-la 
directament de la vostra agrobotiga?
Bé, concretament venem els nostres pro-
ductes ecològics principalment a l’agro-
botiga de la finca. En horari de primavera 
obrim de dimarts a divendres de 4 a 7 de 
la tarda i els dissabtes de 9 a 2 del matí. 
També servim a grups de consum, i a do-
micilis particulars. Fem venda directa de 
cistella ecològica a través de la nostra web  
www.calelies.pagesosagroecologics.com.

És cert que cada dia els consumidors 
són més conscients de consumir 
productes ecològics?
Hi ha una rotació estacional, a l’hivern 
disminueix la venda i a la primavera i de 
cara a l’estiu es ven més.
De fet hi ha un lleuger creixement. Darre-
rament la gent s’informa més i són cons-
cients pel bé de la seva salut. Cal remar-
car que gràcies als eslògans que marquen 
tendències de fer una vida mes saludable 
i del ressò de Som el que mengem, que els 
mitjans n’han fet bandera, això és positiu 
per a la pagesia.

Com veieu la situació actual de 
vostre sector?
És molt complexa principalment per als 
petits productors. És complicat política-
ment, socialment i territorialment. No 
es valoren prou estratègicament els pro-
ductors de proximitat. Quan cada dia hi 
han més terres que s’abandonen i no hi ha 
relleu generacional, econòmicament ho 
tenim molt complicat per la gran compe-
tència dels grans productors.

Els pagesos 
de proximitat
d’Argentona

Cal Elies

Consumir verdures i fruites 
ecològiques és la base de la 
pràctica de la salutogènica

Què és la Salutogènesi?
La Salutogènesi és un concepte diferent de la 
medicina, que investiga les forces de l’autocura-
ció de l’organisme humà. Per exemple, en el cas 
d’una malaltia infecciosa, més que preguntar-se 
per la causa de la malaltia, cal preguntar-se per 
què un s’ha contagiat però l’altre no? Què és el 
que l’ha mantingut sa? Més enllà de la prevenció 
convencional, la salutogènesi concep la salut 
como un estat de la integració física, anímica 
i mental, basat en l’activació de les pròpies 
defenses del cos, el desenvolupament de la 
resistència i la capacitat d’adaptació al canvi. 
S’ocupa no tan sols d’acabar amb la malaltia sinó 
en trobar els mitjans per mantenir la salut.
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Què us sembla la proliferació de 
lloguer de finques de sòl agrícola a pro-
ductors extensius de quilòmetre zero?
Els grans productors de proximitat, no in-
clouen en les seves pràctiques ambientals 
el respecte al medi, fent servir eslògans 
saludables… No poden incloure la defi-
nició del producte com a ecològic. Sovint 
veiem com utilitzen monocultius amb 
productes químics de síntesi que a curt 
termini esgotaran la fertilitat de la terra.

Rebeu subvencions o ajudes del 
vostre sector?
Darrerament hem tramitat l’APAC que és 
una subvenció de la comunitat europea, 
on les subvencions són minoritàries i no-
més afavoreixen les grans explotacions. 
Del 60% de les subvencions el 90% va des-
tinat als grans productors agraris i el 10% 
els rebem els petits productors.

Actualment esteu protegits per 
alguna reglamentació o prohibició de 
cultius transgènics?
De fet estem desprotegits, no tenim cap 
mena de reglamentació i protecció als 
agricultors ecològics. Cal remarcar i 
fer constar que els cultius transgènics 
els tenim centrats únicament al con-
reu del blat de moro (principalment 

emprat per al pinso dels animals) 
i per sort a la nostra Vila és un 
cultiu molt minoritari i per tant, 
el pol·len transgènic és limitat. No 
obstant, ens pot arribar en qualse-
vol moment. El quid de la qüestió 
és evitar que el període de pol-
linització del cultiu transgènic, no 

coincideixi amb el període de 
pol·linització ecològic.

El sòl agrícola on teniu 
la vostra explotació 

està afectat pel POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanístic 
Municipal d’Argentona)?
Desgraciadament estem afectats. 
El nou pla vol destinar l’ús d’equi-
paments per a la construcció de 
vivendes socials... Jo i la meva 
família que ens guanyem la vida 
conreant aquestes terres de rega-
diu, voldríem que continuessin es-
sent agràries.

Voleu afegir alguna cosa?
Doncs que tenim esperança en la 
continuïtat del nostre negoci i con-
vidar a tots els vilatans i vilatanes, a 
consumir verdures i fruites ecològi-
ques de temporada i de proximitat.

artesanies do-ver

C/Sant Julià 21 - 08310 Argentona 
Tel. 93 756 07 79 - Mòbil 677 15 20 78

Per a tot el que vulguis emmarcar!

Taller-botiga de marcs a mida 
per a olis, fotos, textures, etc.

Restauració de marcs, 
mobles, petites obres d'art i 
neteja d'olis.

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

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

Venda directa a la finca  
de fruita i verdura 
ecològica

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

També repartim a domicili!

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

615 500 282 calelieseco@gmail.com

Bona 
Festa 
Major!

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 
Major!

Bona Festa Major!
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Producte de proximitat, venda directa del pagès, «collit a 
casa», del pagès a casa, quilòmetre zero… Tots ho hem sen-
tit anomenar, en parlem, a vegades fins i tot pensem que 

ho hauríem de promulgar. És estrany trobar algú que realment 
no recolzi aquesta tendència de consum que, a més de ser més 
sensata, és més sana, mediambientalment més sostenible (no hi 
ha petjada ecològica per combustible), més justa socialment, etc. 
Però…, ho fem realment?

Reconec que no sóc objectiva, és clar que no. Sóc una persona 
sensibilitzada amb l’alimentació i el sector pagès: hi treballo, ho 
he viscut de sempre i, com diu ma mare: «he nascut sota una col». 
Així és que no, no sóc objectiva i per això escric aquest article.

Una vegada en un restaurant amb uns amics, quan el cambrer 
ens va oferir maduixes amb nata de postres, li vaig preguntar 
riallera si les maduixes eren del Maresme… Potser va ser que ens 
havíem acabat l’ampolla de vi i dúiem una bona estona rient tots 
plegats, però el cert és que aquell cambrer em va mirar, primer 
incrèdul, i es va posar a riure, sense resposta i seguint la corrent. 
Aleshores vaig esborrar el somriure de la boca i li vaig dir: «Ho 
pregunto seriosament…» I vaig demanar un flam.

Per què sorprèn tant que es faci apologia dels productes d’aquí?
Ens omplim la boca amb el producte de proximitat, però, ens 

ho creiem realment? Ho practiquem? Fins a on estem disposats 
a arribar per això? Puc no menjar tomàquets de desembre fins al 
maig? Qui s’espera al mes de maig per consumir carbassons del 
pagès del poble? I quant costa això? Val més o no? I, el més im-
portant, estem disposats a pagar-ho, en temps i/o diners?

El dilema és complex perquè hi ha diverses qüestions a trac-
tar. D’entrada anar a comprar. L’excusa més típica és la de «no 
tinc temps», quantes vegades ho hem dit?

És cert que a vegades la vida t’arrossega irrefrenablement i si 
no pares atenció se t’emportaaaaaaaaaaaa. Però també crec que el 
temps es busca, i el temps del que ens interessa es busca i es troba. 
Com diu un bon amic: tot és qüestió de prioritats.

Està clar que tothom gasta el temps en el que vol, faltaria més, 
però per mi, l’excusa de no tenir temps és força feble, perquè amb 
això ens escudem per evitar un munt de coses.

Ara mateix l’oferta del productes d’aquí és amplíssima. A més 
de la gran botiga dels mercats municipals (pràcticament oberts 
cada dia!!), s’hi ha d’afegir les vendes directament des de finques 
dels pagesos, les cistelles distribuïdes a casa, la venda per Inter-
net… No ens acabem l’oferta i cadascú pot triar la que més li con-
vingui segons el seu estil de vida. A mi m’agrada anar a comprar 
a plaça, perquè parles amb el pagès, t’aconsella, et recomana, i a 
més és un acte on es combina una tasca domèstica amb la socia-
bilització, cosa que em sembla fantàstic.

L’altra excusa freqüent: «és que a tal lloc no tinc problemes 
d’aparcament». Caram! Aquesta si que és bona… Però si al Carre-
four fas més quilòmetres que en creuar mig poble!! I aquí també 
podríem entrar en la socialització. Hi ha determinats llocs que 
conviden a la socialització i intercanvi entre persones, i les grans 
superfícies no en serien un bon exemple.

Ara bé, sempre hi ha qui troba l’excusa del «per mi és més 
còmode anar al súper». Amb aquests, sense més arguments, no hi 
ha res més a fer ni a dir…

Però després estar l’apassionant món del gust de les verdu-
res. És meravellós poder fer descobrir-ho als que no n’han tingut 
l’oportunitat. Aquest hivern, aprofitant unes angines, vaig regalar 
a una amiga una terrina de pèsols pelats, perquè em va confessar 
que no havia tastat mai pèsols frescos (quan m’ho va dir no m’ho 

podia creure, però sí, 
hi ha un univers fora 
del nostre). També 
em va confessar 
que tampoc no 
havia tastat els 
espinacs frescos, 
i també els va pro-
var. Després tot van ser elogis. Amb el tema dels espinacs encara 
s’ho ha pogut arreglar em deia, però els pèsols noi…; és difícil 
combinar la maternitat, amb la feina, les hores extres, l’esport, la 
vida social, etc., amb pelar pèsols.

El tema del pèsol és complex, és un producte que té un valor 
afegit perquè, a part de la inversió en la pròpia agronomia del 
cultiu, collir-los porta feina. Si a més hi hem d’afegir els costos de 
pelar els pèsols: quan val un quilo de pèsols pelats? Ho volem pa-
gar? No ens qüestionem el que paguem pel peix fresc, s’entén que 
el rap és car, però gastar-se 20 o 25 € en pèsols per un àpat d’una 
família mitjana, això ja no és tan habitual. Les verdures sovint es 
menystenen, no s’hi inverteix tant com en altres aliments. Però 
ei…, que sapigueu que la Ruscalleda dels pèsols tendres pelats en 
diu «caviar verd».

I finalment entraríem en el tomàquet, ai el tomàquet…, gran 
tema. Per què els tomàquets ja no tenen gust? En un article del El 
Periódico de fa anys deien que: «s’havia vist plorar gent davant 
la insipidesa d’un tomàquet». Sempre defensaré les varietats tra-
dicionals respecte les varietats híbrides comercials, però el cert es 
que el 80% del gust d’un tomàquet és la immediatesa entre el co-
llir i el consum. És evident que el producte local té una immedia-
tesa que altres productes no podran tenir mai i crec que aquesta 
és la gran força que el sector ha de saber aprofitar.

El mateix amic al que feia referència, em va ensenyar fa 
temps que és important viure el «ara i aquí». Diu que hi ha co-
ses que només passen un cop a la vida i si estàs fent el babau 
se t’escapen. Sovint vivim arrossegant llastres del passat que no 
existeixen, perquè ja van passar. O vivim preocupats per un futur 
que tampoc existeix, perquè encara no ha arribat. Només importa 
el «ara i aquí», que és el que realment hem d’aprendre a viure in-
tensament. Doncs com els productes de casa nostra, dels nostres 
pagesos i del nostre poble, del «ara i aquí» perquè, senzillament, 
són els més intensos i els millors de tots.

Montse Matas Oliveras

Productes de l’«ara i aquí»

• 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

Bona Festa Major!
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S’han estès de manera extraordinària, 
n’hi ha a tot arreu, els utilitzen per a 
temes importants i, de vegades, per a 

temes que fan veure que ho són d’impor-
tants. Tant és així que estan imposats per 
llei en molts casos. Parlem dels «proces-
sos de participació ciutadana».

Segons el diccionari de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, «participar» vol dir: 1) Te-
nir, prendre part en alguna cosa. 2) Tenir 
quelcom en comú amb una cosa.

Volent interpretar ambdues defini-
cions, conclouríem que el fet de partici-
par, implica que el resultat final, conté 
quelcom que inicialment era del partici-
pant i d’aquesta manera un cop posat en 
comú, esdevé part del resultat final.

Perdoneu-me per aquesta introducció 
però entendríem, doncs, que les conclu-
sions han de reflectir les aportacions dels 
participants. Si no és així, llavors o bé el 
procés participatiu no ha complert els 
seus objectius, o bé ens han donat «garsa 
per perdiu».

Darrerament el fet d’haver-se iniciat 
la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Mu-
nicipal (POUM) i donat que per llei així 
s’ha de fer, s’ha engegat a la nostra vila un 
procés participatiu al respecte. Després 
de diferents eines de participació: una 
enquesta ciutadana, unes trobades de tre-

ball diferenciades per 
temes, reunions tècni-
ques, etc, s’ha arribat 
a un Avanç de Pla. Se-
guidament, en sessió 
«extraordinària» del 
Plenari de l’Ajunta-
ment (a les sessions 
extraordinàries el 
públic NO pot par-
ticipar, quina para-
doxa!) s’ha aprovat 
l’Avanç de Pla per-
què segueixi els tràmits pertinents.

En aquest Avanç de Pla, s’han presen-
tat tres propostes amb objectius, a grans 
trets, de com hauria de ser el nostre po-
ble d’aquí deu o quinze anys. He mirat 
de veure en cada una d’elles les aporta-
cions de les taules de treball participatiu 
i, francament, m’ha costat d’entendre 
però no les he vist, almenys algunes de 
prou debatudes.

Llavors em faig unes preguntes: calia 
aquesta moguda de procés participatiu? 
Es volia realment copsar el parer de la 
gent, o es tractava només de complir l’ex-
pedient? Va sortir el tema de plantejar-se 
l’actual qualificació del Collell, en el sen-
tit de retornar-ho a zona agrícola. Per què 
en cap opció això no hi surt? Per què en-

lloc de tres opcions, 
no n’hi ha quatre? 
De les tres opcions, 
en una no es toca res 
(opció 0); en l’altra 
s’amplia una mica la 
zona industrial nord 
(opció 1) i en la ter-
cera s’amplia més en-
cara la zona industrial 
Nord, també la Sud 
—can Negoci, el Cros— 
i es marca una possi-
ble zona urbanitzable a 

continuació del Viver cap al Sud. Totes 
aquestes ampliacions ocupant espai que 
ara és agrícola i en explotació!! Ah, però 
a la memòria de l’Avanç de Pla hi consta 
com un del objectius que «es potenciarà 
i es preservarà l’agricultura». La veritat, 
aquest tipus de participació i, encara més, 
les seves conseqüències m’han deixat for-
ça desencisat.

I com que ara ja s’hi han posat, també 
s’ha passat una enquesta de com volem i 
què hi volem a la Font Picant. Caldrà veu-
re la interpretació dels resultats, no sigui 
que amb una partitura de sardana, ens fa-
cin ballar un pasdoble. Salut.

Joan Culubret i Missé

Participació ve de... Participar!!

Eleccions al Parlament de la uE-28

Fer una valoració de les eleccions en 
un petit espai como el disponible 
en aquesta revista obliga a ser molt 

concís, a més del fet que aquesta tasca 
s’està fent amb més rigor i profunditat 
en altres medis alternatius a la xarxa. Per 
a qui l’interessi, recomanaria que visi-
tés www.rebelion.org.

Però bé, no podem deixar de destacar 
alguns aspectes que considerem essen-
cials d’aquestes darreres eleccions. El 
primer és la baixa participació, no s’arri-
ba al 50% i aquest problema ja s’ha con-
vertit en crònic, el que demostra que la 
gent no és tan babau com molts creuen, 
doncs sap que el Parlament Europeu té 
tan minsa incidència en els temes im-
portants que és quasi irrellevant, el que 
ens porta a entendre aquestes eleccions 
en clau interna.

L’altre aspecte que creiem significatiu 
és l’esquerda en el sistema bipartidis-

ta existent a Espanya, especialment per 
l’enfonsament del PSOE, que ha propiciat 
l’increment de les forces d’esquerra, tant 
d’IU com del nou grup PODEMOS. Ja co-
mença a ser possible pensar en una alter-
nativa a la dreta des de posicions realment 
d’esquerres i no com fins ara, que sembla-
va que no teníem altra opció que triar el 
menys dolent, però sense cap esperança 
de canvis en el sistema sòcio-econòmic 
que ens ha portat a la desastrosa situació 
en què ens trobem. És evident, però, que 
encara hi ha molta feina a fer per aconse-
guir aquesta correlació de forces que ens 
permeti fer el tomb.

Entrant a valorar la qüestió en l’àmbit 
local, el primer que he de dir és que la 
participació en la nostra Vila ha estat més 
alta que en la resta de Catalunya, i espe-
cialment superior a l’anterior consulta 
de les europees del 2009. Aquest fet s’ha 
d’atribuir al clima nacionalista que ha in-
cidit en aquestes eleccions al nostre país i 

que s’ha traduït en un fort augment de les 
candidatures que defensen el dret a deci-
dir. Al contrari, la davallada del PP i del 
PSC és espectacular. Especialment aquest 
darrer que perd més de la meitat dels seus 
votants, i és superat inclús per un vot pels 
resultats del PP, reflectint la tònica arreu 
de l’estat, que ja hem comentat abans. 
Aquesta davallada tot fa pensar que con-
tinuarà si no es fa una seriosa rectificació 
de la seva política i, ara per ara, no sembla 
que sigui el cas.

És clar que aquestes eleccions no es poden 
extrapolar per a les properes municipals, 
tant perquè els interessos i especificitats 
d’aquestes últimes no es donen a les euro-
pees, com pel fet que la formació política 
més votada a la nostra vila, Tots per Ar-
gentona, no concorre a les eleccions que 
hem comentat.

Juli Sanmartín Cabrera
Advocat
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La Coordinadora en Defensa de la 
Sanitat Pública de Mataró i el Ma-
resme, va organitzar el passat 31 de 

maig i 1 de juny una campanya per de-
nunciar el continu desmantellament que 
està patint el sistema sanitari públic. Des-
prés d’uns dies de recollida de signatures, 
el dia 31 a les 6 de la tarda va tenir lloc 
una manifestació que va sortir del Parc 
Central de Mataró fins arribar a l’Hospi-
tal, fent tot seguit una tancada de 36 hores 
fins el dilluns dia 2, a les 8 del matí.

A l’arribar a l’Hospital es va llegir un 
manifest on s’esmentaven algunes de les 
retallades que pateix l’Hospital de Mata-
ró com:
 � Disminució d’un 10% en consultes ex-

ternes d’Atenció Especialitzada, retor-
nant els pacients als CAPs.

 � El tancament de serveis específics 
com l’Atenció a la Dependència en Sa-
lut Mental.

 � Llistes d’espera cada vegada més llar-
gues arribant a violar la mateixa llei 
que les regula (6 mesos com a màxim). 
Efectuant posteriorment les deriva-
cions a centres sanitaris privats.

 � Tancament de quiròfans en horari de 
tarda que suposa la supressió de prop 
de 1000 intervencions anuals.

 � Reduccions en el número de proves 
complementàries com TAC, ressonàn-
cies, ecografies, anàlisis… que repre-
senten un retard considerable en la 
definició del diagnòstic.

 � El tancament del punt de dispensació 
de metadona al Centre d’Atenció a les 
Drogodependències de Premià de Mar.

 � Més retallada pressupostària econòmi-
ca que altres hospitals similars (Reus, 
Terrassa, Granollers).

Seguidament va ocupar-se l’Hospital 
portant a terme uns actes programats per 
diferents entitats veïnals i plataformes 
amb anys d’experiència en la defensa de 
la sanitat pública.

A la Sala d’Actes de l’Hospital va 
passar-se el documental Pagar per viure 
seguit d’un col·loqui entre el públic i els 
ponents de la taula que era formada per: 
Dr. Carles Forns de la Coordinadora, Fre-
deric Pahissa de SICOM i el Dr. Pep Martí 
Valls del CAPS.

Tant el diumenge al matí com a la 
tarda, varen fer-se diferents taules rodo-
nes amb representats dels diferents CAPs 
de Mataró.

Els del CAP de Rocafonda van 
explicar-nos les millores aconseguides 
després de les jornades de protesta de 
principis d’any (tancaments dels veïns a 
l’interior del CAP durant nombrosos dies, 
entre d’altres accions). Un dels punts més 
important és el que en diuen «Taula trian-
gular», en què un cop al mes es reuneixen 
un representant de l’Institut Català de la 
Salut, un professional sanitari (escollit 
pels treballadors) i un representant veïnal, 
per posar damunt la taula els diferents 
problemes que s’han pogut trobar al llarg 
d’aquells dies. A més d’un augment de 
personal sanitari per poder atendre ade-
quadament a tots els veïns del CAP.

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

Bona 
Festa 

Major! Bona Festa Major!

Campanya en defensa de la sanitat pública
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Cloenda de la tancada les últimes 
persones el dilluns dia 2 de juny a les 8 
del matí.

I ara què?
Lliurar les signatures als òrgans corres-
ponents juntament amb la Taula reivindi-
cativa de demandes a favor de la sanitat 
pública i en contra de la privatització que 
està patint l’Hospital de Mataró, com:

 � Obertura dels 40 llits que, aproximada-
ment, estan tancats.

 � Obertura de les intervencions quirúr-
giques dels quiròfans per la tarda.

 � No a la derivació de pacients en llista 
d’espera a centres privats, pagant del 
fons públic.

 � Equiparació dels pressupostos del 
Consorci Sanitari del Maresme als d’al-
tres hospitals similars com Reus, Gra-
nollers, Terrassa.

 � Creació de Consells de Salut amb la 
participació dels usuaris i dels treba-
lladors sanitaris de les Àrees Bàsiques 
de Salut.

… I totes les mancances que ani-
rem observant.

Seguir lluitant juntament amb altres 
plataformes de la comarca i Barcelona.

Donar el màxim d’informació a la po-
blació perquè tinguin consciència de la si-
tuació que estem vivint (no és fàcil).

El llenguatge manipulador que s’ha 
anat introduint en l’àmbit sanitari és l’efi-
ciència per així donar via lliure a la venda 
de la sanitat pública a favor de la privada. 
Una forma de desestabilitzar les escales de 
valors personals a nivell de Drets Humans 
i la progressiva eliminació del Dret a la 
Salut a moltes persones principalment les 
més necessitades.

Estem veient que aquest llenguatge 
sanitari cada vegada és més empresarial 
referint-se a les persones com una merca-
deria de guanys.

Amb paraules clares i concretes: Si 
ens retallen en sanitat, ens retallen en 
salut i, per tant, ens retallen la vida!

Caterina Alsina

Compost marca «Argentona». Per què no?

A la nostra vila, arrel de la recolli-
da selectiva dels residus urbans, 
s’ha aconseguit que la fracció 

orgànica sigui de bona qualitat. Això 
vol dir que a nivell de selecció als do-
micilis, cada vegada tots i totes tenim 
més clar què s’ha de tirar al cubell de 
l’«orgànica» i què no s’hi ha de posar. 
Si a més s’endegués d’una vegada la 
recollida selectiva a les àrees urbanes 
on encara no es fa (veïnats del Cros, Gi-
nesteres, can Raimí i Can Cabot) i s’in-
corporés l’ús de bosses compostables, 
podríem arribar a tenir un potencial de 
volum i qualitat en la matèria orgànica 
recollida realment important.

Actualment tenim unes dades força in-
teressants, segons es desprèn de la taula 
annexa proporcionada per l’Ajunta-
ment. Com a dada que es manté en el 
temps (2008–2013), tenim unes 1.500 
tones de matèria orgànica de mitja-
na anual, sumant la fracció verda de 
poda, jardineria, etc. Això vol dir unes 
120-130 tones al més d’un material al 
qual se li pot treure un gran profit amb 
no gaire imaginació i una mica de gosa-
dia. M’explicaré:

Estem en un procés de revisió del 
POUM, i això inclou també pen-
sar en els equipaments i serveis dels 
quals ens volem dotar amb una pro-

jecció d’uns anys endavant. Doncs 
per què no pensar en una PLANTA 
DE COMPOSTATGE que gestioni els 
residus orgànics generats per la po-
blació, i acabi —o comenci— amb el 
llançament d’un adob d’alta qualitat 
marca «ARGENTONA»?

Fa uns anys, des de l’Agència Catalana 
de Residus, s’havia impulsat la gestió 
de la matèria orgànica a base d’agru-
par municipis —amb bona qualitat de 
recollida d’aquest residu (degut a la 
recollida porta a porta) i crear plantes 
de compostatge de gran dimensió. Això 
requereix importants despeses d’inver-
sió, transport, manteniment, gestió, etc. 
Actualment aquest model ja no és via-
ble i és el moment d’apostar per plantes 

de nivell local, que amb despeses molt 
moderades poden donar sortida i rendi-
bilitzar aquest residu.

Tot és qüestió que qui te la facultat de 
gestionar-ho, s’ho cregui de veritat i a 
més de fer-s’ho seu, en vulgui fer par-
tícips als vilatans i vilatanes d’Argen-
tona. Voldria animar des d’aquestes 
senzilles ratlles perquè es prenguin la 
molèstia d’esmerçar-hi una mica del 
seu preuat temps en pensar-hi, i ara que 
és un moment de previsions, planeja-
ments, POUMs i Plans de Participació, 
posar-ho com a fita important per con-
tribuir al desenvolupament sostenible 
de la nostra Vila.

Joan Culubret i Missé

LA nOStrA brOSSA DE CADA DiA

Residus Recollits entRe 2008 i 2013
FRacció 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rebuig 3.187,38 2.517,94 2.208,81 2.146,63 2.034,65 2.161,72
Materia orgànica 1.145,22 1.471,52 1.527,78 1.494,04 1.476,92 1.452,36
Paper-cartró 488,32 445,59 418,63 334,89 312,99 301,66
envasos 355,40 323,38 256,36 251,88 269,61 273,14
Vidre 307,34 345,28 317,08 287,00 295,71 285,02
deixalleria 993,81 1.650,94 1.322,71 1.516,01 1.711,38 1.411,30
Voluminosos 136,90 160,24 172,30 176,90 180,14 175,60
Roba usada 34,80 30,37 46,25 41,45 25,65 20,30
Fracció verda 107,40 136,92 151,20 152,60 152,60 104,22
total 6.756,57 7.082,17 6.421,11 6.401,40 6.459,65 6.185,32
tones Recollida 3.569,20 4.564,23 4.212,30 4.254,80 4.425,00 4.023,60
total Recollida 52,80% 64,40% 65,60% 66,50% 68,50% 65,10%
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L’Oriol Martí. Serenor davant 
la vida i la mort
Coneixia l’Oriol professionalment de 
feia molts anys i puc afirmar que va ser 
un metge molt competent, preocupat pel 
seus malalts i molt estimat per ells. La 
seva concepció de la medicina, posava a 
la persona i no a la malaltia en el centre 
de la seva activitat. Aquesta concepció 
de l’acte mèdic li venia d’escola, i li va 
valdre el reconeixement dels companys 
de professió mitjançant la concessió del 
Premi Gol i Gurina 2012 (veure el banc 
núm. 34). L’Oriol era un metge de capça-
lera dels anomenats de l’antiga escola, es 
a dir un metge de poble. No era MIR, però 
es va formar combinant la pràctica rural i 
el contacte amb hospitals i professionals 
que li asseguraven una formació conti-
nuada per estar al dia. En aquest sentit 
recordo la seva assiduïtat i participació en 
les sessions generals de L’Hospital de Ma-

taró, amb la mateixa il·lusió que un recent 
llicenciat, fins i tot després de jubilar-se.

Jo no soc ningú per fer-ne una glossa, 
doncs no n’he estat amic ni pacient, i 
d’amics, amics i metges i pacients n’ha 
tingut molts i de bons.

No obstant sento la necessitat d’expressar 
els meus sentiments vers la seva persona, 
dons vaig tenir el privilegi de que en els 
darrers mesos em confiés part de la seva 
malaltia. Dir-ne privilegi es un egoisme 
per part meva. Ho sé però no ho puc evi-
tar. En les primeres entrevistes que va-
rem tenir, vaig adonar-me de la qualitat 
professional de l’Oriol, com interpretava 
els seus propis símptomes (mal vici de 
metge que no sap ser pacient) i com en 
feia un diagnòstic diferencial, garantia del 
seu bon fer vers els seus malalts. Quan el 
desenllaç de la malaltia era evident, amb 
molta més claredat per part d’ell que per 

els propis metges encarregats, vaig cop-
sar la serenor de la seva personalitat. 
Com sense escarafalls i amb tota tranquil-
litat ordenava la seva vida cap al final. La 
veritat que aquesta vivència em queda-
rà per sempre. Han estat pocs moments 
d’intimitat, que van permetre adonar-me, 
com l’Oriol anteposà el gaudi de la vida 
que li quedava, en el seu ambient, rodejat 
de la família i els amic de sempre, enlloc 
d’una aferrissada lluita contra un final in-
eludible en la fredor d’un hospital. A mi 
em va meravellar com expressà tranquil-
lament, sense retrets ni lamentacions, les 
seves ganes de viure amb la malaltia en 
contra de morir lluitant. Va saber gaudir 
dels darrers moments. Com a metge he 
rebut una bona lliçó. Gràcies, Oriol. Et re-
cordarem per molts fets i jo, a més, per la 
teva serenor.

Josep A. Capdevila Morell
Metge internista

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

Desprès de les campanyes de final 
d’any, La Gran Recapta, Campanya de 
Nadal i d’altres, varem aconseguir co-
mençar aquest any amb el magatzem 
molt ple d’aliments gracies a la genero-
sitat de tots, però desprès de 4 mesos les 
reserves han anat baixant, ja que cada ve-
gada hi ha mes gent que necessita ajuda.

Per això hem tornat a iniciar activi-
tats per aconseguir aliments i també di-
ners que ens permetin poder ajudar als 
que no poden fer front a les necessitats 
bàsiques com son el lloguer, l’aigua o 
la llum.

El passat dia 11 d’abril va haver-hi 
una recollida d’aliments al Carrefour 
(Operació KG: això vol dir que tots els 

kg que es recullen, el Carrefour n’hi 
posa un altre). Es varen recollir 8.800 
kg, a Argentona ens han tocat 750 kg de 
productes variats, llegums, arròs, gale-
tes, llet, etc.

A primers de maig també es va fer 
una recollida al Carrefour de Pineda que 
també hi varem participar. Es van recollir 
per Argentona uns 300 kg d’aliments.

El 27 d’abril es va fer una parada so-
lidaria en que es venien llibres i roba al 
Centre Parroquial.

Donem les gracies a les botigues que 
cada setmana col·laboren com son La 
TECA, el Supermercat Condis, la For-
neria Casas, Pizzeria Peperoni, la Bona 
Àrea així també alguns particulars que 
ens porten fruita i verdura cada dimecres.

Altres activitats:
—Des de principi de curs s’acompa-

nyen dos germans a l’aula de reforç del 
Cros desde l’Escola d’Argentona, hi van 

dos dies a la setmana i els acompanyen 
2 voluntaris.

—El mes d’abril s’han començat unes 
classes de reforç a quatre nens de l’Escola 
Bernat de Riudemeia al local de Càritas, 
amb la col·laboració d’una mestra volun-
tària, primer berenen i després se’ls ajuda 
a fer els deures.

—El mes de juny el Banc d’Aliments 
ha posat en marxa la campanya «A l’es-
tiu la fam no fa vacances». S’ha començat 
fent una recollida d’aliments a les escoles 
d’Argentona, el Cros i d’Òrrius. Intenta-
rem estar presents en totes les activitats 
que es facin a nivell popular. Us recordem 
la importància de la vostra col·laboració. 
Actualment el que mes falta fa es llet, 
galetes, Colacao, conserves de tonyina, 
tomàquet etc.

Esperem poder augmentar les nostres 
activitats amb l’ajuda de tots els Argen-
tonins.

Bona Festa 
Major!

Bona Festa Major!
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Els avantatges d’un (nou) Estat (del benestar) propi
A Escòcia n’han fet un Llibre 

Blanc per a explicar-les, 
les seves, aquí el govern 
està treballant pel Dret a 

Decidir i encara no ha co-
mençat la campanya a favor 

del SÍ.

Però cal deixar clares les raons objecti-
ves a favor de l’Estat Català. N’hi ha i cal 
explicar-les, en contra de ningú i a favor 
de tothom.

La més espectacular serà la creació d’uns 
40.000 llocs de treball en l’administració 
i la seguretat. Catalunya tenia el 2007 
només 9,79 de cada 100 treballadors que 
estaven ocupats en el sector públic (fun-
cionaris) i encara no havien començat les 
retallades! La resta de comunitat en te-
nien entre 12 i 20, excepte Extremadura 
que en tenia 28.

La redistribució de la riquesa recaptada 
a través dels impostos serà molt extensa, 
arreu del territori.

La segona raó inimaginable és que tota 
aquesta gent es posarà a treballar 8 hores 
cada dia al nostre servei. Serà el mandat 
que hauran rebut els governants a tra-
vés del Parlament i així ho prescriurà la 
nova Constitució.

Si deixem d’actuar davant dels impostos 
amb l’esperit dels bandolers (assaltem la 
carrossa reial que duu els diners que ens 
han recaptat i marxen cap a la cort), si pa-
guem responsablement els nostres impos-
tos (la bossa actual del frau fiscal supera 
el cost de les retallades que s’han hagut 
de fer), es podrà rebaixar la pressió (ara la 
Unió Europea està proposant augmentar 
l’IVA perquè el govern espanyol és «inca-
paç» de lluitar contra el frau fiscal).

Si l’administració de l’Estat (del benestar) 
Català és eficaç, ajudarà a ser més com-
petitives les empreses fomentant l’expor-
tació i donant crèdits a través d’un Banc 
Català públic amb recursos.

Les noves infraestructures, posem per 
cas el Tren Orbital de Mataró a Vilanova 
i la Geltrú, milloraran la qualitat de vida: 
menys contaminació i menys vies de co-
municació que hipotequen el territori.

No em digueu «somiatruites», rebateu-m’ho 
punt per punt, perquè sense debat no hi ha 
democràcia, és a dir que els nostres con-
ciutadans tinguin criteri propi i el puguin 
decidir davant de les urnes.

Xavier Peguera i Marvà
Membre de la Sectorial de Treballadors i 
Treballadores per la Indepenència — ANC

Gol

Poques paraules s’han pronunciat amb 
tant entusiasme com el mot gol, han 
estat 80.000 persones que l’han pronun-
ciat i si comptem els vidents de la Tele 
arribaríem a una xifra molt superior al 
nombre d’aturats. A més la paraula gol 
sembla que és universal, tant la bramen 
els anglesos, francesos, russos i xinesos, 
etc. Si la paraula gol és dalt del pòdium, 
l’acompanya al segon esglaó el mot ai 
que s’emet quan la pilota passa arran 
dels pals de la porteria. El recordat amic 
Joaquim Ripoll opinava que el mot ai on 
és més oïble és en les cases de barrets i 
en els camps de futbol. Em ve a la ploma 

o al boli el component sexual que té l’es-
mentat esport. Uns ardits volen penetrar 
en un lloc que és defensat per uns altres 
ardits. En totes les espècies animals el 
penetrador sempre troba la resistència, 
o ho fa veure, troba l’obstacle de qui no 
es deixa introduir. A continuació, es pro-
dueix el que no aconseguiren els alqui-
mistes ni els mags medievals: la trans-
mutació del sexe. El que volia penetrar, 
ara ha de defensar-se perquè no el pene-
trin a ell i així successivament.

Per poder fer que multituds emetin la 
paraula gol, es valen de tots els mitjans 
que ofereixen la superstició i els fetitxis-
mes: es planten alls al camp, molts ardits 

es senyent a l’entrar al camp, es demana 
la intercessió d’una verge o d’un bru-
tos santet.

Persones que semblen assenyades, tenen 
la convicció que quan es vesteixin una 
determinada samarreta, per exemple la 
del Barça, aquest sempre guanya i el fet 
transcendeix. Com s’explica que un tèx-
til hagi tingut aquest poder? Potser algú 
que sap les virtuts que té el jersei si tin-
gués una pulmonia, demanaria a la seva 
propietària que li deixés uns dies per tal 
d’utilitzar-lo com a cataplasma: Potser 
es curaria!

Rafel Bigorra i Rius

L’11-S
omplirem els carrers

El 9-N
omplirem les urnes

Us convidem a venir amb bus a la
Manifestació de l’11 de setembre

a Barcelona (7 €). Tiquets als Menjars La Teca o al telèfon 694403525

Més informació al web
www.argentona-x-independencia.cat
i al facebook
www.facebook.com/argentona.perlaindependencia
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25/05/2014 Caminada popular de nAtUrA al Collell

01/06/2014 recital Poètic Musical per la Diada de la Flor. 
Organitzat per Amics de la Poesia d’Argentona, a càrrec de 
Dolors Graupera, Oriol Marfà i el violoncelista Pau Sala.

02/06/2014 Concentració davant l’Ajuntament. Arran de 
l’anunci d’abdicació del rei Joan Carles, molts partits han con-
vocat la ciutadania a una concentració davant dels ajuntaments, 
tot lluint estelades.

Coses que passen...

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

01/06/2014
Miscel·lània fotogràfica DIADA DE LA FLOR
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De prínceps i de reis

El passat mes de juny, tots els mit-
jans de comunicació, durant tots els 
dies i les nits, ens varen assabentar 

de la vida de prínceps i princeses, de reis 
i de reines, del que no volia ser-ho i del 
que tenia de ser. A mi tot això de reis em 
sacsejava la memòria i em traslladava a 
la meva infantesa, quan esperava l’arri-
bada d’aquells misteriosos Reis d’Orient, 
poc o molt, carregats de presents per a 
la canalla. La memòria em remetia tam-
bé a aquelles vetllades en que, totalment 
absort, llegia aquells contes de reis, de 
fades i de princeses, com aquella que un 
dia es va punxar el dit amb no se què, i va 
quedar adormida temps i temps, fins que 
un príncep de color blau, besant-la, la va 
despertar. I jo em quedava pensarós; com 
podia ser un príncep de color blau!

Recordava també l’altre conte d’aque-
lla que va quedar adormida després de 
mejar una poma, i va esperar llarga tem-
porada fins que també un príncep la va 
treure de l’encanteri, Ah! Aquest també 
era de color blau.

I que bonic era llegir aquell altre en 
què la princesa, després de trobar un gri-
pau, recollint-lo i tractant-lo amb suavitat i 
delicadesa, li va fer un petó, ecs, i el gripau 

es convertia en un ben plantat príncep, que 
crec recordar també era de color blau.

Han passat molts anys, m’he fet gran, 
molt gran, he descobert que allò del color 
blau només sortia quan llegia els contes 
amb la llengua d’en Cervantes. La vida 
m’ha portat per viaranys en què et dones 
compte que els contes son això, contes, 
ja no hi ha princeses que dormin tant 
de temps esperant el seu príncep, encara 
que alguna fa llarges becaines i al revés 
d’aquell conte, ara una princesa ha fet al-
gun petó a tot un personatge i aquest se li 
ha tornat «gripau».

Altres coses del passat tampoc em 
lliguen, com allò dels Tres Reis d’Orient, 
que segons l’Evangeli de Mateu, que és 
l’únic que parla d’aquella vertadera histò-
ria, no els dóna pas aquest títol. Diu que 
eren Tres Savis, ves a saber doncs el seu 
ofici, jo vull creure que si eren savis, no 
eren reis.

És impossible si parlem de reialeses 
fictícies de deslligarles d’altres reialeses, 
aquestes històriques i veurem la seva con-
cordança. Mireu: fa molts anys, més de 
600, vàrem tenir un rei, repeteixo que no 
és cap conte, que és deia o li deien Joan I, 
l’Aimador de la Gentilesa o el Caçador, 

encara que no sabem què caçava, si co-
nills, perdiuetes o senglars. Recentment 
hem tingut un altre rei anomenat Joan 
Carles Alfonso Víctor María de Borbón 
y Borbón-Dos Sicilias, escursant la tira-
llonga; Joan (també I) i aquest igual que 
l’altre també pot portar el mateixos adjec-
tius Aimador de la Gentilesa o el Caçador, 
i d’aquest si que sabem que, entre «altres 
coses», caçava elefants.

Aquella il·lusió que tenia d’infant de 
llegir contes de princeses se m’ha esvaït, 
però m’agradaria tornar a aquella inno-
cent delectança i per això ara obriré un 
llibret en el qual sé que hi trobaré aquell 
conte que parla d’un rei alcohòlic, crec 
que començava així: «Una vegada hi ha-
via un rei que tenia el nas vermell i be-
bent de bota en bota, no en deixava ni una 
gota…» i continuaré la lectura fins que 
apareixi la fleuma de la princesa i de re-
truc el seu príncep… de color blau!

I potser aguantaré la lectura fins al 
final per retrobar aquella frase tan cone-
guda però que mai ha deixat de sorpen-
dre’m: «Vet aquí un gat, vet aquí un gos i 
aquest conte ja s’ha fos».

Lluís Serra

Bona Festa Major!

Bona 
Festa Major!

Bona Festa Major!

Ho trobaràs tot a http://instantsfoto.com/

Plaça nova, 3 - 937560577-Argentona
Bona 
Festa 

Major!
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EL RACÓ 
DE LA
LINA
UN POBLE

Un poble és un pessebre vivent, gran o petit,
que els homes han omplert de cases i mainada,
de fàbriques i tendes, de gent atrafegada,
i de fanals que trenquen la fosca de la nit.

La pròdiga natura local l’ha proveït
de boscos i conreus, de vinya solellada,
d’un fil de mar, al lluny, que ens cap a la mirada,
d’un riu de llarg trajecte o d’un escanyolit.

Tothom, grans i petits conviuen dins la plaça
quadrada, d’aquest poble, rural i acollidor,
fidels a la prudent saviesa d’una raça

que avança des de sempre, pel mar de la raó,
mirant cap al futur, sense oblidar el que passa,
bo i desplegant les ales subtils de la cançó.

D’un poble sobresurten: la gresca, a uns pocs carrers,
els nous gegants, les fonts, que ragen nit i dia,
les runes d’un castell, un grup de Poesia,
les dones més boniques, els nois capdavanters.

A un poble mai no hi falten senyors i masovers,
l’anell d’una sardana, algú que s’esgarria,
el so d’una campana que misses anuncia,
i la coral que adoren veïns i forasters.

Si al teu o al meu, de poble, de gran o poca amplada,
tothom i té la casa, la feina i el descans,
vulguem-lo com qui estima la seva enamorada

i honrem-lo fent rotllana, tots junts, de cors i mans,
farem que en cada llar l’Amor hi faci estada
i amb pau i goig prosperin els pobles catalans.

Faula d’isop
(fet a mida)
La velleta i el druida...

Una velleta malalta de cataractes 
va anar a visitar al seu druida 
de capçalera, per dir-li que cada 
dia perdia més la vista, i amb la 
promesa de pagar els seus serveis.

Aquest es va presentar a casa de la velleta, i cada cop que li 
aplicava un ungüent als ulls, la privava de la visió, i aquest 
aprofitava per robar-li els mobles poc a poc. Quant a la 
casa de la velleta ja no quedava cap moble, va acabar-se el 
tractament i el guariment…

El druida va reclamar el seu salari convingut. La velleta 
es va negar a pagar-li el seu deute i el druida enfadat la 
va portar davant de la justícia. La velleta va declarar que 
el pagaria si la curava de la vista, però que després dels 
guariments del druida, l’havia empitjorat, perquè abans 
«veia tots els mobles que havia a casa meva, i ara no en 
veig cap».

Moral: Amb la sanitat pública cap cop més retallada, 
«ens hi va la vida».

El
sornEguEr!?

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

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 

Major!
Bona Festa Major!
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GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

Celebrem l'Any Esteve Albert a la nostra vila

El diumenge 1 de juny, al Saló de Pe-
dra, vam tenir l'ocasió de gaudir el 
Recital Poètic Musical Ahir i ara. 

Travessa (Gènere entre notes). La Dolors 
Graupera i l'Oriol Marfà ens llegiren 
poemes inèdits de l'Oriol, guanyador de 
2 premis del darrer Certamen de Poesia 
Vila d'Argentona de 2013, i també poemes 
de Montserrat Abelló, Manuel Forcano i 
Teresa d'Arenys. Amb l'acompanyament 
musical del violoncel·lista Pau Sola.

Amb aquest recital, els Amics de la 
Poesia ens hem sumat al seguit d'actes 
que arreu dels països catalans, durant 
aquest 2014, homenatjarem l'Esteve Al-
bert i Corp, celebrant el Centenari 
del seu naixement 
a Dosrius.

Val a dir que un 
dels dos premis que 
guanyà l'Oriol Marfà 
va ser el que portava 
el nom d'Esteve Albert, 
dotat per l'Ajuntament 
d'Argentona. A l'abril de 
l'any passat es va poder 
presentar en públic el lli-
bre «La Memòria de l'Este-
ve Albert» amb textos que 
l'autor va confiar a en Joan 
Pannon per tal que arribes-
sin a ser publicats. I així ha estat amb la 
col·laboració d'en Jordi Solé Camardons, 
editor establert a Argentona amb la seva 
petita i dinàmica editorial, Voliana Edi-
cions, i en Josep Puig i Pla que en fou el 
curador, el pròleg és del pare Hilari Raguer, 
monjo de Montserrat i historiador.

Voliana Edicions participa en l'ho-
menatge a l'Esteve publicant-ne un re-
cull de poesies: «Camins de poesia. Un 
bon tast de poesia de l'Esteve Albert» 
que ben aviat serà presentada a la nostra 
vila i que va camí de la tercera edició. 

Bona feina de l'amic Jordi Solé des del 
barri del Molí.

Em fa una mica de recança haver d'ex-
plicar qui era l'Esteve Albert a algú que 
no l'hagi conegut. Em quedaré curt i em 
sabrà greu. L'Esteve era un apassionat 
amant dels catalans i catalanes i de la cul-
tura catalana, principalment d'arrel tra-
dicional. Això el va fer entrar en política 
defensant la independència de Catalunya, 
emmirallant-se amb la d'Irlanda, i militant 
en «Nosaltres Sols». Cristià, obrerista al 
costat de Joan Peiró a Mataró. Un mili-
tar de la república que va salvar totes les 
vides que va poder i dubto que en llevés 

la de ningú. També va salvar obres d'art 
com les que podeu gaudir a la Capella 
dels Dolors de Mataró. Acabada la guer-
ra continuaven excavant a Burriac i pu-
blicant en Català la revista del Museu de 
Mataró, fins que van poder. I quan no va 
poder més se'n va anar a Andorra i establí 
el pessebre vivent més famós, el d'Angor-
dany. Visitava en Pompeu Fabra, en Pau 
Casals a Prada, Manuel Serra i Moret a 
Perpinyà…. Al 1946 a la masia pairal de 
Dosrius tingué lloc la primera assemblea 
del Front Nacional Català per impulsar 
l'oposició política catalana al franquisme. 

Poeta, dramaturg, historiador i promotor 
cultura: des de la Flama del Canigó fins a 
representacions on participa tot el poble: 

Retaule dels Sants Màrtirs de Vilas-
sar de Dalt, Bandera de Catalunya 
a Bellcaire d'Empordà, el Retaule de 
Sant Ermengol a la Seu d’Urgell…..

Us recomano la gravació del 
programa que va emetre TV3 on 
en Josep Maria Espinàs entrevis-
ta l'Esteve Albert, impressionant, 
el veureu fer sonar el rossinyol, el 
càntir petit, com ho feia quan era 
escolanet…. I els records relacionats 
amb Argentona.

El dia 18 d'octubre de 2014 podreu 
gaudir de l'exposició que ha preparat 
en Jordi Pasques, el comissari de l'any 

Esteve Albert i del material que ens mos-
trarà en Joan Pannon dels anys que va 
mantenir una relació estreta amb l'Esteve, 
feia parada i fonda a casa seva quan ve-
nia al Maresme i on va escriure un dels 
darrers llibres dedicat a Argentona. Dins 
del marc de l'exposició a la Casa Gòtica, 
farem un seguit d'actes per gaudir enca-
ra més del record i l'energia que ens va 
transmetre l'Esteve Albert i Corp.

Xavier Peguera i Marvà.
Membre de l'Associació Amics de la Poesia 
d'Argentona

Bona Festa Major! Bona Festa Major!
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Problema núm. 42

Blanques juguen i 
guanyen. Com?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 41
En situacions com aquesta, en què les blanques tenen un gran desavantatge 
de material i la posició del rei és molt exposada, no es poden fer concessions 
a l’adversari. Per tant s’ha d’atacar ràpid sense deixar treva al contari, vegem: 
1.Th7+, Rg8; 2.Th8+¡¡¡ (jugada clau per mantenir la iniciativa), RxT; 3.Th1+, 
Rg8; 4.Ah7+, Rh8; 5. Af5+ (amb aquesta sèrie d’escacs al descobert que es pro-
duirà, l’alfil destrueix la cadena de peons i permetrà protegir el rei perque la 
dama pugui entrar en acció. Rg8 única; 6.Ah7+, Rh8; 7.Ae4+, Rg8; 8Ah7+, 
Rh8; 9Ad3+, Rg8; 10. Ah7+, Rh8; 11Ac2+, Rg8; 12 Ce7+ (tanca la porta a 
l’escapatòria al rei negre); A o DxC; 13. Th8+, RxT; 14. Dh5+ (per fi entra en 
acció per «rematar la feina»!!), Rg8; 15.Dh7+, Rf8; 16.Dh8++. Una combinació 
de mat de 16 jugades, fàcil d’aconseguir utilitzant la lògica.

Solució i comentaris en el proper número.

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRICULA OBERTA CURS 
2014-2015

MUSIqUEM: Per a nens i nenes de 12 a 36 
mesos acompanyats dels seus pares i/o mares.

•	Iniciació musical a partir de 3 anys
•	Roda d'instruments i classes d'instrument 

individual
•	Banda
•	Orquestra
•	Batukada per a joves i adults
•	Cant
•	Llenguatge musical
•	Llenguatge modern
•	Preparació proves a grau mitjà i grau superior de 

clàssic i modern
•	Examens amb la Royal School of Music
•	Combo

ARgEnTOnA BIg BAnd, Un pROjECTE 
qUE nO dEIxA dE CRéIxER I SORpREndRE

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Si vols menjar XURROS casolans i XOCOLATA desfeta, 
NO T'HO PERDIS!! I si vols salats... tenim cornes, patates...

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

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

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

la xurreria

Tel. 667 70 70 19
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El sistema d’il·luminació natural 

SOLATUBE permet captar la 

llum de l’exterior i transportar-

la fi ns al lloc desitjat fent 

curvatures si és necessari. Ho 

aconsegueix gràcies a l’última 

tecnologia en captació de 

llum i a la incorporació dels 

tubs més refl ectants del mercat.

info@mateu-serveis.com — www.mateu-serveis.com
ronda Llevant, 22 — argentona — tel.: 93 756 06 26

El sistema soluciona la mancança de llum a casa, a la 

feina, en indústries, hospitals, etc.

El nostre personal està especialitzat en el tractament 

de tot tipus de cobertes i podem instal·lar el sistema 

SOLATUBE garantint tant el producte com la instal·lació. Tel. 93 797 05 97
elrourebio@hotmail.com
C/ Abat Escarré, 3 ·  08310 Argentona

productes ecològics i naturals
cursos de massatge infantil
dietista titulada
naturòpata
osteòpata
espai de degustació
I ARA TAMBÉ REIKI

Presentant 
aquest 

anunci tindreu descomptes en les vostres compres!!!! 

Plats preparats
Emboti ts i formatges
Pernils amb 
denominació d'origen

C/ Gran, 50  |  08310 Argentona  
web: dciudad.mobi/cliente/minipreu

SERVEI A DOMICILI GRATUÏT
TEL. 93 174 79 15 / 645 88 24 19

Pasta 
farcida 
italiana

Pizza 
italiana

Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

Bona Festa Major!

Supermercats

compra saludable  )

El dia 20 dE cada mEs
sortegem 1 carro  

ple de compra
dipositant el seu tiquet de compra a partir de 30 €

ofertes diàries

servei a domicili cada dia
c/ Barcelona, 40 – 08310 argentona
Tel. 93 797 05 03 – Fax 93 756 06 49

distperarnau@terra.es

Bona 

Festa 

Major!

Bona Festa Major!

Bona 

Festa 

Major!

Bona Festa Major!

Bona 
Festa 

Major!

Bona 
Festa 

Major!

Bona 
Festa 

Major!



Carreras Candi, 22 - Argentona
Tel: 930 02 92 74
info@mesqsalut.com
www.mesqsalut.com

mesqsalut.argentona

Dietètica i nutrició  Depilacio i fotodepilació (IPL mèdica)  Làser 
Diode  Drenatge limfàtic manual  Massatges espai wellness  

Rituals de bellesa  Tractaments corporals i facials  Micropigmentació 
 Mans, peus, ungles  Medicina estètica, homeopatia  

Refl exoteràpia, fi sioteràpia, Reiki  Tatuatges, ecografi es 4D, criolipòlisis 
 Especialització tractaments home  Cursos de formació

Descompte del 50% de la 
matrícula si es formalitza 

abans del 5 d’agost

 › Manicura
 › Pedicura
 › Refl exologia Podal
 › Drenatge limfàtic manual 
(mètode Dr. Vodder)

 › Quiromassatge
 › Ungles Acríliques /gel

 › Aromateràpia
 › Micropigmentació
 › Tatuatge
 › Maquillatge
 › Depilació
 › Tallers de massatge 
per parelles 

Grups reduïts 
màxim 4 persones 

Facilitats de pagament

Cursos: MATRÍCULA 
OBERTA

La nostra col·laboració amb el Centre 
Parroquial fa que tinguem infinitat 
d’activitats per a petits i grans, 
com jugar als escacs, ballar country, 
salsa… entre d’altres. 

Si vols estar informat sobre les nostres activitats i concerts pots seguir-nos en el nostre facebook 
www.facebook.com/elcentruargentona

C/Bernat Riudemeia, 4 — Argentona

Al CENTRU no només 
servim copes, menjars i 

sopars, fem una mica més, 
som històricament el punt 
de trobada de les entitats 
i del poble i amb el pas 
del temps també el punt 

de reunió dels amants del 
cinema i la bona música. 

www.centru.cat

Cada dijous tenim sessió de cinema 
per als fanàtics de la gran pantalla i 
cada divendres a les 21:00 concert 
perquè puguis gaudir de la bona 
música, ja sigui sopant o prenent-te 
una copa.

Els dijous, divendres i dissabtes, 
tenim com convidat especial a un 
coctelero que sens dubte fa els millors 
cocktails que hem provat, perquè tots 
aquells que vulguin puguin venir a 
prendre una copa i gaudir de la bona 
temperatura a la nostra terrassa.

I, com no, oferim els nostres 
menús especials fets amb 
afecte, passió i bon rotllo!!!

Us desitja 
Bona Festa Major 
de Sant Mingo!!

EXCAVACIONS
Venda d'àrids i adobs, 

especialització 
en rocalles

Tel. 610 911 355 
ARGENTONA

MINGO
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