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Encara hi som a temps

Ens resignem? Aquesta tardor l’encetem amb la trista notícia del desenllaç d’una 
mort anunciada des de l’any 1987 quan el POUM requalificà el Molí de Can Coca 

amb una alta edificabilitat. El nou POUM, ja en la seva recta final, no ha estat capaç 
de rectificar ni protegir un element que hauria d’haver estat catalogat. Can Coca és 
l’últim molí dels que amb les seves moles i l’aigua de les mines donaren farina als 
argentonins; símbol d’identitat d’un veïnat; testimoni i actor de l’activitat econòmica a 
la Vila al llarg del segle XIX. Can Coca, una magnífica obra d’enginyeria, una veritable 
joia, és a punt de desaparèixer. Això és una herència ‒com l’espai natural del Collell‒ 
de l’urbanisme especulador, mediocre i gris de la Transició que no hauria de tenir 
cabuda en l’urbanisme de futur al segle XXI, ambiciós en qüestions de qualitat de vida, 
paisatge, patrimoni i sostenibilitat. Can Coca i el Collell s’haurien de posar en valor i 
des-hipotecar-los amb diligència.

Deixem enrere l’estiu viscut amb una magnífica Festa Major, només entelada per la 
massificació i overbooking d’una Garrinada que en els seus 20 anys d’èxit necessita una 
reflexió de base. El nou Consistori sorgit al maig que desperta de les vacances, de moment, 
amb un govern en minoria i el Pla d’Acció Municipal a les beceroles, ens convoca a una 
reunió de poble el proper 21 d’Octubre. Celebrem l’anunci de convocatòria de reunions 
de poble trimestrals el segon dilluns posterior al ple municipal per escoltar la ciutadania. 
Desitgem de tot cor que aconsegueixin fer-ne una participació amb més encert del què 
s’ha aconseguit fins ara en d’altres instruments de participació importants, com és el 
cas del Consell de la Vila i els Pressupostos Participatius, en els que també els animem a 
no defallir. Cal escoltar més, més retorn i conseqüència perquè tots ens sentim cridats a 
participar i no quedi, tot plegat, en gesticulacions de cara a la galeria.

Els triats a les darreres eleccions a la monarquia borbònica d’Espanya, incapaços 
d’arribar a acords, ens convoquen de nou a les urnes aquest 10N perquè resolguem la 
seva incapacitat d’entendre la diversitat de les urnes. Mentrestant l’estat segueix trucant 
de matinada a les portes; perseguint i criminalitzant la llibertat d’expressió; la gent que 
lluita o es manifesta de manera pacífica; mantenint els nostres representants civils i polí-
tics legítims a la presó, després d’un judici sumari esperant sentència i escarment ‒sense 
viatges ni vacances amb familiars i amics‒ i altres a l’exili, per complir el seu programa 
electoral, la seva promesa de posar les urnes pel dret a decidir.

Arribada la tardor i feta la verema amb la màgia de les nostres mans, que el most 
sorgit del gotims madurats pel sol d’estiu i nodrits pel sauló, faci que ens agermani, 
fermenti amb saviesa, que no se’ns faci vinagre i se’ns faci un bon vi. Sempre ens queda 
però, i per si de cas, demanar al patró de Catalunya Sant Jordi que alliberi del drac els 
presos polítics, invocar a Joan Arnau Palau perquè ens guareixi dels pirates i al nostre 
patró Sant Domingo que, de la mateixa manera que de les panses en fa raïm, faci el 
miracle que l’últim molí d’Argentona Can Coca ‒i amb ell un element d’enorme valor 
patrimonial de la nostra Vila, de la nostra història‒ no quedi enterrat sota 32 habitatges 
davant la nostra passivitat i resignació. Bona tardor!

Foto de portada: Francesc Navarro
L’editorial és un text sense signatura on es manifesta l’opinió del Consell de Redacció.
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Sant Domingo 2019
El quatre d’agost d’enguany, dia gran de 

la Festa Major de la nostra Vila, tinc el 
costum d’anar a veure la posta de gegants, 
els «Abanderats de nom Domingo» davant 
de l’Ajuntament, després anar a fer un cop 
d’ull a la imatge de Sant Domingo i, per 
últim, anar a veure la posta de càntirs i a 
saludar les germanes Rosa i Mercè Castellà, 
que els vetllen i que els vendran després de 
la benedicció de les aigües. 

Per altra banda, de fa un temps que 
porto inoculat el verí d’Instagram. En 
aquest sentit faig unes fotos de Sant 
Domingo i les penjo a Instagram, i m’adono 
que el raïm penjat a la creu que porta el 
sant està fet pansa! És a dir, és de l’any 
passat! En la foto del sant a Instagram, hi 
penjo un hashtag i el text següent: «#Sant 
Domingo patró de les aigües de la nostra 
Vila. Qui t’ha vist i qui et veu, abans lluïes 
un ramell de raïms, ara llueixes un ramell 
de panses».

Al cap d’una estona rebo els següents 
comentaris:

rodomontamat @n.francesc: “El ram-
pell de raïms eren de la parra del meus 
sogres, en Josep Buera i la Montserrat 
Creizet de Can Manyana. Cada any 
els hi anaven a buscar per guarnir la 
imatge. Aquest any ja no hi són cap 
dels dos. Però la parra encara viu.

n.francesc @rodomontamat: Quina 
llàstima però com dius encara serva el 
ramell de panses, és una llàstima que 
es perdi la tradició. Però veus com no 
passa desapercebut.

rodomontamat @n.francesc: Estic 
segura que els joves nous propietaris de 
la casa estaran encantats de continuar 
la tradició.

n.francesc @rodomontamat: Qui era 
que ho penjava?

n.francesc @rodomontamat: No seria 
el senyor Estrada, que omplia els càntirs 
amb aigua i anís en la benedicció de les 
aigües? 

annareniu: Cert!

barragandani76: Cesc!!! Al final es 
va salvar la font de Sant Mingu o no? 
Recordo que fa anys va haver una 
revolta al poble.

Fins aquí res més, però incentivat pel 
succeït investigo més sobre la història de 

la tradició de penjar els raïms a la creu 
del sant. Un ocellet em diu que eren dues 
persones les encarregades de seguir la tra-
dició: en Ricard Domènech i l’Emili Fabrés.

Faig una visita a l’Emili Fabrés, i efec-
tivament em confirma que qui penjava el 
raïm eren els germans Domènech i més 
tard en Ricard Domènech que aleshores era 
arquitecte a l’Ajuntament de la Vila, però 
que ara està jubilat i viu fora d’Argentona. 
Em comenta que abans posar els raïms era 
més fàcil perquè passaven per cal Guardià. 

Actualment l’Emili és una persona 
d’edat avançada i té problemes de mobi-
litat. Era de la junta i l’ànima de l’antic 
Museu del Càntir i un fervent entusiasta de 
la Festa del Càntir. Puc dir amb seguretat 
que la Festa del Càntir era el que l’omplia. 

Fa uns anys que ja no pot anar a la posta 
i la venda de càntirs. I al remoure aquesta 
petita història se l’il·luminen els ulls i, com 
una torrentada, de la seva memòria brollen 
tot tipus d’anècdotes. 

Em comenta que antigament de posar 
el raïm al Sant, se n’encarregaven els page-
sos de la nostra Vila, per donar gràcies al 
sant patró de les aigües, tant per les pluges, 
com per que no fes cap calamarsada i mal-
metés la collita del raïm. L’Emili fa un incís 
i tot seriosament em diu «perquè cal recor-
dar que antigament a la nostra Vila una de 
les principals activitats era l’agrícola».

L’Emili s’embala i va recordant els ini-
cis del Museu i de la Festa del Càntir, em 
comenta que el primer càntir va ser una 
reproducció d’un càntir antic. El va fer en 
Tinet, un home de Mataró que d’ofici era 
forner i, a estones, feia de ceramista.

I que els iniciadors de la Festa del 
Càntir foren el Sr. Jaume Clavell juntament 
amb la colla d’amics que formaven part 
dels Amics d’Argentona (Jaume Clavell, Sr. 
Catà i altres). 

Recorda que un any, en l’aixecament de 
càntirs, ell va fer amistat amb un capellà 
salesià de Mataró, d’origen basc i de nom 
Ixerri que es va presentar a l’aixecament de 
càntirs i en fou guanyador amb una nova 
tècnica: el capellà es va posar el càntir de 
220 litres sobre el peu i amb una empenta 
el va aixecar d’una revolada i se’l va posar 
a la cuixa, fins que en va beure pel broc 
petit (no pel broc gros, com es fa ara!) i va 
ser el guanyador d’aquell any. Afegeix que 
aleshores els premis de l’aixecament dels 
càntirs es lliuraven en el ball de l’envelat 
de la Festa Major. L’Emili va pensar que 
l’Ixerri no aniria a recollir el premi de 300 
pessetes. La sorpresa fou que va venir a 
recollir el premi i el va repartir entre els 
escolanets que portava. 

M’acomiado de l’Emili agraint-li haver 
pogut esbrinar aquesta petita història 
dels raïms i de les anècdotes de la festa. 
El més sorprenent és que uns dies des-
prés, m’adono que el Sant torna a lluir els 
ramells de raïm! Quin misteri! Però d’una 
manera o altra, si voleu, aquestes foteses 
són les que ens donen sentit de pertinença. 
Foraster!

Francesc Navarro i Bonamusa 

El Sant amb les panses

El Sant torna a tenir el raïm!
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En defensa 
de Can Coca 
del Molí, 
a punt de 
desaparèixer
Quan escric aquestes línies, acabo de 

ser coneixedor que malauradament 
han desaparegut els cactus gegants de la 
finca de Can Coca del Molí. Fa temps que 
el Centre d’Estudis Argentonins intenta 
salvar aquesta casa de la seva desaparició 
per l’activitat urbanística, activitat que ha 
acabat amb tant patrimoni d’Argentona en 
les últimes dècades (les Mateves, el Molí de 
les Mateves, Can Boba de les Vinyes, Can 
Portell, etc). La catalogació de la casa en el 
Pla Especial del Catàleg del Patrimoni s’ha 
demostrat insuficient (mera catalogació 
documental) ja que els drets edificatoris 
del planejament urbanístic general de 1987 
hi permetien fer construccions més grans 
que el que tenia la casa i això en dificultava 
una catalogació més adequada malgrat el 
seu interès històric.

Per a mi aquella casa té una significació 
especial, doncs és on hi va viure i morir (a 
tocar dels cent anys) l’entranyable Joanet 
de Can Coca, qui era a la vegada família 
llunyana meva.

A la vista de la més que possible ame-
naça de desaparició de Can Coca del Molí 
es demostra que el Pla Especial del Catàleg 
del Patrimoni d’Argentona no ho és tot, i 
que cal fer molta més força i organització 
de la societat argentonina per aconseguir 
conscienciar a autoritats, promotors, 
arquitectes i a la població en general, de 
la importància de defensar el nostre patri-

moni cultural i natural que ens dóna iden-
titat com a poble. I no només parlo de les 
grans obres arquitectòniques, també parlo 
d’aquelles cases de cos que donen identitat 
i fisonomia pintoresca a un carrer del casc 
antic, parlo també de salvar el paisatge de 
la riera d’Argentona de l’impacte de grans 
infraestructures i naus industrials o de 
salvar cases de pagès que a pesar que no 
puguin tenir gran interès artístic, el puguin 
tenir com a històric, que és una mica el que 
li passa a Can Coca del Molí.

Des d’aquesta plataforma que em 
brinda la revista el Banc de la Plaça demano 
si us plau al govern municipal d’Argentona 
que parli amb els propietaris i faci tot el 
possible per salvar el màxim que es pugui 
de Can Coca del Molí, doncs l’interès no 
només rau en la casa en si mateix, del 
1826, sinó també en el molí que té enterrat 
al soterrani de la casa (moles, farineres, 
conductes d’aigua, etc). Es tracta de l’últim 
molí que es manté a Argentona i hem de 
fer tot el possible per a salvar-ho. A més, 
es tracta del molí que dona nom a aquell 
veïnat (Plaça del Molí, carrer i passatge 
del Molí, gegants del Molí, etc). Tota una 
identitat es pot perdre si no fem entre tots 
un esforç suficient per a salvar la casa en la 
mesura del possible. Cal remarcar, a més, 

que és una de les poques cases de pagès 
que ens queden al nucli urbà, sobretot 
després de la desaparició de Can Doro, Cal 
Guardià i Can Boba de les vinyes.

Crec que a partir d’ara cal que tots, 
Ajuntament inclòs, tinguem la màxima 
cura del nostre patrimoni, i siguem cons-
cients que, desgraciadament, encara hi 
podem perdre malgrat tinguem un Pla 
Especial del Catàleg del Patrimoni aprovat 
i vigent. Des del Centre d’Estudis Argen-
tonins Jaume Clavell i el Consell del Patri-
moni d’Argentona estem fent tot el possi-
ble per salvar les cases històriques que es 
puguin veure amenaçades d’enrunament o 
desaparició.

El patrimoni ha de ser una de les nos-
tres prioritats com a poble, tal i com es va 
demostrar a principis dels anys 2000 amb 
la lluita en defensa del centre històric 
d’Argentona. Cal que recuperem aquell 
esperit i que lluitem per la nostra identitat 
argentonina que ens dota d’una història i 
ens fa únics i diferents. També cal pensar 
en tot aquest patrimoni cultural, natural i 
paisatgístic com a font de riquesa ja que, si 
se sap explotar adequadament, pot ser un 
reclam turístic.

Bernat Calvo Català
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Països petits versus països grans
L ’informe del World Happiness 

Report (1) publicat periòdicament 
(dades del 2018), que mesura la felicitat 
o el benestar de tots el països del món 
i on s’analitzen factors com el PIB real 
per càpita, l’esperança de vida, el benes-
tar del nucli familiar/social, la llibertat 
per a prendre decisions i el nivell de 
corrupció, entre altres, conclou que els 
països petits, en general, són més feliços 
que els grans. Les nacions més grans, 
com els Estats Units d’Amèrica, Rússia 
i la Xina no estan entre aquest primers, 
Espanya està en el lloc 36. Segons 
aquest informe els països més petits, 
els de menys de 15 milions d’habitants, 
estan generalment organitzats de 
forma més eficient tant socialment com 
econòmicament. Els països més grans 
sovint tenen quantitats importants de 
deute, corrupció i altres complexitats. 
Nacions petites quant a 
població com Finlàndia, 
Noruega, Dinamarca, 
Islàndia, Suïssa, Països 
Baixos i Nova Zelanda 
són els països més 
feliços del planeta. 
Això demostra que, de 
mitjana, els països més 
petits són socialment 
més desenvolupats que 
els països més grans i 
això genera una pobla-
ció més satisfeta en el 
seu conjunt.

Els països més petits 
tendeixen a ser menys corruptes que les 
nacions més grans. Això es pot aplicar 
sobretot a països petits del primer món 
amb règims democràtics i no a països 
petits del tercer món, no democràtics, 
que sovint estan sota règims dictatorials 
i això proporciona grans possibilitats per 
a la corrupció. L’índex de percepció de les 
corrupcions, segons Transparency Inter-
national (2) produït el 2017, mostra que els 
països més petits com Dinamarca, Nova 
Zelanda, Finlàndia, Suècia o Noruega, són 
els que tenen uns índex de corrupció més 
baixos. El fet és que els països més petits 
generalment són menys corruptes que els 
països més grans, i això reforça el fet que 
les nacions més petites també són millors 
que les grans en aquest aspecte.

Per acabar, s’ha demostrat que els 
països més petits són més pacífics que 
els més grans, amb l’índex Global Peace 
que mostra, una altra vegada, Islàndia, 
Dinamarca, Irlanda, Portugal, Nova 
Zelanda, Suïssa, Finlàndia, Noruega i 

Àustria, com els països més pacífics. Els 
Estats Units d’Amèrica estan classificats 
com 101, Xina 108 i Rússia 152. Espanya 
és el numero 30.

Els cinc països amb el PIB per càpita 
més alt, segons el Fons Monetari Inter-
nacional, són Qatar, Luxemburg, Sin-
gapur, Noruega i Brunei, cap dels quals 
tenen més de 6 milions d’habitants. 
Amb aquestes dades podem entrar en la 
controvèrsia de si Escòcia o Catalunya 
serien països més eficients i feliços si 
fossin independents. Els economistes 
contemporanis: Alberto Alesina, Robert 
Barro i Gary Becker, han fet estudis 
sobre la mida òptima d’un país i en des-
taquen els pros i contres dels dos models.

Els països grans prosperen mitjan-
çant l’economia d’escala tant en mercats 
privats com en serveis públics i disposen 
d’un mercat interior important i això és 

un gran avantatge. Els 
països petits prosperen 
perquè tenen en general 
més confiança, menors 
costos de transacció i 
una gran motivació per 
comerciar. 

Els països grans 
solen tenir cicles eco-
nòmics més moderats 
i també tenen major 
capacitat per a assolir el 
cost dels béns públics. 
També, en teoria, és 
més eficient finançar 
recerca, logística i 

desen volupament per a un potent exèr-
cit o grups grans d’empreses que per a 
petites economies. Però a la pràctica 
aquest avantatge no es materialitza. Són 
qüestions culturals que poden conver-
tir-se en desavantatge. 

Els països grans en general tenen 
poblacions més diverses. Un tema que 
desenvolupa l’obra del professor Alesina. 
Ja sigui centrat en el desenvolupament 
o el benestar, els costos de la diversitat 
poden ser alts. Entre els polítics, però, la 
diversitat gairebé sempre es considera un 
enriquiment però sovint els economistes 
consideren que pot ser una càrrega. 

Analitzant el model dels EUA veiem 
que segueixen beneficiant-se de la seva 
escala. En altres països, però, els avantat-
ges de la bigness ha disminuït. Els països 
grans tenen avantatge quan la defensa 
és la principal o una de les principals 
prioritats de la despesa pública, ja que 
es poden permetre una major inversió i 
disposar d’un exercit competitiu a nivell 

(1)  Rànquing de la felicitat 2018  
(De més a menys feliços) 

1 Finlàndia (7.632) 20
Emirats Àrabs Units 
(6.774) 

2 Noruega (7.594) 21
República Txeca 
(6.711) 

3 Dinamarca (7.555) 22 Malta ( 6.627) 

4 Islàndia (7.495) 23 França (6.489) 

5 Suïssa (7.487) 24 Mèxic (6.488) 

6
Països Baixos 
(7.441) 

25 Xile (6.476) 

7 Canadà (7.328) 26
Província de Taiwan 
de Xina (6.441) 

8
Nova Zelanda 
(7.324) 

27 Panamà (6.430) 

9 Suècia (7.314) 28 Brasil (6.419) 

10 Austràlia (7.272) 29 Argentina (6.388) 

11 Israel (7,190) 30 Guatemala (6.382) 

12 Àustria (7.139) 31 Uruguai (6.379) 

13 Costa Rica (7.072) 32 Qatar (6.374) 

14 Irlanda (6.977) 33
Aràbia Saudita 
(6.371) 

15 Alemanya (6.965) 34 Singapur (6.343) 

16 Bèlgica (6.927) 35 Malàisia (6.322) 

17 Luxemburg (6.910) 36 Espanya (6.310) 

18 Estats Units (6.886) 37 Colòmbia (6.260) 

19 Regne Unit (6.814) 38
Trinitat & Tobago 
(6.192)

(2)  Rànquing de Corrupció 2017  
(De menys a més corruptes) 

1 Nova Zelanda (89) 26 Bhutan (67) 

2 Dinamarca (88) 27 Xile (67) 

3 Finlàndia(85) 28 Bahamas (65) 

4 Noruega (85) 29 Portugal (63) 

5 Suïssa (85) 30 Qatar (63) 

6 Singapur (84) 31 Taiwan (63) 

7 Suècia (84) 32 Brunei (62) 

8 Canadà (82) 33 Israel (62) 

9 Luxemburg (82) 34 Botswana (61) 

10 Països baixos (82) 35 Eslovènia (61) 

11 Regne Unit (82) 36 Polònia (60) 

12 Alemanya (81) 37 Seychelles (60) 

13 Austràlia (77) 38 Costa Rica (59) 

14 Hong Kong (77) 39 Lituània (59) 

15 Islàndia (77) 40 Letònia (58) 

16 Àustria (75) 41
Sant Vincent and 
Granadines (58) 

17 Bèlgica (75) 42 Xipre (57) 

18 Estats Units (75) 43 República Xeca (57) 

19 Irlanda (74) 44 Dominica (57) 

20 Japó (73) 45 Espanya (57) 

21 Estònia (71) 46 Geòrgia (56) 

22 Emirats Àrabs ( 71) 47 Malta (56) 

23 França (70) 48 Cap Verd (55) 

24 Uruguai (70) 49 Ruanda (55)

25 Barbados (68)

Els països amb 
poblacions menors 
són generalment 

més feliços, menys 
corruptes i més 
pacífics que els 

països més grans
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mundial. També tenen avantatge quan el 
comerç està restringit a nivell exterior, ja 
que les grans nacions tenen grans mercats 
interns. Però cap d’aquestes condicions té 
lloc en aquest moment. De fet, el món s’ha 
estat reconstruint segons el somni dels paï-
sos petits. «La petitesa tendeix a fomentar 
l’obertura», va escriure el professor Barro, 
ja que els petits estats han de comerciar 
per sobreviure. Segons el professor Alesina, 
«la mida viable de país disminueix amb la 
integració econòmica». També disminueix 
amb la integració política. En definitiva els 
països petits tenen avantatges en la situació 
actual de comerç global i pel fet que la majo-
ria de països, petits i grans, s’agrupen entre 
ells. Una d’aquestes agrupacions de països o 
clubs és la UE encara que no és l’únic.

Escòcia i Catalunya consideren una 
possibilitat viable la independència del 
Regne Unit i d’Espanya perquè veuen els 

excel·lents resultats de la resta de membres 
petits de la UE i dels països petits europeus 
fora de la UE com Suïssa o Noruega, per 
exemple.

Per això, aquest ha estat un argument 
d’aquells que s’oposen a la seva indepen-
dència, argumentant que els estats separats 
haurien de tornar a sol·licitar la pertinença 
a la UE. José Manuel Barroso, ex president 
de la Comissió Europea i Herman Van Rom-
puy, ex president del Consell de la UE, han 
fet versions d’aquesta amenaça, tot i que 
l’economista de la Universitat de Mann-
heim, Roland Vaubel, ha assenyalat que «no 
té fonament en els tractats europeus». 

Fa només uns anys, Alex Salmond, 
quan era líder del govern nacional escocès, 
intentava vendre la independència com 
una forma d’unir-se a «l’arc de prosperi-
tat» d’Islàndia o d’Irlanda. Aquesta és una 
època en principi bona per als països petits, 

però els països petits depenen d’un recurs 
intangible: la bona voluntat dels grans, que 
no sempre estan disposats a acceptar-los, 
encara que sempre depèn del què el país 
petit pot aportar. També és important des-
tacar que en aquest món global, ple d’opor-
tunitats, no s’acaba en estar dins la UE ja 
que alguns països petits, com per exemple 
Noruega, no estan ni a la EU ni a l’Euro i 
tanmateix estan al cap de munt de tots els 
rànkings de felicitat i riquesa.

Per resumir, els països amb pobla cions 
menors són generalment més feliços, 
menys corruptes i més pacífics que els 
països més grans i, per tant, són millors en 
els aspectes més crucials per a la base del 
benestar de les persones que l’habiten.

Rosa Domènech
Estiu 2019

Quan els pirates assaltaven Argentona
Argentona, ona d’argent
de la mar filla estimada...

Ho deia el poeta Miquel Balarí. 
I tenia raó. Perquè fa 200 anys Argen-

tona arribava fins al mar. 
Va ser el 1821 quan va permutar amb 

Mataró el seu trosset de Mediterrani. La 
capital del Maresme anava creixent i li 
calia més espai. I a Argentona —tot i que 
aleshores encara no ho sabia— li caldria 
una zona de seguretat que l’allunyés de la 
voracitat de Cerdanyola. Efectivament: la 
nostra vila va cedir a la veïna la seva franja 
marítima a canvi de Sant Jaume de Traià. 

Resulta nostàlgic —i romàntic!— pen-
sar en una Argentona de la mar filla esti-
mada...

Però tot i que haguem perdut la platja, 
el que no hem perdut és la Història. 

Els pirates seran sempre nostres! 
Els segles XVI i XVII van ser espe-

cialment perillosos per a les poblacions 
del litoral català. Corsaris barberescos i 
turcs —el que popularment es coneix com 
«Moros a la costa!»— es van dedicar a ata-
car-les sense pietat.

Més d’un cop i més de dos, naus pirates 
van tirar l’àncora a la platja d’Argentona (si 
fa no fa, la que avui s’anomena de Ponent). 
Això sí: mai no van aconseguir remuntar la 
riera ni arribar fins al nucli urbà.

I això ho devem a la família Palau. 
Pare, fill i net. 
Joan Arnau Palau, un mariner de 

Mataró que havia lluitat amb l’Armada 
Invencible, va arribar a tenir molt de pres-
tigi a tot el litoral. El 1584 se’l va nombrar 

capità d’infanteria «per la guarda y defensa 
dels moros y corsaris». 

Aquell mateix any, comandant una 
vintena de vaixells, el pirata algerià Murat 
Rais va saquejar i cremar Pineda, i va matar 
i capturar un gran nombre de vilatans. 
Afortunadament no va poder accedir a les 
platges de Mataró ni d’Argentona perquè 
Palau hi havia fet cavar trinxeres i instal-
lar bateries. 

Cinc anys més tard, els corsaris ho van 
tornar a intentar. Els sentinelles de la torre 
de Can Palauet —que aleshores era dins 
el terme d’Argentona— van donar la veu 
d’alarma. Era una de les moltes «torres de 
moros» que al llarg d’aquells segles s’ha-
vien anant construint i que li havien valgut 
al Maresme l’apel·latiu de Costa torrejada. 

Doncs bé, en el «Memorial de Joan 
Palau», que es guarda a l’arxiu familiar, 
s’explica que aquell any 1589 «dos galeras 
de moros isqueren en terra en unas torres 
de Argentona cerca de dita Vila y dit Joan 
Arnau Palau isque ab mes de mil homens, 
governantlos y capitanejantlos y feren 
embarcar los moros sens rebrer dany». 

En el mateix arxiu es guarda el docu-
ment que certifica que, vint anys més tard, 
Palau va ser designat capità de la galera 
Sant Ramon, una de les quatre que la Gene-
ralitat va armar per «fer la guerra als pira-
tes i als enemics de la Santa Fe Catòlica».

El fill primogènit del nostre heroi, 
Melcior Palau, va seguir-ne les passes: 
primer va ser nomenat capità d’infanteria 
i després batlle de Mataró. El 23 d’agost de 
1632 es va enfrontar, amb un grup de gent 
armada, a una barcassa turca. Van aconse-

guir tirar els pirates a l’aigua i apropiar-se 
del vaixell. 

En el «Memorial» no falten tampoc les 
gestes del seu fill, Joan Palau, que va ser 
també capità d’infanteria i va patronejar 
la mateixa galera que el seu avi: la Sant 
Ramon. El net Palau va ser el més argen-
toní de la família perquè es va casar amb la 
pubilla Teresa Mateu, que posseïa la finca 
Les Mateues, al Cros. 

L’any 1620 consta que «isqueren dos 
Galeras de moros en la platja de Argen-
tona per a pendrer dues barques» i que 
s’hi presentà Joan Palau «ab tres o quatre 
cens homens tots armats ab arcabussos y 
mosquets». No cal dir que els pirates van 
fugir cames ajudeu-me. Vuit anys més tard, 
els mateixos mataronins van abordar un 
vaixell moro, causant entre els membres de 
la tripulació tretze morts i empresonant-ne 
quaranta-sis, «y lo Bisbe de Solssona, qui 
alesores era Virrey, dona mil y trescents 
reals a dit Joan Palau de albricias per la 
captura de dits moros».

Segons la llegenda, la masia argento-
nina coneguda amb el nom de Cal Coix 
va ser edificada per un pirata que havia 
perdut una cama —d’aquells tan típics de la 
pota de fusta!— per jubilar-s’hi. Però això 
per força ho ha de ser, de llegenda, perquè 
no consta que els pirates aconseguissin 
mai passar del Pla d’en Boet.

Tot gràcies als paladins de la família 
Palau. 

Potser Argentona els hauria de dedicar 
un carrer...

Sylvia Lagarda-Mata
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La Xina que he vist
Enguany, durant l’estiu he tingut la pos-

sibilitat de visitar aquest país gairebé 
desconegut pels occidentals. Ha estat un 
viatge organitzat sense sorpreses ni entre-
bancs.

Avui en dia, viatjar sol i improvi-
sant per la Xina és encara difícil degut a 
l’idio ma (molt pocs xinesos parlen anglès), 
als rètols xinesos (solament subtitulats en 
llocs molt destacats) i els costums peculiars 
dels seus habitants. Un occidental a Xina 
s’exposa a que et sol·licitin una fotografia 
o et demanin una selfie per compartir amb 
els seus amics xinesos.

D’antuvi el que més m’ha sorprès és 
un tòpic: la gran quantitat de xinesos que 
hi ha per tot arreu. Oficialment són 1.400 
milions, dels que més de la meitat viuen 
en grans ciutats. Conegut és que Pequín 
i Shanghai són grans metròpolis que 
sobrepassen més de 20 milions de persones 
cadascuna. Però, m’ha sorprès per desco-
negut, que hi ha més de 14 ciutats de més 
de 10 milions de persones.

Alguns destins turístics típics, com 
Xian (guerrers de terracota) o Guilin 
(muntanyes càrstiques, paisatge ondulat) 
són ciutats que acullen cadascuna més 
població que tota Catalunya. La gent jove 
abandona el camp per anar a la ciutat on la 
vida és més còmoda i fàcil. Això motiva un 
frenesí constructor de gratacels que sembla 
imparable. Viatjant amb AVE de Pekin a 
Xian (com de Barcelona a Madrid), vàrem 
passar per 5-6 ciutats grandioses (de nom 
desconegut), totes en plena ebullició cons-
tructiva. A Hangzhou (ciutat del sud on hi 
ha el famós llac de l’oest) l’any vinent s’hi 
faran els jocs panasiàtics, i per aquesta fita 
estan construint 7 línies de metro noves.

Xina té una història pròpia molt rica 
que ha estat minyonejada pels occidentals, 
a la vegada que els xinesos desconeixen la 
cultura clàssica europea. Personalment no 

recordo que a l’escola se’m parlés de com 
i quan es va construir la Gran Muralla ni 
com es va constituir la Xina. Sorprèn que 
les obres de la gran muralla i les del gran 
canal, que travessa i comunica Xina de 
nord a sud, unint les conques del riu Groc 
(més amunt de Pekin) amb el riu Yangtsé 
(Shangai està en el delta del mateix) van 
fer-se abans de Crist.

Sabien de la seva existència mútua els 
greco-romans i els xinesos? Què hagués 
passat si aquestes dues diferents cultures 
haguessin interaccionat?

Malgrat ser un viatge organitzat amb 
guies locals pertanyents a una empresa 
estatal de turisme, la meva impressió és 
que la gran majoria dels xinesos no viuen 
malament. Les dades que ens van facilitar 
és que l’atur és inferior al 4%, les dones es 
poden jubilar a 55 anys i els homes als 60 
amb una pensió equivalent a 1000 euros/
mes de mitjana. 

Els xinesos majoritàriament adoren a 
Mao perquè consideren que va treure el 
país del feudalisme i la pobresa més crua. 
Ara tothom gaudeix de sanitat pública 
(occidental o tradicional xina) i educació 
universal. No obstant no s’estan de criticar 
la revolució cultural maoista i el mal que 
això va produir. De fet, aquest procés, va 

fer que només es preservi actualment un 
5% del patrimoni històric del país. Però 
queda evidenciat que Mao no va poder aca-
bar amb la tradició taoista, confucianista 
budista dels xinesos.

Actualment a Xina conviuen un 
percentatge creixent de grans milionaris 
(només cal veure els vehicles que circu-
len), amb una gran classe mitjana que està 
orgullosa del seu govern. Aquests accepten 
de bon grat els tics dictatorials del mateix 
com un mal menor necessari per governar 
a tanta població amb paràmetres d’estat del 
benestar. Si els preguntes com es toleren 
aquestes diferències socials en un règim 
comunista, la resposta és que gràcies als 
emprenedors milloren els recursos del 
país i la qualitat de vida de tots. El sistema 
socia lista xinès és molt diferent del Cubà o 
del Corea del nord.

En tots tres l’estat controla les prin-
cipals fonts de riquesa, energia, sanitat, 
educació... però a diferència d’aquests, a la 
Xina l’emprenedoria i el capital estranger 
estan permesos i ben acceptats.

Xina, amb un gran desenvolupament 
tecnològic (propi, copiat i millorat) i amb 
una gran capacitat de treball col·lectiu, és 
una superpotència imparable i ja veurem 
si sostenible. Els xinesos tenen el tren bala 
més ràpid del món, que actualment circula 
a 450 km/h. Es un tren que levita sobre 
la via i es mou dins d’un camp magnètic. 
Aquesta tecnologia permetrà que s’arribi 
als 600 km/h en pocs anys. També a Shang-
hai hi ha l’edifici més alt del món si no es 
compten les antenes dels seus rivals. 

Sort tindrem que els xinesos mai no 
s’han expansionat amb les armes. Això sí, 
s’expansionen sense fer soroll per tot arreu, 
ja ho veieu aquí, a Argentona mateix.

Josep A. Capdevila Morell 
Fotos: Anna R. C.

Un guerrer de terracota de més de 2.000 anys d’ antiguitat El barri financer de Shanghai, imatge del poder econòmic i tecnològic de Xina

A Xina conviuen un 
percentatge creixent de 

grans milionaris amb una 
gran classe mitjana que està 

orgullosa del seu govern
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Nacionalisme?
Sí, avui em toca parlar de naciona-

lisme. I per què ho faig?
Doncs perquè els últims anys, amb 

la pujada del moviment independentista 
a Catalunya, els partits que defensen la 
unitat d’Espanya han carregat de valent 
contra el nacionalisme català. Abans de 
donar-vos la meva opinió al respecte, he 
navegat una mica per internet per buscar 
què vol dir nacionalisme. Evidentment 
trobarem moltes definicions i interpreta-
cions del concepte però m’he quedat amb 
la d’una pàgina d’Història, Buxaweb, que 
em sembla prou clara i senzilla per a tots, 
tant si coneixem els conceptes amb més 
profunditat com si no:

«El nacionalisme com a doctrina neix al 
segle XIX i té un doble origen: la concepció 
conservadora de nació com un fet incons-
cient entre el poble però que ve determinat 
per uns elements concrets (història, tradició, 
llengua, raça...) i la concepció progressista 
de nació com una aspiració voluntària d’un 
poble per a constituir-se com a Estat.[...] El 
nacionalisme suposa una via de recuperació 
de la identitat de les nacions oprimides d’ar-
reu i aplega les forces diverses que intenten 
de donar noves estructures polítiques als 
estats. L’existència avui dia d’un bon nom-
bre d’Estats plurinacionals fa que el nacio-
nalisme segueixi essent una força política 
important.» (Extret de buxaweb.com)

Durant aquests anys he escoltat tot tipus 
d’opinions, la majoria desencertades, sobre el 
concepte nació i nacionalisme. Des del punt 
de vista dels partidaris de la independència 
de Catalunya, he escoltat que Catalunya ja 
era una nació a l’Edat Mitjana, cosa que no 
és estrictament certa. I des del punt de vista 
dels que defensen la unitat d’Espanya, que 
Catalunya mai ha estat una nació, cosa que 
tampoc és estrictament certa.

El tema, com us podeu imaginar, dona 
per a molt i no us vull cansar a aquells que 
teniu a bé llegir aquestes línies. Tan sols 
m’agradaria quedar-me amb dues idees.

La primera, i molt important, quan neix 
i què significa el concepte nació?

És molt cert que Catalunya, primer 
com a Comtats Catalans fins el segle XII 
i després com a integrant de la Corona 
d’Aragó des del segle XII fins a principis 
del segle XVIII, va gaudir d’unes institu-

cions pròpies i d’un sistema de govern 
anomenat «pactisme» amb el qual el rei 
havia de pactar amb les Corts Catalanes 
les decisions que després eren controlades/
portades a terme per la Generalitat.

Tot això desapareixerà amb motiu de 
la Guerra de Successió (1701-1714) i la ins-
tauració dels Decrets de Nova Planta amb 
els quals es regularà definitivament (fins la 
Segona República des de 1931 a 1939) tot el 
territori espanyol sota una legislació única.

Per tant, es fa evident que no podem 
parlar de nacionalisme català tal i com el 
coneixem actualment (terme que sorgeix 
el segle XIX com a tal), però sí d’identitat 
pròpia si tenim en compte institucions i 
administració.

La segona idea que s’ha de comentar 
és l’obsessió d’alguns partits polítics que 
defensen la unitat d’Espanya de comparar 
el nacionalisme català amb els nacionalis-
mes de Hitler i Mussolini els anys 20 i 30 
del segle passat. Fer això és no tenir cap 
tipus d’interès en aprofundir en la Història 
i en les realitats de cada moment. Estic can-
sat d’escoltar que els nacionalismes només 
han portat a guerres comparant la situació 
actual de Catalunya amb la Segona Guerra 
Mundial, si us plau!!!, o amb el conflicte 
dels Balcans que va portar al desmembra-
ment de l’antiga Iugoslàvia, si us plau!!!

Crec que no vaig errat si dic que 
no tenen cap tipus de comparativa que 
s’aguanti amb arguments una mica sòlids.

Els nacionalismes de Hitler i Mussolini 
van sorgir després d’una Primera Guerra 
Mundial, mal acabada, en la qual els vence-
dors o no van complir el què havien acordat 
abans de la Guerra (cas d’Itàlia) o bé van ser 
totalment sagnants en les decisions preses a 
Versalles des de la prepotència del vencedor.

Però hi ha quelcom més important, 
Alemanya i Itàlia tenien in mente un nacio-
nalisme de caràcter imperialista (recordem 
que havien arribat tard al repartiment de 
les colònies (Itàlia i Alemanya) i havien 
perdut molts territoris després de la 
Guerra (Alemanya). Però el més important 
no és això. El més important és que per 
aconseguir-ho estaven disposats a l’acció 
violenta, a la invasió, per la força, d’espais 
que no eren seus...

Fins ara, tot el que he escoltat dels líders 
dels partits que defensen la independència 
de Catalunya va de referèndums, urnes i 
no violència. Crec que això no s’assembla 
gaire als discursos de Hitler i Mussolini. 
Però, a més, també parlen d’integració, no 
de submissió...

Parlen de la defensa dels trets culturals 
(llengua, tradicions...) que, si mirem una 
mica el què ha passat al llarg de la Història, 
poden desaparèixer si no es lluita per ells.

Sempre he tingut curiositat per saber 
quina és la diferència que troben els líders 
dels partits que defensen la unitat d’Es-
panya entre el nacionalisme espanyol i 
el nacionalisme català. Perquè si no vaig 
errat, el nacionalisme espanyol (no sé si dir 
el de l’a por ellos) vol eradicar tot allò que 
no sigui unitari. I recordem que ja ho va fer 
a l’Amèrica llatina on després d’arribar-hi i 
conquerir-la, es va dedicar a imposar (sem-
pre la paraula imposar) allò que portaven 
a costa de fer desaparèixer les diferents 
cultures autòctones.

Això és bo o dolent? És correcte o 
incorrecte?

El nacionalisme català tan sols vol 
defensar dins del seu territori aquells trets 
identitaris que ha tingut des que els francs 
van ocupar el territori català i van crear la 
Marca Hispànica.

Això és bo o dolent? És correcte o 
incorrecte?

Perquè, i amb això acabo, si a Espanya 
se li imposés un model educatiu i lingüístic 
diferent al que per majoria vol tenir, lluita-
ria per mantenir-lo?

Demà parlaré d’independència.

Oriol Villà i Freixa
Llicenciat en Geografia i Història

Abril 2019

Estic cansat d’escoltar que 
els nacionalismes només han 
portat a guerres comparant la 
situació actual de Catalunya 

amb la Segona Guerra 
Mundial.

Per a la vostra comoditat, podeu satisfer la quota de soci/a d’enguany (10 euros) mitjançant 
transferència a aquest compte bancari, indicant el vostre nom complet:
TRIODOS BANK  
IBAN : ES08 1491 0001 22 2128787229  —  Titular : ASSOCIACIO DE VEÏNS D’ARGENTONA
Gràcies per la vostra col.laboració.

QUOTA ANUAL DE SOCI/A
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Quan la màgia entra a la llar dels grans
Dels grans que han deixat la seva llar per 

anar a viure a una altra llar amb altres 
grans. Grans, ancians, vells, o no tant. Com 
ho vulgueu anomenar. Incapacitats per 
viure sols, dependents, o «despistats».

Per això quan, com cada any el dia de 
Santa Anna la patrona a la Nostra Llar, hi 
entra la màgia, la festa es fa mes grossa. La 
il·lusió, aquell dia, pren forma de flors màgi-
ques, de papers de colors, de paraigües que 
surten del no res i sense pluja; de paperines 
de paper amb taronjada que no bessa; aigua 
que es converteix en llet o llet que esdevé 
coca cola; ràdios, peixos o vi que apareixen 
com caiguts del cel... tot un seguit d’efectes 
màgics que s’estalonen, un darrere l’altre, 
per descansar sobre matalassos de música i 
coixins de llums de colors.

Ho fan possible les mans àgils del Mag 
Felip i els lluentons actius i atents del vestit 
de la Mingues, la seva ajudant, la DJ, la tèc-
nica de llum, de fum i de so, però també la 
mànager i la companya de vida del senyor 
de capa. Són ells dos els que aconsegueixen 
aquest nou miracle dels pans i dels peixos, 
per una altra mena de gana. I en exclusiva 
per a la gent gran de Residències i Centres 
de Dia.

En Felip i l’Assumpció, –en Josep 
Garriga Felip i l’Assumpció Mínguez–, són 
els argentonins, grans i actius, que fa més 
de quatre anys estan oferint a gent més 
gran i menys activa que ells de geriàtrics 
de tota la comarca i de més enllà. Són els 
espectacles ideats, muntats i realitzats per 
ell mateixos sota una premissa: la intenció 
de passar-ho bé i fer-ho passar bé.

Així va començar tot
–Inicialment érem quatre amics que ens 
vàrem ajuntar per fer pallassos per aniver-
saris de la mainada, festes de carrer o per 

actes solidaris. Però després d’haver anat a 
un parell de llocs de gent gran, ens vàrem 
adonar que per ells havia de ser diferent. La 
primera actuació, la de prova, va ser a la 
Residencia de Sant Josep de Mataró.

I des d’aleshores us heu especialitzat 
fent màgia només en residències?

–Sí, tot i que no ens agrada dir-ne resi-
dències. Preferim anomenar-les «Hotels de 
gent gran», puntualitza el mag.

L’Assumpció, que és qui porta el con-
trol de tot el que no són «trucs de màgia», 
somriu i m’ensenya carpetes, dossiers, 
llistats i llibretes plenes d’informació amb 
els detalls de la feina feta com a Mag Felip; 
també de les previsions a mesos vista.

–Portem fetes més de cent-cinquanta 
actuacions. Tenim un estoc molt variat de 
números de màgia que anem canviant, 
depenent de les dificultats dels residents, o 
de si són llocs nous, o repetits. Alguns ens 
els emparaulen d’un any per l’altre, altres 
per un dia fix, com a la Llar Santa Anna 
d’Argentona.

A en Felip sempre li ha agradat la 
màgia, tot i que la seva activitat profes-
sional és una altra, per això sempre està 
buscant números nous, a mesura que va 
descarant els que no funcionen prou bé o 
que ja el cansen. Ella, L’Assumpció, que 
venia del món artístic, ara de jubilada, i per 
aquesta activitat, s’ha hagut d’espavilar per 
aprendre a fer de tècnica de so i d’efectes 
especials, de portar l’agenda, de controlar 
dels números fets a cada lloc, de mànager 
per contactar amb nous centres. A portar 
la comptabilitat, no, perquè no cobren 
les actuacions. S’ho han estat pagant tot, 
des dels inicis, de la seva butxaca, però 
no saben fins quan podran aguantar dels 

despeses. Per això darrerament agraeixen 
una propina, el què es pugui, tot i les reta-
llades.  

–El material dels jocs de màgia és molt 
car! Després hi ha l’equip de so, els desplaça-
ments, benzines, pàrquings, la confecció del 
vestuari, les cinc capes de mag...

Ell, el mag, alliberat dels números, 
insisteix a dir que ell només surt a jugar. 
I se li nota. L’he vist com s’hi engresca, a 
vegades tant que no hi ha qui el pari, sobre-
tot quan es posa a improvisar sobre el guió 
previ, cosa que fa en funció de la recepció 
dels espectadors.

Ella, –abans, durant i després de les 
actuacions– fa de «partenair», o sigui de 
«Mingues», des del dia que el mag li va fer 
un truc per fer-la desapareixer i en retor-
nar-la es va oblidar del seu nom. És la pare-
lla artística en el sentit més ampli i natural, 
des que van descobrir que els comentaris i 
picabaralles d’ells dos a la pista, feien riure 
molt als espectadors, sobretot a les espec-
tadores de les primeres files.

Com en tot espectacle, el muntatge 
i desmuntatge els ocupa molt més temps 
que el propi espectacle. Després, a casa, 
necessitaran un grapat d’hores a refer els 
«trucs»: no es pot llençar res, i cal fer les 
noves banderoles de colors que, un cop 
repartides entre tots els assistents, serviran 
per fer-los seguir el ritme de les cançons, 
la majoria de les quals alguns els agrada 
taral·lejar.

«La màgia és il·lusió, és fantasia»
–Quan parlem de màgia no hem de pensar 
on està el «truco». És il·lusió. És fantasia. La 
màgia per a la gent gran, és diferent de la 
de la canalla. Ells no necessiten bossetes de 
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llaminadures. Necessiten altres coses. Petons, 
somriures, mirades als ulls, carantonyes–, 
diu el mag Felip i, en el to que ho diu, hi 
veig l’experiència dels cinc anys d’interac-
tuació. En realitat, és això el que els retro-
alimenta, el que els fa seguir anant d’aquí 
cap allà, setmanalment, tot i el desgast que 
els suposa.

–No oblidem que es un col·lectiu força 
oblidat per la societat–, afegeix la Minguez 
reivindicativa. I em planta al davant el 
dossier dels articles que va recollint sobre 
la gent gran.

Les eines que ells han triat per apor-
tar-los una mica d’il·lusió, doncs, són tan la 
màgia com la música, amb llums i balls: una 
bona manera d’establir conxorxes amb els 
espectadors. Asseguren que és tan impor-
tant fer números de màgia com aconseguir 
la participació a partir d’un mínims diàleg 
i contacte físic: és la seva col·laboració 
a l’anomenada estimulació multisenso-
rial necessaia recomanada per a algunes 
malalties degeneratives. I d’això n’hi molt 
als llocs on van a actuar. Els animadors i 
responsables de les residencies i centres que 
hi creuen, els lloguen amb aquesta intenció 
i ells mateixos s’ofereixen a participar-hi 
activament, creant així una conxorxa espe-
cial entre tots que els residents agraeixen. 
En Felip i l’Assumpció saben que pot sonar 
a romàntic, però ara ja saben que és cientí-
fic. Per això insisteixen tots dos:

–Ja des del primer dia vam intuir la 
gran importància de la música i els colors 
que acompanya als trucs que cal que siguin 
senzills però «resultons».

No són especialistes però amb el seu 
bon fer, estar aconseguint, en alguns casos, 
trencar soledats i, en la majoria, arrencar 
somriures. Emociona veure com, ja en la 
segona part de l’espectacle, poden fer seguir 
els ritmes proposats, amb els braços o amb 

la veu, però sempre, sempre, amb els ulls 
oberts. És el que ells dos pretenen: porten 
a les llars compartides, la màgia de la festa, 
la música de les vides. He tingut el goig de 
presenciar-ho en tres de les seves actuaci-
ons màgiques. La primera a una Residència-
Centre de Dia a Aiguafreda. La segona a la 
Llar Santa Anna Argentona i la darrera al 
«Centre d’Unitat de Convivència» d’Alella.

Cantem? Ballem?
Mentre els curadors els acaben de repar-
tir el berenar, la Míngues ja els hi posa 
preludis d’òperes famoses. Obren amb la 
«Cavalleria Rusticana», el «Va Pensiero de 
Nabucco» o d’alguna Sarsuela, de manera 
que van entrant animadament a la primera 
part de l’espectacle, la purament de màgia, 
on cada número anirà acompanyat de la 
música adient: «Singin’in the rain», una 
tarantel·la veneciana, «Flowers» de Mike 
Oldfield,..., fins arribar a la segona part, 
la musical per excel·lència, amb cançons 
de sempre (valsets, Ball de Rams de Rudy 
Ventura, la sardana «Barcelona» d’en Luis 
Aguilé, o...), amb tanta vida que gairebé els 
fan aixecar de les seves cadires.

El dia de Santa Anna, el mag Felip 
estrena la capa que li ha fet l’Eulalia de cal 
Magret. És gruixuda i fa suar, i no només 
pel pic de calor del dia, sinó per l’activitat 
frenètica de l’espectacle. Estem a casa, a 

Argentona, i cal donar el bo i millor, diuen. 
Un cop acabada la festa amb el «Passi-ho 
bé» de la Trinca i abans de la feinada d’es-
combrar cintes i paperets, de recuperar els 
trucs de màgia, recollir ordinador i equips 
de so, els felicito i parlo amb algunes dones, 
unes conegudes i altres, no.

–A mi el que m’ha agradat més és la 
música, diu una.

–Me ha gustado pero, ¿en que pueblo 
estamos?, em pregunta una altra.

–Mireu: No sé que li heu fet! que fa molt 
temps que ella estava trista i avui ha rigut, 
els diu una filla, emocionada per la reacció 
inesperada de la seva mare.

I jo, quan torno a la meva vida de gran 
no-dependent, fer aquest article, miro i 
remiro les fotos i els vídeos que els hi he 
fet i no podré publicar per això la llei de 
protecció de dades, tot i que me’n moro de 
ganes, i penso que hi ha molta gent bona 
pel món.

Després, un vespre d’estiu, quan entre 
bolo i bolo, vaig a casa seva, per docu-
mentar-me, m’ensenyen la paperassa, 
la programació, l’exhaustiu llistat de 
músiques, els dietari de camp per a cada 
residència. i parlem de tot allò que hi ha 
darrera l’espectacle; de la seva especial 
trajectòria artística; de l’energia, potser 
també màgica, que els ha mogut, i els 
mou encara, per poder aconseguir aquest 
miracle solidari: Fer brillar mirades i 
moure cossos i ments, més gastades que 
les seves, almenys per una tarda. I veig 
com a en Felip i a l’Assumpció també els 
brilla la mirada quan ho expliquen. De 
manera que no em queda més remei que 
desitjar-los-hi: que per molts anys, Mag 
Felip i Assumpció Mínguez.

Rosa Vila
2.09.19

El passat 15 de setembre Argentona 
va celebrar la Festa de la Vellesa i 

va comptar amb el padrinatge del Sr. 
Joan Evangelista Ramon i Ferrer i la 
Sra. Montserrat Buera i Creizet.

70 
Homenatge 
a la Vellesa
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Quan aquell matí de divendres em 
disposava anar a visitar la mare a 

l’hospital on estava ingressada i vaig pujar 
a l’autobús que m’hi portaria, poc em pen-
sava que els fets que passarien durant la 
següent hora marcarien la meva vida per 
sempre.

Jo sempre havia estat una dona normal. 
Amb un passat normal. Una vida normal. 
Un matrimoni normal. Normal? O potser 
m’equivocava en pensar que així era. Ara, 
però, m’adono que de normal no en tenia 
res.

La meva vida transcorria entre la dedi-
cació a la casa, a l’Andreu, el meu marit, i 
ara també a la meva mare malalta. De fills 
no en vaig tenir. El meu metge, després de 
fer-nos anàlisis, proves i estudis a tots dos, 
va acabar diagnosticant que l’Andreu era 
estèril. Cosa que no li vaig revelar mai a 
ell i em vaig donar les culpes a mi, perquè 
era el que considerava molt més encertat 
i adequat per tal de no ferir el seu orgull 
de mascle.

Així era jo. Una dona sotmesa, dedi-
cada plenament als altres; sense ambi-
cions, sense orgull, sense propietats, sense 
diners... La típica dona que no demana res, 
no es queixa, i es conforma.

El meu aspecte físic era també del més 
normal, i com a dona passava desaperce-
buda. Sempre portava els llargs i rinxolats 
cabells color castany agafats amb una cua 
de cavall. No em maquillava gens. No em 
feia mai la manicura. Les arrugues a la cara 
ja havien començat a fer acte de presència, 
i el color de la meva pell tenia una tonalitat 
blanquinosa i apagada. El meu cos no tenia 
forma. O pot ser sí. Almenys a la zona de 
la panxa, que començava a destacar de 
la resta del meu cos. Per no parlar de les 
cames que semblaven dos pals d’escombra, 
i dels braços, que eren massa llargs. La 
meva edat, 36 anys. 

Vaig pujar a l’autobús que em por-
taria a l’hospital per estar-me tot el dia 
amb la meva mare. No n’estava gaire 
segura que aquell fos l’autobús correcte. 
De fet era la primera vegada que l’aga-
fava. Durant els primers dies de la meva 
estança a casa de la mare havia estat 
l’Andreu qui m’acompanyava a l’hospi-
tal. Ara, però, ja se li havien acabat els 
pocs dies de vacances i havia tornat al 
poble. Feia divuit anys que no trepitjava 
la casa de la meva mare. Des que em vaig 
casar amb l’Andreu, i em va portar a 
viure a Dosrius, on seria des de llavors 
la meva casa o, més ben dit, la casa de 
l’Andreu i la seva família. 

Ara, sola, em sentia perduda i desorien-
tada al mig d’aquella gran ciutat. Havia 
canviat tant des de la meva joventut... Em 
vaig sentir estranya, com si no hagués vis-
cut mai a Barcelona.

Així doncs, vaig pujar a l’autobús. 
Vaig pagar el cost del bitllet tot volent 
assegurar-me pel conductor que es dirigia 
a l’hospital. De fet no em vaig assegurar de 
res, ja que el conductor no em va contestar. 
Amb posat seriós i aliè a la meva persona 
va vendre’m el bitllet, i després de tancar la 
porta darrera meu va continuar el trajecte. 
Evidentment jo no vaig gosar repetir-li la 
pregunta. Em vaig limitar asseure’m en un 
dels seients que hi havia lliures. A aquella 
hora no anava ple, ja que eren les onze del 
matí. No vaig tenir ni temps d’observar la 
gent que m’acompanyava a l’autobús per-
què un home em va parlar.

La seva veu era suau, pausada, tranquil-
litzadora. Jo no l’havia mirat encara i em 
vaig quedar com hipnotitzada escoltant-lo, 
encara que no entenia el que em deia, per-
què parlava en un idioma estranger. Em va 
posar la seva mà dreta a la meva espatlla 
mentre s’ajupia. Ho va fer delicadament, 
com no volent ofendre’m. Crec que ell 
només volia cridar la meva atenció i que 
el mirés. I ho vaig fer. El vaig mirar direc-
tament als ulls. A uns ulls verds d’una bri-
llantor increïble, perfilats per unes llargues 
i negres pestanyes. Em somreia dolçament 
tot ensenyant unes dents blanques i per-
fectament alineades.

Va tornar a parlar-me. Aquesta vegada 
sí que el vaig entendre.

–Teresa? Ets la Teresa?
Jo el mirava embadalida, sorpresa. 
Ell es va incorporar. Era alt. Molt més 

alt que l’Andreu. Encara que vestia una 
caçadora de pell i anava abrigat amb jersei, 
ja que estàvem al mes de desembre i el 

fred havia vingut de cop, es detectava que 
estava força musculat.

–Sí que ets la Teresa! Aquests ulls tan 
blaus no els he oblidat mai.

La seva edat no superava els quaranta 
i vaig pensar que tenia unes faccions prou 
atractives. La seva pell era morena, igual 
que els seus cabells que els portava tallats 
molt curts.

–Quants anys feia que no ens veiem? 
Quinze? Vint? Des de la universitat. 
Quants en fa?

Era estranger, segur. Parlava amb 
un accent estrany, encara que en aquell 
moment no vaig saber de quin país era. Ara 
sé que és pakistanès. 

–Divuit.– Vaig dir jo sense pensar.
Ell va dubtar un moment. Va arronsar 

el nas.
–Tant se val, els anys que faci. Quina 

il·lusió tornar-te a veure, Teresa.
Vaig somriure. Aquell home que tenia 

al meu davant, contemplant-me amb ulls 
afectuosos, alegrant-se de retrobar-se amb 
la Teresa, em va captivar.

Em va agafar les mans i em va convidar 
a incorporar-me del seient. M’abraçà. Va 
ser una abraçada molt calorosa i plena de 
tendresa. Ell sospirava mentre ho feia. Va 
xiuxiuejar-me a l’orella:

–La meva Teresa. L’amor de la meva 
vida. Per fi t’he trobat.

Va petonejar-me el coll. M’acaricià 
l’esquena. Vaig tocar el cel sentint-me tan 
desitjada entre els seus forts però tendres 
braços. Vaig olorar el perfum que deixava 
anar el seu cos, i vaig afanyar-me a respirar 
profundament per guardar aquella aroma 
en la meva memòria. Vaig correspondre a 
l’abraçada, i els nostres cossos van entrar 
en contacte. L’energia d’un va passar a 
l’altre. 

Llavors ho vaig saber. En aquell moment 
vaig tornar a néixer. Era com si fins aquell 
moment hagués estat immersa en un malson 
i se m’hagués condemnat a no despertar-me 
mai més. I ell m’havia despertat. Potser ell 
era com el príncep d’aquell conte famós. 
Tant se val. Ara jo em sentia viva. Ara jo 
volia viure. Ara jo necessitava ser lliure. La 
Teresa havia tornat.

Vàrem continuar abraçats, sentint el 
llenguatge dels nostres cossos, les nostres 
emocions, descobrint i retrobant sensa-
cions. Amb els ulls ben oberts, aliens a 
tothom que hi havia en aquell autobús, 
ens miràvem i ens besàvem als llavis, a les 
galtes, a les mans.

Vam baixar a la parada que ell va indi-
car, i va conduir-me fins on va dir que era 
casa seva. 

Vaig traspassar la porta i vaig entrar 
a la seva llar. Va ser com entrar en una 
altra dimensió, en un altre món. Allà es 

Teresa
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respirava amor, tendresa, pau. Ara jo era 
la seva Teresa. La meva vida anterior que-
dava enrere. La foscor de tots aquells anys 
passats s’havia esvaït donant pas a la llum 
i a una nova etapa. Una nova vida se m’ofe-
ria. De ben segur que seria molt millor que 
l’altre. Jo estava molt segura de fer aquest 
pas tan important. De deixar l’Andreu. De 
deixar el poble de Dosrius. De deixar la 
meva mare malalta en mans d’infermeres. 
Deixar de ser una dona normal amb una 
vida normal. Ara tenia l’oportunitat de ser 
algú especial. De fet, per a ell, la Teresa ho 
era molt d’especial, i no hi podia renunciar.

Va ensenyar-me el seu petit però con-
fortable apartament. L’havia decorat amb 
un munt d’objectes provinents del seu 
país i relacionats amb la seva cultura. La 
llum solar era gairebé inexistent, ja que 

era un apartament interior, però les llums 
que havia elegit per il·luminar l’estança li 
donaven un caire natural. Entre tots aquells 
objectes vaig fixar-me especialment en 
un. Era la imatge d’una verge, una verge 
cristiana. Estava envoltada d’espelmes, ara 
apagades, i als seus peus hi havia diposita-
des flors blanques.

Amb la mirada vaig preguntar-li el 
perquè d’aquella ofrena.

Ell va agafar una capsa de llumins i 
s’apropà a la verge. Va encendre totes i 
cada una de les espelmes que envoltaven la 
imatge. Va dir-me:

–Pots demanar-li el que més desitgis. 
Jo li he demanat cada nit, abans d’ador-
mir-me, que algun dia et retrobés. 

Ell somrigué orgullós d’haver tingut la 
paciència d’esperar tant de temps a què se 

li concedís aquell desig tan anhelat. Somri-
gué satisfet d’haver tingut la perseverança 
nit darrera nit, sense perdre gota d’espe-
rança, de demanar-li a la verge que se li 
fes realitat el seu somni. Somrigué agraït 
per haver estat tocat per la gràcia d’aquella 
verge i haver aconseguit a la fi abraçar la 
Teresa en cos i ànima.

I jo, aquella nit, abans d’anar a dormir 
amb ell, postrada davant d’aquella verge, 
vaig iniciar el ritual que portaria a terme 
totes les nits de la meva vida. Encendria 
una a una totes les espelmes i cobriria 
els seus peus de flors blanques i fresques, 
mentre demanaria a la verge amb tota la 
força del meu cor que ell no trobés mai a 
la seva Teresa.

Núria Calafell i Viayna

Campanya de vacunació 
antigripal 2019-2020

El virus influenzae, conegut com el 
virus de la grip, té la capacitat de variar 
la composició de les seves proteïnes de 
superfície molt fàcilment. Això fa que 
any rere any haguem de vacunar-nos en 
front les soques circulants en aquella 
temporada. La vacunació confereix a 
l’individu els anticossos necessaris per 
evitar la infecció, però si les proteïnes 
(antígens) del virus canvien, els anticos-
sos són incapaços de bloquejar al virus i 
estem desprotegits davant d’un contagi. 
Les indústries farmacèutiques tenen el 
repte cada any d’encertar com serà el 
virus que circularà la propera temporada. 
Per això es basen en el coneixement de 
les soques circulants de l’any anterior 
i les que circulen a l’hemisferi sud en 
el mateix any. La grip és una malaltia 
afavorida pel fred, així doncs és molt 
important el coneixement del què passa 
en períodes hivernals. Amb aquesta 
informació es crea la vacuna amb les 
soques que hipotèticament afectaran a la 
població aquella campanya.

La grip és una malaltia que pot ser 
mortal per ella mateixa o bé indirectament 
causant descompensacions de malalties 

cròniques com la insuficiència cardíaca 
o la malaltia pulmonar crònica, entre 
d’altres. L’any passat (2018-2019) la inci-
dència de la grip a Catalunya va arribar a 
xifres superiors als 310 casos per 100.000 
habitants, dada per sobre del llindar consi-
derat epidèmic.

Qui s’ha de vacunar de la grip?
Tothom es pot vacunar de la grip 

excepte les persones amb al·lèrgia a alguns 
dels components de la mateixa. Són espe-
cialment vulnerables les persones majors 
de 60 anys i els infants, les embarassades i 
totes aquelles que tenen una malaltia crò-
nica o pateixen obesitat. A més és impor-
tant la vacunació del personal sanitari i de 
tots els cuidadors de malalts per evitar la 
transmissió del virus que es produeix per 
contacte persona-persona.

Com és que mai he tingut la grip, 
i l’any que em vaig vacunar, la vaig 
agafar?

Això pot tenir vàries explicacions. Pri-
mer cal recordar que cap vacuna és 100% 
eficaç, i menys la de la grip que es basa en 
una previsió de la suposada soca que ens 
afectarà. Segon, no totes les febres hiver-
nals són grips ja que hi han diferents virus 
que causen uns símptomes semblants. Ter-
cer, la vacuna pot causar una petita reacció 
febril que no té transcendència. 

La vacuna de la grip està feta amb 
virus morts, per tant no pot provocar la 
grip.

En qualsevol cas, la grip demostrada 
amb proves de laboratori específiques que 
presenten les persones vacunades, acos-
tuma a ser més benigna i millor tolerada.

Quins efectes secundaris té la 
vacuna de la grip?

Com tot medicament, la vacuna gripal 
pot tenir efectes secundaris, però aquests 
són molt rars i la probabilitat de presen-
tar-los és molt ínfima. En tot cas, està molt 
ben demostrat la gran superioritat dels 
avantatges en front dels possibles perjudi-
cis de la vacuna.

On i com em puc vacunar?
La campanya anual de vacunació 

comença a principi de Octubre. Cal diri-
gir-se al centre d’atenció primària (CAP) 
on s’administren les vacunes i on es valo-
ren les particularitats de cada cas i se’n fa 
un registre. En el CAP podreu formular al 
vostre metge i/o infermera les dubtes que 
tingueu sobre la vacunació.

Per a més informació consulteu el 
Canal Salut: www.canalsalut.gencat.cat o 
bé la pàgina de l’Organització Mundial de 
la Salut: https://www.who.int/influenza/
surveillance_monitoring 

Espai de difusió sanitària (per Josep A. Capdevila Morell, metge)

Tot seguit, la revista el Banc de la Plaça enceta un espai dedicat a fer difusió i educació sanitària general. És un espai on periòdicament es debatran 
temes d’interès sanitari i on el lector pot plantejar dubtes, preguntes... sobre qualsevol tema relacionat amb la salut, tant en la seva vessant preven-
tiva com de coneixement de les malalties i el seu tractament. La revista es compromet a donar resposta a totes aquelles qüestions que ens arribin 
formulades a traves del e-mail: revistaelbanc@gmail.com.
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El viatge número 40 de Natura el fem a l’anomenada Suïssa 
de l’Àsia, un dels països del grup dels «stan’s», terme que 

significa «terra de». Situats entre Rússia (al N), Xina (E), Índia 
(SSE) i Iran i la Península Aràbiga (O), es distribueixen de N a S, 
Kazakhstan, Uzbekistan-Kirguizistan, Turkmenistan-Tadjikistan, 
Afganistan i Pakistan. Tots ells relacionats i vinculats amb major 
o menor mesura amb la gran arruga de l’escorça terrestre, gene-
rada pel xoc entre el subcontinent de l’Índia i el continent asiàtic. 

El Kirguizistan, Kirgui per als amics, conforma la part més 
septentrional de l’extrem NO de l’arruga, circumstància que 
comporta que la morfo estructura del país quedi condicionada a 
les 5 grans serralades d’orientació E-O, i alhora que gran part del 
territori quedi situat a cotes per sobre dels 2000 
m d’altitud i que no se’t faci estrany trobar-te 
per sobre dels 2500 m. Sovint veus pics per 
sobre dels 4000 m i 5000 m. 

En realitat la descoberta la centrem en la 
meitat E del país; no és que necessàriament hagi 
de ser la més interessant, però ho és prou i molt, 
i és la menys conflictiva des del punt de vista de 
seguretat. 

El punt d’arribada i de sortida és Bishkek 
(abans Frunze, 1926 a 1991, en honor al líder 
revolucionari de l’Exèrcit Roig Mikhail Frunze), 
la capital, a 800 m d’altitud i amb una població de prop del 
1.000.000 d’habitants, un 30% de la qual és d’ètnia russa. Aquest 
percentatge havia arribat a ser del 66% l’any 1970 i va anar 
decreixent gradualment després de la desintegració de la Unió 
Soviètica. La ciutat va ser fundada l’any 1825, de manera que des 
del punt de vista històric no té un excés d’oferta. Això és el que 
podem constatar els 10 expedicionaris en la visita que fem a la 
ciutat a poc d’aterrar, després de descansar (dormim de pressa 
perquè no tenim gaire temps) unes 3 o 4 h. Urbanisme i edificis 
destil·len un cert aire soviètic, fred. 

L’idioma oficial és el kirguís i el rus, ambdós d’alfabet ciríl-
lic, cosa la qual a mi personalment m’obliga a treure el rovell 
dels cursos fets a la «Uni» els anys 60’s: si no llegeixes en rus no 
te n’assabentes de res. A la majoria dels llocs, l’anglès és paper 
mullat, i en especial a les muntanyes on som gran part del viatge. 
Sort, però, que els números són els occidentals. 

El dia 2 ens dirigim cap a les muntanyes d’Ala Archa, situ-
ades a 40 km al sud de Bishkek. És una serralada orientada E-O, 
amb altituds de 4500 a 4900 m. Primer trecking d’escalfament, 
magnífiques valls, rius, cascades, morrenes... i l’Edelweiss!! 
Veiem per primer cop al país alguns exemplars de flor de neu 
(Leontopodium alpinum). Uns dies després, a la zona del llac Song 
Kul (3050 m) tindrem el goig de caminar pels prats sobre verita-
bles catifes d’aquesta flor.

Dia tres: anem cap a l’E, a Chon Kemin, visitant Torre 
Burana, a Tokmok, les restes d’un antic minaret d’una desa-
pareguda i pròspera ciutat, Balasagun, fundada pels Karakha-
nids a finals del s IX, (època del nostre Romànic), a la Ruta de 
la Seda. La torre té actualment 25 m d’alçada; en tenia 45, i un 
fort sisme al sXV en va enderrocar la meitat superior. A l’entorn, 
alguns petroglifs. El Kirguizistan per la seva situació geològica 
és territori fortament sísmic. A l’entorn de la torre, un camp de 
petroglifs antropomòrfics: Bulbuls, cadascun d’ells corresponent 
a un personatge important, principalment guerrer, d’aquells que, 
mort ell, mort tothom, si més no el seu cavall i la seva dona, que 
l’acompanyaven inexorablement a la tomba. Queda molt per 
excavar a l’àrea; d’ençà la independència sembla que ha quedat 
com a tema secundari.

El dia quatre travessem el país de N a S, 400 km, resseguim 
l’eix local N-S de la Ruta de la Seda (RS), ara E125/A365, (l’única 
del territori E Kirguistanès que comunica amb Xina pel pas Toru-
gart Shankou a 3752 m d’altitud), passant per Kochkor, Narin, At 
Bashi, fins a Tash Rabat. La RS no és un únic camí, són diversos 
traços que es van derivant, cap a E/O i cap a S/N, vorejant munta-
nyes i llacs, reconvergint o no. Passem dues nits en iurtes, a 2600 
m; electricitat de generador fins les 22h, no wifi, no dutxa calenta 
i el wc un forat a terra i com les gallines. A cada iurta una estufa 
per al fred de la nit; el combustible, femta seca de iak, tallada i 
emmagatzemada en forma de pastilles mida totxo. No hi ha fusta. 
L’endemà toca el segon trecking fins al pas de Chatyr de 4000 m. 
Fins als 2800 m el camí (de fet no n’hi ha) te l’has de fabricar en 
bona part saltant entre els pedrots del codolar que conforma la 

llera del riu i que ocupa tot l’ample de la vall, per 
tal de sortejar el corrent de l’aigua i no sucar. En 
sortir de la llera i guanyar alçada, no perdem de 
vista el cel i els núvols: si plou, ho tindrem cardat 
per tornar, per poc que pugi el nivell del riu. Des 
del Chatyr Pass, a Sud, vista del Chatyr Kul Lake i 
a ran mateix, la frontera de la Xina. Tash Rabat 
considero que és una de les perles del viatge.

Després de visitar el Caravan Serai, una 
construcció un tant misteriosa pel que fa al seu 
origen i ús (no m’hi puc estendre per manca 
d’espai, però molt interessant), tornem (el dia 

que fa sis) cap al N fins a Narin, on agafem un brancal E de la 
RS (Ruta de la Seda) fins a Ak Tal, on travessem el riu Narin per 
enfilar una carretereta encara més secundària i una pista de terra, 
cap al N en direcció al llac Song Kul. Un estret engorjat amb 
un magnífic i espectacular bosc de coníferes, pícees, d’esveltesa i 
bellesa singular, ens porta a un atrevit pendent d’ascens gairebé 
vertiginós que ens eleva, en poca distància, des dels 2000 m fins 
a l’altiplà del llac Song Kul a 3050 m. Perla número 2 del viatge, 
a fe de Déu. El llac, de 29x18 km i fondària màxima de 13 m. 
Campament de iurtes, de característiques i limitacions similars a 
les de Tash Rabat. La riba del llac, curulla d’aus, fa les delícies dels 
objectius de les nostres càmeres fotogràfiques. L’estelat del cel, 
pinzella unes nits de record gairebé infinit. Al matí, a cavall per la 
riba del llac, una birra, dinar i una trescada per les muntanyes que 
ens permet gaudir d’unes vistes extraordinàries del llac. Amagats 
entre les roques, petroglifs de baix relleu representant caprínids 
i guepards. Opinions controvertides al respecte del seu origen i 
edat. Semblaria que anirien des del II mil·lenni aC fins sIV dC. En 
els límits E del llac, túmuls Escites, sVIII aC fins sI aC. Interessant 
la història d’aquest poble. A llegir. 

Amb una certa recança, toca marxar (dia vuitè) cap a l’E, al 
llac Isik Kol: Tamga, Barskoon i Karakol. Resseguirem tot 
el llac per l’antiga RS. Un dels llacs d’aigua dolça més grans del 
planeta. Alçada 1605 m, extensió 182 x 60 km i 702 m de fons. No 

Descobrim el 
Kirguizistan

Va ser assentament 
d’una important 

civilització fa 2.500 
anys, comparable a 

l’egípcia
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es troba informació sobre el seu origen però a criteri propi sembla 
de gènesi càrstica per la possible presència de grans masses de 
dipòsits evaporítics en la part profunda de l’estructura geològica. 
El llac no es congela mai i sempre manté temperatures positives. 
Exploracions diverses indiquen que va ser assentament d’una 
important civilització fa 2500 anys, comparable a l’egípcia. 

Els dies següents, 9 a 12, trecking a la vall de Jety Oguz i a 
la vall d’Altin Arashan, de traç N-S, i amb la capçalera a la 
serralada Latoo amb cims de 4800 a 5300 m. Valls glaciars de 
remodelació fluvio-torrencial, espectaculars, que mereixen una 
estada generosa. Perles números 3 i 4.

Seguim vorejant el llac (tretzè dia) cap a Cholpon Ata per 
la RS, molt a prop de la frontera amb el Kazakstan, fent una 

parada a la Gorja de Grigorevskoe. A criteri propi, molt inte-
ressant i de visita ineludible el museu d’història de Cholpon 
Ata. També d’interès el camp-museu de petroglifs. Així com la 
banda sud del llac i també la resta de territori vist fins ara ha 
resultat de caire genuïnament rural i agrest, amb els vehicles 
rancis de l’època soviètica, la riba nord i en particular Cholpon 
Ata, se’ns mostra d’una efervescència turística gairebé xocant. 
El complex hoteler en el que ens allotgem, ens fa la sensació 
de ser un Marina d’Or Ciudad de vacaciones, amb mansions i 
vehicles de super luxe. 

I per acabar de tancar el circuit, com que ja som a les aca-
balles del viatge tornem a Bishkek on havíem deixat pendent 
de visitar alguns detalls: la gran mesquita, de nit, i l’església 
ortodoxa. Recomanable, val a dir, una visita al ZUM (una mena 
de grans magatzems), planta superior, on es poden trobar a bon 
preu objectes d’artesania local i teixits. Per als frikis filatèlics, a 
50 metres hi ha l’edifici de correus amb possibilitat de compra de 
segells Kirguizistanesos.

La tornada, Bishkek>>Estambul>>Barcelona amb la Tur-
kish Airlines ens mena tots a casa, sans i estalvis.

Algunes notes d’interès:
Diferència horària amb Catalunya: 4 h
Moneda: «Com», que es llegeix Som. Canvi ara per ara: 

1 € = 78 Soms, 1 USD=69 Soms. Aquí és molt difícil de trobar-ne 
però són imprescindibles per a circular pel país. € i USD només 
els accepten en alguns llocs molt concrets. Hi ha cases de canvi 
disseminades, només en grans poblacions.

 Toni Batlle
Juliol de 2019
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Recordarem que fa 41 anys a Argentona hi quedaven poques vinyes però el treball de 
la verema es feia i amb molta il·lusió. L’octubre de 1978, el número 22 de la revista 

Llaç se’n va fer ressò amb un bon article.

Caterina Alsina Parnau

RETALLS del 
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Entrevista a Lídia Tur i Font
El teu acostament al món de l’art, 

sabem que vens d’una família 
d’artistes, et va condicionar? Sí i tant! 
El nostre pare ens agafava als tres germans 
grans: en Jordi, en Rodi (EPD) i a mi, prin-
cipalment els estius, ens donava uns petits 
suports de fusta i cada dia ens feia fer un 
quadre. Tinc una família que els pares i els 
avis portaven l’art a la sang.

Quan vas començar a pintar, va ser 
una decisió fàcil? De fet vaig començar 
a pintar de molt petita, als quatre anys tal 
com t’he dit al principi. La primera exposi-
ció fou col·lectiva l’any 1972 amb els meus 
germans. La decisió d’encaminar el meu 
futur professional va ser un desengany. 
Quan vaig arribar a Belles Arts, l’any 1979, 
em van fer decidir quin moviment artístic 
triava i vaig triar el Subjectivisme1. Eren 
les opcions que podies triar des del primer 
curs i això ja era, d’entrada, el preludi de 
la meva rebel·lia davant de l’academicisme. 
Aquella època jo ja anava creant la meva 
faceta d’inconformista. 

El teu mestre? I les teves influèn-
cies? Per descomptat el meu pare! Va haver 
un moment que tenia una lluita interna 
perquè qüestionava totes les ensenyances 
de Belles Arts però és que jo portava un 
bagatge que els altres alumnes no tenien. 
I em preguntava què feia allà! Fins el 
punt que em varen suspendre en pintura. 
Sort que vaig trobar un professor, Jaume 
Moixart, que sempre em va donar suport. 
Quant a les influències: al principi copiava 
els cossos de Gauguin, les mans i els caps 
de Boticelli, i m’agraden molt els pintors 
del Renaixement.

Recordes la teva primera obra? Sí. 
La primera fou un mosaic fet amb tessel·la, 
d’una Mare de Déu. I amb quatre anys vaig 
fer una pintura a l’oli que vaig vendre a un 
francesos. Me la varen comprar pensant-se 
que era la Brigitte Bardot. D’aquesta època, 
a Lloret de Mar, recordo que no tinc cap 
bloc de dibuixos perquè el pare ens feia 
pintar sobre fusta o un bastidor, directa-
ment.

Tens influències d’un altre pin-
tor? No. Actualment estic en un impàs 

(1) Tendència o doctrina filosòfiques segons les quals 
hom redueix el valor del coneixement al subjecte, el qual 
n’és l’únic criteri de veritat

i he deixat una mica de 
banda la pintura. Actu-
alment estic immersa 
en el trencadís. En Mia 
Puig (EPD) un dia em va 
dir que pintava bé quan 
estava emprenyada!

Quina obra teva ha 
estat la que t’ha marcat? 
L’any 1981 vaig fer una 
sèrie d’obra que versava 
sobre els temes mitològics 
i la literatura, i que a Belles 
Arts em van suspendre!

Si les teves obres 
poguessin parlar, què 
creus que dirien de l’ar-
tista? Riu i diu: És interes-
sant aquesta pregunta! De 
fet és una batalla interna 
sobre les solu cions, que 
en deia el pare! El meu 
pare em va condicionar 
moltíssim! Hi va haver un concurs on 
vaig guanyar un premi i el patrocinador 
obligava que en el quadre hi anés la seva 
marca d’hipermercat. Era sobre el port de 
Mallorca. Recordo que vaig patir i plorar 
molt perquè m’imposaven i, quan m’obli-
guen, no soc jo!

Quins estils i/o moviments artístics 
es reflecteixen en la teva obra? En part 
molts moviments. La figuració no ha estat 
el meu fort, faig principalment textures i 
en les textures hi he posat realisme com 
petits insectes, libèl·lules, etc. Ens explica 
que va estar vint anys sense poder pintar, 
per una malaltia. 

Què és el que vols transmetre en les 
teves obres? Va segons els avatars pro-
pers i de fora. Actualment el que m’inspira 
molt són temes contra la violència vers les 
dones, l’èxode de la immigració en pasteres 
i totes les injustícies, principalment.

Quin tipus de pintura empres? Sem-
pre acrílic i en capes perquè sóc al·lèrgica 
a l’aiguarràs.

En quina tècnica et sens més 
còmoda? Vaig iniciar-me amb el retaule 
gòtic, amb pintura al tremp, amb ou com 
aglutinant i pigment de colors. Quan va 
sortir l’acrílic el vaig substituir. La capa 
gesso la continuo fent amb blanc mineral 
i hi vaig aplicant paper de Manila. És ales-

hores quan hi vaig posant 
petits aplics: sorra, pals... 
per fer la textura. 

Són importants la 
llum i els clarobscurs 
en les teves obres? Al 
principi amb l’oli sí, actu-
alment m’agraden més les 
transparències.

Què representa per 
a tu la pintura? Estic 
condicionada pel que vaig 
estudiar, Filologia Clàssica, 
concretament la litera-
tura, la mitologia clàssica. 
També vaig estudiar mitja 
carrera d’Hispàniques, i 
bec de tot el que m’influeix, 
com la música, la litera-
tura, el cinema... Concreta-
ment, em va influenciar la 
pel·lícula Dràcula de Bram 
Stoker, sobretot el vestuari 

que es varen inspirar en les obres de Gustaf 
Klint. Em van inspirar una sèrie de dibui-
xos a llapis, amb taques de tinta xinesa.

Tens un horari definit a l’hora de 
crear? No. Sóc compulsiva i faig com deia 
Picasso: «La inspiración existe, pero tiene 
que encontrarte trabajando».

Hi han hagut artistes de renom que 
han influït a la teva vida? De petita, 
Gauguin principalment; en l’adolescència, 
Picasso!

Com veus l’art contemporani? Hi 
han artistes molt bons com Barceló i Jaume 
Joan entre d’altres, però n’hi ha molts que 
se’ls dona massa importància i recauen en 
el que és comercial.

Què aconsellaries als que comen-
cen en el món de la pintura? Tenir una 
bona base de dibuix, dibuixar molt perquè 
és bàsic!

Estàs treballant en algun projecte 
actualment? Tinc en projecte una obra 
amb trencadís i pintura, la inspiració són 
cançons de Camaron de la Isla, amb poe-
mes de Federico Garcia Lorca i poetes de la 
Generació del 27.

Creus que és fàcil encasellar-te? 
Crec que no!

Què opines dels marxants d’art? 
M’agradaria tenir-ne un, però no em sé 
vendre... 

arts i oficis Aquest espai té per objectiu donar cabuda a una sèrie 
d’entrevistes als artistes de la nostra Vila. Entenem com 
a art, en el sentit més ampli de totes i les diverses dis-
ciplines. I per damunt de tot per deixar-ne constància.

Francesc Navarro i Bonamusa
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Com va ser l’inici de fer trencadís? 
El meu pare em va inocular el verí i vaig 
iniciar-m’hi als 15 o 16 anys i, fins ara, 
me n’he anat sortint. El pare m’anava 
guiant. Vàrem fer el mosaic de la Verge 
de Montserrat, a la capella homònima de 
l’església d’Argentona, el pare, els tres 
germans i algun alumne. Les mans i el 
Sant Pare Joan XXIII són fetes pel meu 
germà Rodi; el Sant Francesc d’Assis és 
fet pel pare; la meva germana Yolanda hi 
té un petit mussol; en definitiva, aquest 
trencadís és fet per tota la meva famí-
lia. Fa poc vaig acabar l’encàrrec de 14 
quadres en trencadís que representen les 
estacions del Via Crucis per a la Parrò-
quia de Sant Julià.

Sabem que fas classes de dibuix, 
has descobert algun geni? Sí, alguns 
han arribat a fer Belles Arts i Disseny. 
Concretament l’Àtil Milà, fa poc ha fet una 
exposició a Ripoll, conjuntament amb mi. 
Li albiro un bon futur amb la tècnica del 
trencadís i la pintura.

Com et veus en el futur? Evolucio-
nant quotidianament. Sóc inquieta i rebel, 
cosa que em porta a estudiar xinès, àrab 
amb la UB. Darrerament he fet un curset 
online sobre l’escriptura egípcia. Ho reco-
nec, seré sempre una persona inquieta i ho 
recomano! 

L’Aula per a mi...
Aula d’Extensió Universitària d’Ar-
gentona, per què? 

Quan vaig assabentar-me de la seva 
existència, pensava que podia ser 

una bona solució per a les meves inqui-
etuds, i si com diu la pàgina web «és 
una alternativa cultural assequible i de 
qualitat», molt millor.

Des de jove (no és que sigui vell ara), 
la meva orientació van ser «les ciències», 
l’enginyeria, potser per allò que «les 
lletres», llavors en dèiem «Filosofia i 
Lletres», eren unes carreres per a noies, 
no em vaig atrevir, encara que el que vaig 
escollir també m’agradava. Però vaig 
estar marcat per la vareta de un professor 
d’Història, que em va ensenyar a estimar 
la cultura Humanística (ara ja hi ha el 
Grau d’Humanitats).

Sempre m’ha agradat la cultura i 
per ella poder saber el per què, el com, 
el quan i entendre-ho, possiblement, per 
la diferenciació que tenim amb altres 
espècies animals semblant a nosaltres, els 
Homo Sàpiens, i pel que explica Harari 
en el llibre «Sàpiens» per la «Revolució 
Cognitiva», vàrem ser capaços de dife-
renciar-nos, assolint la capacitat de crear, 

explicar històries i comunicar-nos, i així 
anar avançant fins on som ara, passant 
per la «Revolució Científica». No sé si 
va ser el millor camí però és on som, 
potser si s’hagués anat per altres camins 
seríem més feliços, no ho sabrem mai. Jo 
tinc aquesta llavor a dins que necessito 
que m’expliquin, buscar pels diferents 
camins de la comunicació, i crear la meva 
història que poder comunicar o algun dia 
comunicaré. 

Per aquest afany de saber i aprendre, 
vaig considerar oportú unir-me a l’Aula, 
on com moltes altres persones, volem 
anar tastant una mica de cada especiali-
tat, ciència, història, art, música i potser 
temes que mai se m’havien plantejat i que 
m’ajuden a crear el meu corpus cultural, i 
al mateix temps puc comunicar-me amb 
altres persones grans com jo, i que com-
parteixen les mateixes inquietuds.

Per tot això, vaig contestar-me el per 
què i quan va ser possible vaig apun-
tar-me a l’Aula, i no m’ha decebut, el 
meu enriquiment personal ha superat les 
expectatives que tenia. 

Només em falta dir-vos, si sou grans i 
no tan grans feu-vos socis, és assequible i 
la qualitat és molt alta.

Joaquim Julve
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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

c. Joan XXIII, 2
Argentona

Tel. 93 756 1600

V I A T G E S

www.xalocviatges.com
Av. Puig i Cadafalch, 20

08310 ARGENTONA

93 756 03 06
93 797 04 11
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Pensaments d’una nit d’estiu
L’estiu ens diu adéu i, amb enyor, aquest 

període de vacances. Sens dubte unes 
dates al full del calendari que han estat, 
com cada any, aplegades a l’època anual de 
més activitat cívica i, per contagi, personal.

El cicle d’esbarjo, fins i tot un pèl esbo-
jarrat, que s’hi fa present i s’encomana a 
tothom, comença per la Revetlla de Sant 
Joan, focs i brases, la Fira de Terrissa, les 
Festes Majors, pròpia i de les veïnes, els 
sopars i balls a la fresca, els banys de mar, 
l’estada als llocs més inconeguts, la febre 
d’emmagatzemar-ho tot dins d’una lent, 
a la memòria, o d’escampar-ho al vent i 
tornar a casa per fer-ne balanç, i excusa, 
d’àpats amb amics, veïns i coneguts, per 
intercanviar experiències viscudes. Un 
devessall de vida que la fa semblar sempre 
més amable.

Però encara no hi ha repòs, malgrat 
que se’ns recordi que, d’agost, a la set ja 
és fosc. La calor xafogosa, amb falsa apa-
rença, no apaivaga pas la sang. El dia 15 
d’aquest mes torna encendre la guspira de 
centenars de celebracions lúdiques arreu 

que, sota l’exaltació de l’Assumpta, arros-
seguen el cos a gatzara seguida, potser ja 
amb la temença que aquest temps feliç de 
l’any s’acaba.

L’entrada a la rutina estressant de tota 
mena l’assenyala el cel mancat del vol de 
l’oreneta. L’ocell del bon temps ens ha 
tornat a dir adéu una altra vegada deixant 
pas a celebracions més assenyades, de 
consciència cívica o familiar on, abans que 
el fruir, l’esperit hi plana.

Commemorar el passat, saber i home-
natjar als qui devem la nostra existència, 
de com érem, som, de com vivim, de com 
tenir consciència del que podríem tornar 
a ser. Del que ells varen crear, defensar, 
servar-nos. La Diada Nacional de la nostra 
Terra hi posa joia i dol. Hi posa participa-
ció massiva en actes i esdeveniments, lliga 
la família com ho fa un Nadal o una Pasqua 
Florida. Esclat de vida política però, sobre 
tot, de l’esperit autèntic que solament pot 
transferir la llei natural.

I encara l’impuls de vida no és esgotat 
a la Vila. No en té prou per cloure aquest 

cicle d’exaltació estiuenca, que es proposa 
posar-hi el punt de reflexió amb la festa 
local dedicada a la Gent Assenyada del 
poble. Un homenatge ben merescut a les 
dones i homes que el temps ha omplert 
de saviesa i d’un poble que, així, demostra 
tenir els valors de la sensibilitat al cap de 
munt de l’obrar de la seva vida col·lectiva.

I, ara sí, la tardor ja truca la porta per 
imposar el seu preludi d’hivern, cal tornar 
al punt de refer els costums d’actuació 
familiar, professional i de compromís, una 
mica arraconades per l’acció de l’estiu. 
L’aire ardent de sol brillant i terra escalfada 
s’esmuny per ponent mentre per llevant 
es va fent llarga l’albada. L’ombra es fa 
mestressa de la llum. La quietud i seden-
tarisme són novament el terreny adobat 
per a la intimitat i meditació on tornar a 
sembrar-hi, o refer, nous o vells propòsits 
de vida.

L’estiu se’n va, l’estiu se’ns mor, però: 
visca l’estiu !!!

Joan Evta. Ramon i Ferrer

VOLCAAD
CAAD Maresme és el centre d’acollida 

d’animals domèstics del Consell Comarcal 
del Maresme, que recull els animals abando-
nats o perduts a la zona del Maresme perquè 
els seus amos els recuperin o per fer tot el 
possible per aconseguir les seves adop-
cions. Es troba a Argentona. Els gossos i 
gats que habiten al centre reben les cures 
i atencions que afavoreixen el seu benestar 
fins que trobin la seva família definitiva.

En la societat que vivim falta encara 
molt per conscienciar i aprendre dels ani-
mals. Son éssers vius que senten amb una 
immensa i rica vida plena, ens acompanyen 
i ens donen la seva fidelitat, companyia, 
alegria, ganes de viure, amor incondicional 
i posen màgia en les nostres vides.

No són objectes i com a tals no es 
poden vendre en botigues, ja que no es 
pot posar preu a la vida. Per desgràcia se 
segueixen comprant i quan no interessen 
s’abandonen, com a la joguina que li aca-
ben les piles no serveix i es llença.

VOLCAAD és l’associació de voluntaris 
que va néixer fa uns pocs anys per ajudar 
en tot el possible al CAAD Maresme. Està 
compost per un grup de persones, voluntà-
ries que lliuren temps i treball, amb mans 
i cor, rebent a canvi, cosa que no es pot 
pagar amb diners, la gratitud i l’amor dels 
gossos i gats del Centre.

El nostre principal objectiu és el 
benestar dels animals mentre visquin al 
Centre i ens vam organitzar en grups per 
cobrir tots aquests aspectes físics i emo-
cionals dels peluts. Per això organitzem 
a les persones voluntàries que vénen 
al Centre a passejar i ajudar als gossos 
a què sentin la terra en les seves potes, 
perquè olorin la natura, perquè sentin 
la llibertat. Promovem campanyes per 
aconseguir les adopcions de tots els gos-
sos i gats. Participem en esdeveniments i 
fires per conscienciar i promoure l’adop-
ció i la convivència responsable amb els 
animals de companyia. En aquest sentit, 
apostem per l’educació dels més petits, 
amb un grup educatiu que aposta per la 
inclusió social i per la sensibilització dels 
més petits.

Una vegada li van preguntar a l’advo-
cat i filòsof George T. Angell: «Tal i com 
està el món, guerres, fam, dolor, etc. Per què 
inverteixes tant temps per als animals?» I va 
respondre: «per què estic treballant en les 
arrels».

VOLCAAD es troba present en moltes 
xarxes socials: Facebook, Instagram, Twit-
ter, i per això hi ha un grup de persones 
que gestionen i creen la difusió i el con-
tacte virtual. Volem que el centre CAAD 
Maresme, sigui un lloc on tot i arribar 

perduts i abandonats, els animals se sentin 
bé fins aconseguir les seves adopcions ja 
que aquest és l’objectiu final de tots ells, 
trobar-los una llar i una família. Si vols 
ser voluntari, venir a passejar gossos pels 
preciosos boscos al voltant del CAAD 
Maresme, si vols ser soci, padrí, si vols 
sentir-te bé al costat d’un gos o d’un gat, 
si vols obrir el teu cor, no ho dubtis i vine 
amb VOLCAAD. És senzill, només calen 
mans i cor. T’esperem!

VOLCAAD. Associació de Voluntaris 
del CAAD Maresme

Fins que no hagis estimat a un animal part de la teva ànima estarà dormida 
(Anatole France)
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Benvolguts, benvolgudes,

Tal com ja havíem anunciat, hem sortejat dues 
entrades (dobles) per al cinema o teatre del Centre 
Parroquial entre les sòcies i socis de l’Associació de 
Veïns. Les entrades han correspost a:

Joan Capdevila Giol (soci núm. 33)  i  
Pere Ros Font (soci núm. 29)

Moltes felicitats!

Cinema / teatre al  
Centre Parroquial

Per entrar al sorteig cal estar al corrent de pagament de la quota 
d’associat o associada.

DONEm SUpOrT 
A LA CULTUrA

Facebook: @ocellsdelteuentorn 
Instagram: @ocells_del_teu_entorn.

Puput  
(Upupa epops)

per Xavier Figueredo Valls

La puput és un ocell inconfusible, tant pels colors com 
pel llarg bec corbat o la cresta desplegable.(Miniguia dels 
ocells comuns a Catalunya). És un ocell estival, la sort 
que tenim a Argentona, és que en tenim de residents 
o hivernant, això vol dir que el podem veure tot l’any. 
Argentona. Foto Can Comalada.

Xerrada sobre 

l’autoconsum  
i la compra col·lectiva  

per a instal·lacions 
fotovoltaiques

Dia: 18 d'octubre del 2019

Hora: 18:30 h

Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament

Us hi esperem

RECOMANEM...

Els poetes del Maresme, una recopilació de 
200 poetes maresmencs amb obra publicada
Isidre Julià, Josep Lladó, a cura d’Emília Illamola
Pròleg de Carles Duarte i postfaci d’Albert Calls.
Voliana Edicions, 2019

El llibre està dividit en dues parts: la primera inclou 44 
poetes per ordre cronòlogic des del segle XVI fins a l’any 
1970; la segona part està estructurada a partir de totes les 

poblacions del Maresme i inclou articles de tots els poetes de cada localitat que 
han publicat algun llibre fins a l’any 2000, tanmateix també són esmentats autors 
sense llibre però que han estat premiats i les activitats poètiques que es realitzen 
a cada població. Dels autors més significatius s’hi inclou algun poema. Un índex 
onomàstic complet clou el llibre.

voliana.cat/llibres/els-poetes-del-maresme/

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

Carrer Dr. Samsó, 36
Tel. 93 797 18 10
08310 Argentona

Pastisseria Roser
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Problema núm. 63

En una partida Larsen-Spassky de 1984, l’ex-subcampió 
mundial (negres) té una posició avantatjosa però no val 
a badar. Quina és la jugada que condueix ràpidament a la 
victòria?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 62
1- CxC, TxC; 2-Ag5 (amb l’amenaça d’ Af6+ que porta al mat), Ae7 
(única); 3-Af6+, AxA; 4-Cf6 (amenaçant la torre i mat). La torre ha 
de desplaçar-se per la columna h per protegir h7 però acaba captu-
rada i el mat continua present. 

Solució i comentaris en el proper número.

FAIG MÚSICA, FAS MÚSICA, FEM MÚSICA!!!!!!

Carrer Sant Ferran, 22-24 – Tel. 669 923 107

MATRÍCULA OBERTA CURS 
2019-2020

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, flauta travessera, flauta 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

musicargentona
musicargentona@gmail.com

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona

Tel. 93 756 13 05

Veïnat de Pins, s/n - Ctra. Les Ginesteres - Apartat Correus 9
08310 Argentona - Tel. 93 797 13 07 - Fax: 93 756 03 85

E-mail: info@barfla.com - www.barfla.com

•	 Oficina Tècnica
•	 Disseny d’automatismes 

per a màquines
•	 Construcció i reparació 

de maquinària

•	 Muntatges de grups
•	 Dentat de pinyons i paliers
•	 Tornejats i fresats de tot tipus
•	 Soldadures de tot tipus



Curs 2019 – 2020
Pilates (matí i tarda)

Ioga

Formacions de reiki

Tallers de meditació

Artesania terapèutica

REIKI • QUIROMASSATGE 
AURICULOTERÀPIA • FLORS 
DE BACH • MOXIBUSTIÓ •
FITOTERÀPIA • NUTRICIÓ I 
DIETES • ESTÈTICA NATURALc/Nou 2,B Argentona

 637564271

ÀRNICA
Herbolari

Espai de salut
Marta Carol

(teràpia holística)

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

C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

Obrim de 8:30 a 13:30 al matí 
i de 15:00 a 20:00 a la tarda

farmàcia
Núria Guillén Vidal

farmaciaguillen@cofb.net@

EL TRAMVIA

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

Panellets per Tots 
Sants



93 131 56 70

C/Barcelona 19
08310 Argentona

info@argentonadental.cat

@argentonadental

@argentonadental

la clínica dental  
per a tota la família

NOVA WEB

WWW.COPIMAR.CAT

ENVIA ELS 
TEUS ARXIUS     

Argentona

argentona@copimar.cat  - www.copimar.cat
Tel/Fax 93 638 50 68 

Avda Puig i Cadafalch, 28 Argentona

segueix-nos

SOM EL TEU CENTRE D’IMPRESSIÓ


