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VIATGES A L'ESTRANGER

CONVERSATION GROUPS

CURSOS D'ESTIU

•	Classes	d’iniciació	musi-
cal	a	partir	de	3	anys.

•	Roda	d’instruments.
•	Llenguatge	musical.
•	Banda.
•	Orquestra	de	corda.	
•	Coral.
•	Música	de	cambra.
•	Batukada.

•	Instrument:	Violí,	viola,	
violoncel,	clarinet,	saxo,	
flauta	travessera,	flauta	
dolça,	guitarra,	piano,	
bateria.

•	Prova	de	pas	superior	de	
modern.

•	Accés	a	grau	mitjà	al	
conservatori.

Comença l'any  
amb molt de ritme!!!

I	moltes	coses	més	a	...
www.aulamusicargentona.com

Classes	de	BATUKADA	per	adults	12€/mes.
ComBos	a	partir	de	29€/mes

mUsiqUem:	una	experiència	musical	per	a	
nens/es	de	7	a	36	mesos,	acompanyats	del	pare	
i/o	la	mare.

NoUs GRUPs GeNeR 2013!!!!!!!

www.baladia.cat

Passeig Baró de Viver, 56  -  08310 Argentona  
Tel. 93 797 40 08  -  banquets@baladia.cat

Un espai acollidor i diferent, que ofereix menús diaris, de 
grup, d’empresa, personalitzats i servei de carta. 
Per poder gaudir de bona gastronomia dins d’una casa 
de Puig i Cadafalch de principis del s. XX.

Us hi esperem!

bones 
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Bones 
Festes!
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en la portada de l´anterior Banc de la Plaça, reclamàvem “unitat d´acció” a fi 
d’aconseguir els objectius nacionals. ara, després d´unes eleccions anticipades ens 
trobem amb una divisió partidista com mai. entenem els posicionaments de dretes i 
d’esquerres enfront de la crisi econòmica i la seva malaurada repercusió social; però no 
podem entendre de cap manera els posicionaments de partit dins les forces sobiranistes. 
està esdevenint el que ens temíem quan reclamàvem unitat d´acció: que pels catalans 
la pela és la pela, i poden més els sorolls de l´estómac que els sentiments del cor, quan 
el que cal és ser cerebrals. Per obtenir beneficis de país, cal sacrificar posicionaments 
partidistes. evidentment, el camí cap a la independència té un cost i cal tenir molt clar si 
es vol assumir o no.

en l´àmbit més local, l´immobilisme continua sent la tònica. Des de la nostra òptica, 
no visualitzem que es solucionin els problemes ja crònics que sovint denunciem: Font 
Picant, piscina, can Doro, comerç… i ara un pas enrere en la brossa.

en el terreny de la participació ciutadana, el de la il∙lusió per fer coses, per que 
t’escoltin… tampoc anem gaire sobrats. un exemple és el darrer consell de la Vila, 
que, tal com ens temíem i ja hem anat denunciant, ha estat tot menys un exemple 
de participació ciutadana. Per més informació al respecte podeu llegir l´article que es 
publica en aquest número.

en época nadalenca no volem ser només negatius. Per això volem destacar molt 
positivament un canvi que els vilatans hauran observat i que ens afecta de ple a 
l’associaciò de Veïns i al llaç d´amistat, entitats que formen la Societat el casal 
d’argentona. es tracta i ens referim al canvi experimentat en el nostre local social arran 
de l´incorporació d´un nou llogater per gestionar l´espai de restauració dels baixos de 
l’edifici. Després d’una llarga travessa pel desert, amb diversos projectes fracassats, 
l’actual presència física que té el local, i el dinamisme que mostren els seus treballadors, 
fa pensar en un futur pròsper i un entorn més amable per tothom. esperem no 
equivocar-nos i que tots ho puguem gaudir.

Bé, us volem desitjar el millor en aquestes festes nadalenques. el nostre desig és que 
la crisi no les afecti. els diners contribueixen a la felicitat, dir el contrari és d’hipòcrites, 
però cal tenir molt present que es pot ser feliç sense gastar gaire i que no és més feliç 
qui més té.

Bon Nadal i millor 2013.

bones 
festes!
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el primer article va quantificar el valor de la biomassa que 
anualment produeixen els boscos argentonins: la mateixa energia 
que generen 2,6 milions de litres de gasoil, que si els hem de 
comprar costen al voltant de 2 milions d’euros. Però,

Surt a compte fer un aprofitament i transformar la fusta en 
biomassa?
Hom ha calculat que per produir a partir de la biomassa 
l’equivalent energètic a 100 litres de gasoil, cal consumir-ne 
només 5 (s’inclou el consum propi dels tractors, camions, etc, més 
l’energia necessària per produir les màquines i la obtenció de la 
seva matèria primera) és a dir, en resten 95 de balanç positiu. Per 
tant som molt lluny del peak oil de la biomassa.

curiosament és molt difícil trobar un estudi paral∙lel que 
quantifiqui la despesa energètica de la obtenció i posterior 
distribució fins el consumidor de les energies fòssils (incloent els 
costos ambientals, com els del Prestige, exon Valdés...). a més a 
més, els governs consideren l’energia un element estratègic pel 
desenvolupament d’un país, pel que oleoductes i gasoductes en 
moltes ocasions són finançats per empreses participades pels 
estats, és a dir, pagades en part pels contribuents.

I el cost econòmic, quant costa produir 1 KWh d’energia a 
partir de la biomassa?
el preu de venda de referència d’una tona d’estella forestal és 
de 90 €. aquest preu inclou la despesa de compra de la fusta al 
propietari del bosc (no oblidem que la majoria de boscos són 
privats), la tallada, el desembosc, l’estellat, l’assecat i el transport 
fins al client. una tona d’estella conté 3.500 KWh d’energia, per 
tant el preu de la seva energia és de 0,025 €/KWh.

Revisant la meva factura de gas natural domèstic del mes d’octubre 
el preu del gas és de 0,059 €/KWh (ostres, en un any s’ha apujat un 
22 %!!!), però cal afegir el terme fix i el lloguer del comptador. Quan 
s’obté a partir del gasoil, el preu de l’energia és de 0,083 €/KWh 
(amb un increment de preu del 27% el darrer any).

Per tant l’energia de la biomassa és un 58 % més barata que el 
gas natural de baixa pressió i un 70 % més que el gasoil. i només 
s’incrementa anualment l’iPc. tenim al nostre abast una energia 
local a meitat de preu i no la utilitzem. Però és que, per més inri, 

al no consumir-la i restar acumulada al bosc, cada any a l’estiu es 
crema de manera incontrolada i hem d’abocar-hi milions d’euros i 
fins i tot vides per apagar-la. Déu ser que som un país ric. o ruc?

Quines aplicacions té la biomassa forestal?
té gairebé les mateixes aplicacions que els combustibles fòssils. 
la biomassa es crema i escalfa un fluid fins a una temperatura 
determinada (aigua calenta sanitària, el fluid d’un circuit de 
radiadors, l’aire d’un pavelló) o aconseguir vapor per fer girar 
turbines i produir electricitat. la principal diferència és que l’energia 
que es desprèn per unitat consumida és inferior als combustibles 
fòssils pel que cal una major despesa en estocatge de matèria 
primera. la seva manipulació és més costosa, pel que el cost i les 
dimensions de les instal∙lacions de biomassa són més alts.

la producció d’electricitat a partir de la biomassa avui encara no 
és viable sense primes. És més barat (en termes econòmics) usar 
la de la xarxa que produir-la pel que de moment no contemplem 
aquesta possibilitat. la eficiència energètica de les plantes 
elèctriques es situa entre un 20 i 40 % (amb cogeneració).

L’aprofitament de la biomassa forestal (II)

caldera domèstica de biomassa de llenya a argentona (esquerra: caldera; dreta: dipòsit 
d’aigua calenta o d’inèrcia)

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

Bones Festes

bones 
festes!
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en canvi aplicar la biomassa a la producció d’aigua calenta o vapor 
és molt interessant ja l’eficiència energètica és superior al 90 % 
i s’aconsegueix estalviar més del 50 % en la compra d’energia. 
Òbviament quant més consum energètic més estalvi pel que es 
recupera la inversió inicial més aviat.

exemples d’aplicacions òptimes de la biomassa són els 
equipaments: piscines, pavellons poliesportius, hospitals, 
instituts i escoles, grans superfícies, etc, amb grans necessitats de 
calefacció o consum d’aigua calenta. també bugaderies industrials, 
escorxadors, granges d’aviram o de deslletament, hivernacles 
amb temperatures controlades, etc. a nivell industrial, a banda 
del vapor, fins i tot s’aplica la biomassa per a la obtenció de fred. 
aquestes instal∙lacions recuperen la inversió inicial en terminis 
inferiors als 3 anys i aconsegueixen a partir del tercer any estalvis 
del 50 % en energia.

la biomassa també s’aplica a nivell domèstic. Segons els 
requeriments de potència i la disponibilitat d’espai serà 
aconsellable consumir péllets en lloc d’estella. els períodes de 
retorn de la inversió soler ser superiors a 8 anys.

a europa és comú la utilització de la biomassa com a font d’energia. 
Suècia ja obté el 50% de la energia de fonts renovables i la biomassa 
hi té un paper important. a itàlia funcionen més d’1 milió d’estufes 
i calderes de biomassa. Àustria és un gran consumidor de biomassa 
que a més a més exporta productes (calderes, estelladores, 
tecnologia, etc). a catalunya en canvi, ens hem especialitzat en 
exportar la biomassa: aquest 2012 hauran sortit més de 100.000 tn 
dels ports de Palamós i tarragona cap a itàlia. Som exportadors 
d’energia!!! Déu ser que som un país ric. o ruc?

I a Argentona, és possible consumir biomassa?
l’administració hauria de ser capdavantera a l’hora de 
promocionar la biomassa. la futura piscina municipal (no valoro 
si és necessària) hauria d’escalfar-se amb biomassa com ja ho 
fan a llinars del Vallès, Sant antoni de Vilamajor, Sentmenat, 
torelló, l’Hospitalet, etc. la generalitat hauria d’obligar a tots els 
equipaments esportius de nova construcció a utilitzar biomassa.

a lloret de Mar, terrassa i altres municipis van aprofitar els fons del 
Plan e d’en Zapatero per canviar les calderes de gasoil o gas natural 
per biomassa de les escoles per ser, de veritat, escoles verdes.

l’ajuntament va participar en un projecte cofinançat amb fons 
europeus per a elaborar una diagnosi de l’ús de la biomassa en 

els equipaments municipals. aquest estudi proposa construir una 
xarxa de calor en la que una única instal∙lació doni calor a la futura 
piscina, el pavelló, el ceiP Francesc Burniol i el camp de futbol (es 
podria aprofitar per condicionar els vestidors). Segons una primera 
aproximació la inversió inicial (sense obra civil) s’amortitza al 
cinquè any ja que permet un estalvi anual de 55.000,00 € en 
energia. el consum d’estella és de 520 tn/any (recordem que els 
boscos argentonins produeixen més de 5.000 tn/any). a més a 
més es deixen d’emetre 437,54 tn de co2 a l’atmosfera.

les indústries del municipi que consumeixen calor i no estan 
connectades a la xarxa de gas natural haurien de contemplar la 
biomassa com una manera de reduir els costos de producció i, a 
més, gaudirien de beneficis fiscals gens menyspreables.

a nivell domèstic hi ha estufes i calderes adaptables a totes les 
necessitats, consums i pressupostos. Només cal estar disposat 
a sacrificar una mica la comoditat dels combustibles fòssils on 
només has de pagar i contaminar. Malauradament el pressupost 
inicial és força superior als combustibles fòssils (2 o 3 vegades) 
i encara que s’amortitzi al cap d’un temps (5 a 7 anys, amb els 
preus actuals) no tothom s’ho pot permetre.

Josep Famadas cabrespina
Màster uB en enginyeria i gestió 

de les energies Renovables
enginyer tècnic Forestal

Participa!

envia els teus 
comentaris a 
revistaelbanc@gmail.com

Ca l'Elies
Agricultura Ecològica

L'Arc de la Natura
Avda. Molí de les Mateves, 2
(al costat de la Baronia de Viver)
Argentona
Dimecres: 16.00 h a 19.30 h
Dissabtes: 9.00 h a 14.00 h
Telèfon: 615 500 282
Mail: larcdelanatura@gmail.com

Venda directa a la finca Des de la rotonda d'entrada a 
Argentona, agafeu direcció al 
Cros, seguiu recte la carretera 
fins que veieu una entrada 
ampla de terra a la dreta, gireu 
i agafeu el camí que entra fins 
a la casa.

c-1415 a
Granollers

c-1415 a
Mataró

C-32

A Ca l'Elies

Direcció
El Cros
Avda. Molí de 
les Mateves

A Argentona

Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONABones Festes!

Bones 
Festes!



el banc de la plaçaNúm. 36 | Desembre 20126 Col·laboració

Som energia
Som energia és la primera cooperativa de consum d’energia verda 
de l’estat espanyol. D’una banda això vol dir que, ja des de fa 
aproximadament un any, Som energia comercialitza als seus socis i sòcies 
energia 100% procedent de fonts renovables. i d’altra banda que ho fem 
mitjançant una organització cooperativa, sense ànim de lucre i al marge 
de l’oligopoli que actualment controla la major part del mercat elèctric 
espanyol (endesa, iberdrola, gas Natural uF, etc.).

Per què Som Energia?
amb això, Som energia és una eina al nostre abast per participar del 
necessari i urgent canvi de model energètic, un model que a nivell de 
producció d’energia deixi enrere la utilització de combustibles fòssils 
i nuclear i les terribles conseqüències del seu ús (creixent escassetat i 
esgotament de recursos, emissió de gasos d’efecte hivernacle, degradació 
ambiental lligada a l’extracció i transport del combustible, risc nuclear, 
gestió de residus radioactius, inestabilitat geopolítica, dependència 
energètica de l’exterior, privatització de recursos energètics, etc.); i a nivell 
de consum d’energia, un model on els consumidors siguem protagonistes 
actius de com i quina energia volem consumir.

Fer el Salt, Comercialització d’energia 100% verda
Fer el Salt, és a dir, passar de ser clients/consumidors de la nostra 
comercialitzadora actual a ser socis/consumidors de Som energia és un 
tràmit molt senzill, similar al del canvi d’operador de telefonia.

en la pràctica no canviarà res en la nostra instal∙lació física (no hem de 
canviar el comptador), que seguirà sent propietat de la nostra companyia 
Distribuidora, donat que aquesta activitat continua estant fortament 
regulada. Però la recent liberalització del Sector sí que ens permet que 
Som energia substitueixi la nostra comercialitzadora actual (a catalunya, 
majoritàriament endesa energia XXi Sl) i puguem contractar-hi energia 
verda.

i ho fem mitjançant el mecanisme de certificats Verds d’origen, que ens 
permeten certificar l’origen d’aquesta energia: l’energia que ens arribarà a 
les nostres llars serà la mateixa que abans, però garantim que per cada X 
unitats d’energia que consumim globalment els socis/es de Som energia, 
s’injecten X unitats al sistema procedents d’instal∙lacions d’energies 
renovables properes geogràficament. i tot sense cap sobre cost, a uns 
preus equivalents a les tarifes tuR (tarifa de Último Recurso) que paguem 
la majoria dels petits consumidors.

Projectes propis de Generació amb fonts Renovables
i no només això. el nostre objectiu és incrementar el % de renovables al 
mix energètic actual i que el 100% del consum del conjunt dels membres 
de la cooperativa es generi en noves instal∙lacions de producció d’energia 
renovable propietat de la cooperativa, és a dir dels socis i sòcies. Per 
aquest motiu, a més de la comercialització, Som energia també som 
presents al sistema elèctric com a Productors d’energia verda.

Mitjançant la construcció d’instal∙lacions pròpies la cooperativa 
ofereix una segona branca d’activitat als socis/es que ho desitgin, que 
poden participar del finançament d’aquestes instal∙lacions mitjançant 
Participacions al capital Social o títols Participatius, garantint unes 
determinades rendibilitats per aquestes inversions.

actualment ja disposem de 160 kW de generació fotovoltaica pròpia, 

dividida en 4 cobertes FV, i estem en fase de construcció de 290 kW 
FV més (3 cobertes) i d’una planta de biogàs de 500 kW, totes elles a 
catalunya i finançades col∙lectivament pels socis i sòcies de Som energia. 
Val la pena destacar que també participem del que serà el primer 
aerogenerador de titularitat col∙lectiva de l’estat espanyol, de 2.700 kW, 
a través del Projecte “Viure de l’aire del cel” actualment en fase de 
tramitació.

Participació, la força de la Cooperativa
Som energia va néixer al Desembre del 2010 a girona i actualment ja som 
més de 4.200 socis i sòcies, majoritàriament a catalunya però amb nuclis 
importants al País Valencià, Balears, aragó, Navarra, Madrid i andalusia. 
aquest creixement ha sigut possible només gracies a l’entusiasme dels 
membres de Som energia.

i és que la cooperativa ens ofereix diverses possibilitats de participació. 
Ser socis i sòcies ens permet participar de les assemblees (on per 
exemple, sota el principi de 1 persona = 1 vot acordem quins tipus de 
projectes de generació executarem o fixem els preus que pagarem per 
l‘energia), poder contractar-hi el nostre consum elèctric o invertir en els 
projectes de generació de la cooperativa.

a més aquells socis o sòcies que volem involucrar-nos més directament 
al dia a dia i al desenvolupament de Som energia podem fer-ho a través 
de les comissions de treball (de Projectes, autoconsum, Serveis als Socis, 
Formació, etc.) o els grups locals (territorials), totalment oberts a tots/es 
els socis/es que hi vulguin participar.

Precisament tot just ara celebrem la recent formació del grup local del 
Maresme, que ofereix la possibilitat a tots els socis/es maresmencs/ques 
de participar a un nivell més local. una de les properes activitats del grup 
local serà l’organització d’una xerrada informativa de presentació de Som 
energia a argentona, aquest mes de gener, on podrem presentar amb 
més detall el nostre projecte.

també podreu trobar més informació sobre com 
fer-se soci, contractar la llum, consultar les 
nostres tarifes o qualsevol altre dubte a la web 
www.somenergia.coop.

David Diez, 
membre del 

grup local del 
Maresme de 
Som energia

Xerrada
Presentació a Argentona de Som energia
Dia: divendres 18 de gener del 2013
lloc: Sala d’actes de l’ajuntament
Hora: a les 8 del vespre
organitza:  
cooperativa “la llavor” i aa VV d’argentona

La primera cooperativa  
d’energia verda de l’Estat Espanyol
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Aprofitem la segona oportunitat que ens regala la història per a 
fer-nos valer

Passades les eleccions al Parlament de catalunya, amb serenor, 
podem treure conclusions:

1.- Molts vam demanar unitat d'acció als partits que volen tornar 
el dret a decidir al poble català. No ens van fer cas i van anar 
«partits» a les eleccions i cap d'ells va assolir una majoria 
superior a la que tenia el darrer guanyador al 2010 que encara 
creia que l'autonomia tenia futur.

2.- Que la «mayoría silenciosa» que no es va manifestar l'11 
de setembre és una fantasmada per a desacreditar l'èxit de la 
manifestació: han votat més catalans i catalanes que mai i les 
forces polítiques unionistes han perdut un diputat. ara n'hi ha 
74 que representen forces polítiques que han expressat en el seu 
programa el desig de crear un estat propi. en el darrer Parlament 
només n'hi havien 4 (Si i Dc).

3.-artur Mas entrarà a la història per la porta gran encapçalant un 
Parlament que tornarà a la nació catalana el dret a decidir. eRc 
guanyarà la credibilitat de ser un partit de govern responsable, 
que quan va tenir consellers no ho va saber ser o saber explicar. 
Ho serà des del Parlament, garantint l'estabilitat, estabilitat que no 
va donar en els governs del tripartit.

4.- Que la força de la nació catalana és la força de la voluntat 
de la gent per construir un futur digne, la «voluntat de fer-se 
valer»: davant l'estat espanyol i davant la unió europea. com 
afirmava un periodista anglès a preguntes de l'excel∙lent escriptor 
albert Sánchez-Piñol (abans de respondre-li les preguntes 
de l’entrevista li va demanar l’opinió sobre la possibilitat que 
catalunya esdevingui un nou estat d’europa): “Si vostès (catalans 
i catalanes) perseveren, faran un gran favor a Europa: (...) la 
Unió Europea no tindrà més remei que contestar a una pregunta: 
qui mana a europa? els estats o la democràcia? (...) no ho dubtin: 
serà la democràcia, perquè el contrari significaria la negació del 
projecte europeu i la seva dissolució de facto” (Diari ara, dissabte 
24-11-12).

Fa 700 anys els catalans es van fer valer, van rebutjar un 
rei autoritari que no els garantia la seva llibertat, el seu dret 
a decidir. Van ser esclafats amb més de 20.000 bombes sobre 
Barcelona, i no es van rendir: ni seny ni rauxa. Dignitat.

ara la història ens brinda una segona oportunitat, vivim en un 
moment que «la força de la raó» la tenim 
els ciutadans a les urnes. Podem vèncer 
«la raó de la força» dels canons, de les 
mentides i de les extorsions. Siguem 
dignes del nostre passat i del nostre 
futur.

Qui mana a Europa? Els estats o la democràcia?

Xavier Peguera. 
coordinador d'argentona 

per la independència i 
membre de l'associació 

de Veïns.

Plaça de Vendre núm. 5 - Tel. 93 797 02 59 - ARGENTONA
Carrer Roser, 24 - Tel. 93 797 02 57 - ARGENTONA
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el passat diumenge 25 de novembre van tenir lloc les últimes 
eleccions al Parlament de catalunya, eleccions que van ser 
convocades anticipadament pel president Mas. anticipació 
que venia marcada pel convocant per la necessitat d’obtenir 
un recolzament majoritari i contundent per liderar el procés 
sobiranista que era necessari desprès de les mobilitzacions en 
l’àmbit del tema nacional que s’han produït en l’últim any i que 
van culminar en la manifestació de la Diada del 11 de setembre.

ara bé, aquests moviments sobiranistes han coincidit amb una 
crisis econòmica que esta patint el país, en especial, evidentment, 
les seves classe populars, i que el nostre govern autonòmic, i 
profunditzant en la línea ja iniciada per l’anterior del tripartir 
(doncs recordem que les primeres retallades les va fer el tripartir), 
ha afrontat aquesta crisis amb polítiques neoliberals que fan 
recaure el pes de la crisis en les classe populars.

aquesta combinació de sentiment sobiranista per una part de la 
població, però al mateix temps de crisis econòmica i social, sembla 
que no va ser adequadament valorat pels analistes que preparen 
les enquestes, i que ha resultat en un complet fracàs d’aquestes 
previsions, especialment pel que respecta al partir convocant, ciu, 
a qui se li pronosticava un creixement substancial, i encara que 
en els últims dies es van rebaixar les expectatives —en el sentit de 
posar en dubte la majoria absoluta que obtindria ciu— el cert és 
que continuaven afirmant que obtindrien un avanç important en 
quant al recolzament que s’obtindria de la ciutadania.

els resultats van sorprendre, jo diria, que a tothom, doncs de tenir 
62 diputats, ha passat a tenir-ne 50, és a dir, ha perdut un 20% 
de diputats, i mes accentuat ha estat la pèrdua del percentatge 
de vots obtinguts, doncs ha passat del 38% al 30% en quant a 
vots, tenint en compte que això ha succeit en un context d’una 
alta participació. Malgrat aquesta situació, encara ha estat la 
força guanyadora degut a que l’altre força hegemònica al nostre 
país, el PSc, s’ha enfonsat, doncs no arriba ni a tenir ni un 15% 
de recolzament, passant a ser la tercera força política en nombre 
de diputats. les lectures d’aquests resultats estan donant lloc 
a diverses interpretacions, però al meu modest entendre crec 
que el partit governant ha pagat el preu per les seves polítiques 
radicalment antipopulars, i molta gent no s’acaba de creure de que 
el seu sorprenent sobiranisme no tingues altre fita que ocultar la 

seva nefasta actuació en quant a polítiques econòmiques i socials, 
i això explicaria el increment de les opcions sobiranistes mes 
marcadament antineoliberals, passant per eRc, que s’ha endut 
els millors resultats d’aquest gir cap a l’esquerra del sobiranisme, 
passant icV-euia i amb l’aparició d’una alternativa sobiranista i 
anticapitalista como la cuP.

Però la realitat continua essent que el sistema continua gaudint 
dels ressorts per controlar la situació, doncs amb l’actual llei 
electoral es distorsiona la voluntat popular, ja que amb una llei 
mes democràtica, proporcional i representativa, les esquerres 
haurien pujat en quant a diputats obtingut mes del que ho han 
fet amb l’actual llei. el que ens porta a la conclusió que la lluita 
electoral, per si sola, es insuficient, el que ens porta a la necessitat 
de que les classes populars es mobilitzin, s’impliquin i sobretot 
que s’organitzin. les fórmules van des de potenciar el sindicats 
per que les seves cúpules utilitzin els sindicats pel que van ser 
creats, es a dir, que siguin combatius, passant per l’enfortiment 
de les associacions de veïns i organitzacions similars, fins arribar 
a fórmules mes noves, imaginatives i adequades al moment i 
situació actual. És a dir, en suma, creant teixit social.

Potser que aquesta posició no es tan “còmode” com tothom 
voldria, però lamentablement sempre ha estat així al llarg de la 
historia, i sense lluita no hi ha respecte ni reconeixement de les 
nostres aspiracions polítiques i socials, incloses les mes elementals 
i bàsiques.

una petita referència a la nostra localitat: argentona es desmarca 
una mica de la tònica general. te un mes alt percentatge de 
participació, arribant al 73%, i a la nostre localitat, els convergents 
sí que pugen, amb un 40% de percentatge de vots, un 10% mes 
que la mitja nacional, i en canvi el PSc s’acaba d’enfonsar, al 
obtenir menys del 10% de vots, menys del ja raquític 14% que 
obtenen a nivell nacional, essent la quarta força en nombre de 
vots a la nostre localitat. es evident que això no es pot extrapolar 
a la vida política local, ja que com tots sabem, les eleccions 
municipals no tenen res a veure amb aquests resultats.

Valoracions de les últimes eleccions del 25N

Juli 
Sanmartin

Bones 
festes!Bones festes!
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en alemany «Die gemeinwohl-Ökonomie», és una nova teoria 
econòmica apareguda just fa dos anys arran de la publicació 
d’un llibre on el jove professor d’economia de la universitat de 
Viena christian Felber explica el concepte d’economia per la 
comunitat, plantejant un nou model econòmic a les antípodes 
tant de l’actual capitalisme salvatge, a l’exclusiu servei del lucre, 
com del model soviètic d’economia planificada. aquesta proposta 
ja s’ha convertit en un moviment internacional elaborat en el 
decurs de la publicació d’una dotzena de llibres, editats per Felber, 
els seus col∙laboradors i un petit grup d’empresaris alemanys. 
cal dir també que Felber és membre fundador del moviment 
antiglobalitzador attac austria i que, en una enquesta recent, 
fins un 88% dels enquestats a alemania i un 90% a austria s’han 
manifestat favorables a un nou ordre econòmic mundial. Podriem 
dir que, en síntesi, el que planteja el model felberià és un objectiu 
ja declarat com a tal per la constitució de l’estat de Baviera que 
deixa clar que «tota activitat econòmica serveix al bé comú» i, 
també en el preàmbul de l’espanyola i altres lleis-marc europees. 
les claus del nou ordre econòmic serien allò que anomena «valors 
per les relacions», on posa de relleu una contradicció ètica entre 
els valors que es propugnen i aquells que s’apliquen a la pràctica. 
Hi ha una sèrie de valors «propicis» com l’honestedat, l’apreci, la 
confiança, la responsabilitat,la solidaritat i el compartir, i altres 
«danyosos» com l’egoisme, l’avidesa, l’enveja, la desconsideració, 
la irresponsabilitat i la malfiança. D’altra banda, les «regles» 
que regeixen el model actual son dues: la «competència», en 
la forma de relacionar-se, i l”afany de lucre” per obtenir el 
màxim guany o benefici. aquesta conducta posa l’èmfasi en el 
«tenir» i el «competir». el canvi de sistema consisteix en «ser i 
compartir». també posa de relleu que el PiB (producte interior 
brut), contraposat al PBc (producte pel bé comú), no serveix per 
mesurar la realitat, tal com si el repartiment de la riquesa del país 
és just, si genera confiança, si hi ha una autèntica democràcia, etc. 
i declara que quelcom ha començat a canviar a les ments i els cors 
de les persones.

Neoliberalisme, neocapitalisme i...Goldman Sachs.

Més que una descripció exhaustiva del nou ordre postulat pel 
Felber i el seu grup de col∙laboradors i empresaris, que qualsevol 
lector pot trobar facilment revisant l’entrevista del programa 
«Singulars» (tV3, 11 abril 2012), potser caldria analitzar el per 

què de la seva campanya en els moments actuals. Perquè resulta 
evident que la proposta felberiana es presenta en el context d’un 
intent de desestabilització d’europa, de la seva moneda única i de 
les polítiques socials de l’estat del benestar dels països membres, 
de la mà d’agents que a tots ens sonen com lehman Brothers 
Holdings inc. i goldman Sachs, societats globals bancàries i de 
serveis financers.

Jesús Rodriguez Barrio, professor de la uNeD, ha explicat 
repetidament com goldman Sachs (un gran banc mundial 
d’inversions) seria responsable directe, junt a entitats com 
l’agència de qualificació Moody’s, de la crisi actual i un dels 
seus màxims beneficiaris en induir els inversors a la compra de 
productes sub-prime, mentre alhora es dedicaven a apostar en 
borsa pel fracàs d’aquests. entre 2007/2009 van guanyar una 
fortuna en milions de dòlars en operacions que han dut a la crisi 
actual del sistema. actualment, els inversors esperonats per aquest 
holding s’estan enriquint especulant sobre el deute sobirà de 
països com espanya, arruïnant el nostre futur per l’elevat cost que 
n’haurem de pagar en interessos del deute.

Si esbrinéssim qui hi ha darrere d’allò que en diuen els mercats, 
lehman Brothers i goldman Sachs, ens enduriem la sorpresa de 
trobar noms com lucas Papademos (actual primer ministre, no 
elegit pel poble, de grècia), Mario Draghi, Mariano Monti, luis 
de guindos, José M. aznar, etc. Podem creure que ens trauran 
de la crisi aquells que ens hi han abocat?.en una article posterior 
podriem explicar la implicació d’aquests holdings, dels quals han 
estat servidors els personatges indicats i altres, en l’estratègia 
de fer-se amb el poder del continent europeu. Perquè cal que 
tinguem clar que qui mana al món és el poder econòmic, no pas 
el polític.

“L’economia del bé comú” com alternativa

Jaume itxart
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08310 Argentona
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Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapou@terra.es
Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona
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en Kukut, la laguerta, la carlota, en Freebo... són només 
els noms d’alguns dels 200 gossos i gats que us esperen 
al centre d’atenció d’animals Domèstics que tenim a 
argentona. N’hi ha de totes les races, edats, mides i 
caràcters i segur que hi trobeu un gos o gat que us 
enamori! comprar gossos a botigues és una despesa 
inútil de diners ja que aquí hi teniu algun gos per a 
vosaltres, per a la resta: vosaltres ja sou perfectes per 
a ells!

L’Associació d’Amics del Centre d’Atenció 
d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme 
(ACAAD Maresme) és una associació sense ànim 
de lucre amb la finalitat de vetllar pel benestar 
dels animals allotjats al centre d’atenció 
d’animals Domèstics que es troba darrera del 
cementiri Nou d’argentona.

Des de l’associació fem activitats com cursos 
d’aprenentatge per a cuidar als animals de 
companyia, campanyes per adoptar gossos i 
gats del centre i activitats per a millorar el benestar dels animals 
mentre hi són.

així, aquest hivern amb les últimes gelades, vam engegar una 
campanya d’emergència per acollir durant aquells dies als gossos 
que passaven més fred. la resposta va ser massiva a tota la 
comarca i tots els gossos necessitats van ser acollits durant tots els 
dies de fred, i amb més alegria puc dir que molts d’aquells gossos 
van ser adoptats i ara ja es troben amb la seva nova família.

en segon lloc, també ens dediquem a fer passejades dels gossos 
del centre per tal que de tan en tan puguin estirar les potes i veure 
una mica més de món. a més, aprofitem per raspallar-los i mimar-
los una mica!

aprofitant el temps d’estiu, hem aprofitat per engegar aquest 
any una campanya dels voluntaris per a banyar i tallar el pèl als 
gossos, per tal de que estiguin ben nets.

en tercer lloc, tenim voluntaris que es dediquen 
a donar confiança a aquells gossos que 
per haver estat maltractats o haver viscut 
un llarg temps de forma salvatge tenen 

por de les persones. així que la  seva tasca 
és donar confiança als gossos respecte 
als humans per tal de facilitar-ne la seva 

adopció i millorar el seu benestar anímic.

també des de l’associació destinem els 
diners que rebem a ajudar a aconseguir el 
benestar dels animals del centre, comprant 
pinso, medicaments, joguines per als animals i 

altres coses que necessitin.

Qualsevol persona interessada, a més de poder 
ajudar en aquestes tasques també pot ajudar 
econòmicament fent-se soci de l’associació, fent 
una donació, apadrinant a un animal o adoptant-

lo, i sinó sempre es pot col∙laborar ajudant a trobar 
família als nostres gossos i gats. les possibilitats 

d’ajudar són quasi bé il∙limitades!

la veritat és que els animals del centre són molt agraïts i tot el que 
tu els hi puguis donar a ells, t’ho retornaran amb escreix.

Si esteu interessats en col∙laborar amb l’acaaD podeu escriure al 
correu electrònic següent: acaad.maresme@yahoo.es o bé podeu 
trucar al 697 75 84 76 i de seguida es posaran en contacte amb 
vosaltres. el nostre web és: www.acaadmaresme.org i també estem 
al facebook!

Si el que voleu és contactar directament amb el centre d’animals 
(caaD): 93 797 42 72 (per adopcions, recuperacions d’animals,...).

el caaD es troba a l’avinguda de can 
carmany s/n (darrera del cementiri Nou, a la 
c-1415 en direcció a Dosrius).

Animeu-vos a estimar els nostres millors amics! 
Els animals de la protectora d’Argentona us esperen

Bernat calvo

aquesta és  
la laguerta, té 7 mesos  
i li encanta jugar amb nens

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació
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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

Repetidament hem dit que desconfiem que el consell de la Vila 
serveixi realment com un mecanisme de participació ciutadana 
per diferents motius. un d´ells és el que a continuació explicaré i 
que va quedar palès clarament en el decurs del darrer consell (16 
d´octubre de 2012).

es tractava de presentar al plenari del consell els resultats del 
procés participatiu ciutadà sobre la millora en la recollida dels 
residus urbans. Prèviament se’ns havien fet arribar els resultats de 
les preguntes de l’enquesta.

en primer lloc, els resultats varen ser presentats en forma de 
conclusions pels tècnics de l´empresa espai Public Sl., sense que 
durant o desprès es pogués opinar o comentar sobre els mateixos. 
l’equip de govern posteriorment ha adaptat la normativa sobre la 
brossa per l´any vinent en part en base a aquestes conclusions. Per 
tant, queda clar que el paper consultiu del consell de la vila sobre 
com afrontar el tema de la recollida de brossa ha estat nul; i per 
tant esclar que el govern no podrà argumentar mai que en aquest 
tema té el recolzament del consell. És llastimós que tant d’esforç 
i cost econòmic del procés (entre 12 i 18000 euros) no hagi servit 
per intentar un consens.

en segon lloc, i per mi molt pitjor i lamentable, va ser 
l’enfrontament verbal que es produí entre el govern i membres 
del consell, quan es va veure que no es podia intervenir en les 
decisions preses d’antuvi. clar està que el govern pot decidir 

el que vulgui i que les decisions del consell no són vinculants, 
faltaria més. Però això comporta dues coses al meu entendre: 
sense consens, el govern no pot utilitzar el consell per als seus 
interessos. i, el que hauria de ser obvi però no ho és, que en 
el Consell no es va a fer política de partit. la partitocràcia que 
es quedi per las comissions de govern i els plens, però que no 
contamini el debat en el si del consell. Si no s’aconsegueix això, el 
consell és paper mullat i té els dies comptats.

Jo demano als membres del govern que no facin de govern 
en el Consell. esclar que l’alcalde n’és el president i el regidor 
de participació un membre fonamental. també hi són els 
representants dels partits però sense veu. com a membre del 
consell, m’importa que se m’escolti i se’m tingui en consideració. 
com que no tinc poder vinculant, m’importa poc el que farà o 
pensa fer el govern (ja s´ho faran en comissió o en el Ple). el que si 
m’importa és que no em manipulin i s’escudin en la meva opinió si 
no l’han recollida.

com a membres del consell, hem de defugir de posicionaments 
partidistes, no hem de fer oposició. Si no canviem les formes i 
reflexionem sobre el nostre paper en el consell, no li veig cap futur 
ni utilitat.

Ja. capdevila
Representant de l’associació de Veïns 
d´argentona en el consell de la Vila.

Una pantomima de Consell de la Vila

Selecció Jabugo

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

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES
• PORC IbèRIC
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27/09/2012
Debat sobre el moviment veïnal per a la cohesió social
l’associació de Veïns d´argentona va convocar una xerrada al Saló 
de Pedra per presentar el moviment veïnal per a la cohesió social, 
sota el lema: ‘No et creguis tot el que diuen’. la xerrada va anar 
càrrec d’Àngel Prats i Maite Ventura, membres de la comissió de 
convivència de la Federació d’associacions de Veïns de Mataró.

29/11/2012

el passat dia 29 de Novembre va tenir lloc en el Saló de Pedra la 
conferència-Debat, organitzada per la nostra associació, sobre el 
tema “La contaminació dels aliments i la salut”. la xerrada va anar 
a càrrec del doctor en medicina Josep Martí i Valls. el Dr. Martí 
Valls treballa en el centre d´anàlisi i Programes Sanitaris (caPS), 
entitat centrada en temes de salut i medi ambient.

un Saló de Pedra ple de gom a gom va gaudir de les explicacions 
del Dr. Martí Valls i del animat i participatiu col∙loqui que va seguir.

Notícies de l´Associació

Pernils, formatges 
i embotits amb 
Denominació d'Origen

C/ Gran, 50  |  08310 Argentona  
www.padilla-moldero.com  |  e-mail: info@padilla-moldero.com

SERVEI A DOMICILI GRATUÏT
TEL. 93 114 06 94

• 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

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com
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Participa!
envia els teus comentaris a 
revistaelbanc@gmail.com

Campanya de  
“Som lo que sembrem”
Diligència de l’Ajuntament en atendre al ciutadà 

en el Banc de la Plaça nº 34 vàrem quedar que havia 
d’entrevistar-me amb la Defensora del Vilatà, degut a la manca 
de resposta d’unes instàncies adreçades a la Regidoria de 
Serveis. Demanàvem informació sobre l’ús de plaguicides 
en parcs i jardins del municipi (marques, principis actius, 
dosis, èpoques de l’aplicació, etc.) i sobre com es fan els 
avisos a la població, en especial a les persones que pateixen 
una sensibilitat més accentuada, com són: al∙lèrgies, asmes, 
sensibilitat química múltiple (SQM). també si s’han plantejat 
alternatives a la utilització de productes que continguin com a 
principi actiu el glifosat.

Bé, després de l’entrevista, al mes de juliol, vaig deixar en mans 
de la Defensora del Vilatà la tasca d’esbrinar els motius de la 
manca de resposta per part de la Regidoria esmentada.

estic més que convençuda que la Defensora del Vilatà va fer 
un lloable treball de seguiment durant tot l’estiu perquè es fes 
efectiva la resposta esperada. 

el passat vint d’agost “Som lo que Sembrem” em va comunicar 
que havia rebut la resposta per part de l’ajuntament. el 
catorze de setembre, per correu certificat, em van arribar a 
mi personalment els documents que la Regidoria va creure 
convenients.

Valorada la documentació rebuda (amb molt de paper, això sí),  
hem constatat que en cap dels tractaments fitosanitaris descrits  
hi ha el component glifosat. No obstant ens estranya que no  
vingui referit cap tractament per eliminar les “males herbes”, és 
a dir, no hi ha cap herbicida.

Serà un descuit? No en fan servir? les eliminen a base de 
magalla?

Realment ha sigut per a mi una experiència poder valorar 
de quina manera aquest ajuntament dóna resposta a les 
demandes dels ciutadans. i si no tinguésim Defensora del 
Vilatà? Potser encara estaríem esperant!!

NADAL

La campana sonarà
Ha nascut el fill de Déu
I molt feliç us cantarà
Galdin galdon, galdin –galdon
¡Quina carona té aquell nen!
Nens no tingué son
Que aquesta nit una estrella baixarà
I un petó a la cara us farà
Nens no tingueu son, quan sentiu el galdin-galdon
Que un nen ha vingut al món
I quan la campana sonarà
Aquell nen no dormirà però si somriurà
I d’alegria us omplirà
Nens no tingueu son
Al sentir el galdin-galdon
Perquè un Angel vindrà i el nen us portarà a adorar
I tan bonic serà que no el podreu oblidar
Nens no tingueu son, quan sentiu el galdin-galdon
I amb goig cantareu Santa Nit ha nascut el fill de Déu.
Nens no tingueu son quan sentiu el galdin-galdon
Que aquesta nit és nit de sons.

Alfonsa Charles

FE D´ERRATES
en el darrer article del aplec de Sant Jaume de traià, ens 
varem deixar d’anomenar persones i un comerç que ens 
varen ajudar, concretament el Sr. Jaume Freixes que ens va 
ajudar en el muntatge, així com la estimable col∙laboració de 
la llibreria casabella, en aquest sentit els hi donem les gracies 
per la seva col∙laboració i preguem que ens disculpin per el 
imperdonable oblit.

caterina alsina
aa. VV. d’argentona
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Coses que passen

13/09/2012

argentona ja és “territori català lliure” coincidint amb el tercer 
aniversari de la primera consulta popular sobre la independència.  
el text de la moció demana que es declari el municipi d’argentona 

com a “territori català lliure de manera que, a l’espera que 
el Parlament de Catalunya aprovi la nostra pròpia legislació, 
l’espanyola hi serà vigent de forma provisional”. 

22/10/2012

L’Ajuntament elimina la bossa groga amb l’objectiu de millorar la 
recollida selectiva (...)

Foto on es veu qui vota a favor del canvi de l’ordenança de la 
recollida de la brossa, on desapareix la bossa taxada dels envasos 
així com la taxa per generació.  tots per argentona i la cuP ho 
consideren un pas enrere. el PP insisteix en els contenidors soterrats.

17/11/2012

Inauguració de la 18 Mostra de Bolets 

un any mes l’entitat NatuRa ha organitzat la 18 Mostra de 
Bolets, al aparador del Sindicat amb bolets trobats per les nostres 
contrades, aquest any contaven prop de una cinquantena de 
especies, un any més ha assolit amb èxit d’assistència de públic 
encuriosit per gaudir d’un boci de bosc a peu del carrer gran. 

22/11/2012

Inauguració de la FONDA DEL CASAL. 

el local de la planta baixa del nostre casal, reprèn un nou bar - restaurant i botiga 
amb el nom “la Fonda del casal” regentada per en Pep Masó els hi albirem èxit 
per l’iniciativa emprenedora que tan manca en aquets moments. 
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25/11/2012

Eleccions al Parlament de Catalunya.  

a la foto, moment de treure el 
precinto de l’urna d’una taula del 
col∙legi les Fonts. a la dreta, els 
resultats definitius a argentona.

Partits Vots %
ciu 2.644 40,66
eRc-cat Sí 973 14,96
PP 733 11,27
PSc 610 9,38
icV-euia 474 7,29
c's 386 5,93
cuP 269 4,13
Pxc 113 1,73
Si 74 1,13
eb 47 0,72
PacMa 23 0,35
PiRata.cat 22 0,33
FaRtS.cat 22 0,33
uPyD 11 0,16
VD 10 0,15
uce 5 0,07

Escrutat 100%

Vots comptabilitzats: 6.543 73,09%

Abstencions: 2.409 26,91%

Vots nuls: 41 0,63%

Vots en blanc: 86 1,31%

02/11/2012

Constitució d’una delegació al Maresme de “SOM LO QUE 
SEMBREM”   

a les dependencies del centre cívic caBot i BaRBa de Mataró es 
va fer una trobada de persones, entitats i pagesos del Maresme 
per constituir una delegació de “Som el que sembrem”.

10/12/2012

“Per un país de tots, l’escola en català”   

concentració davant de l’ajuntament per defensar el model 
d’escola catalana i la immersió lingüística.

El pessebre d’Argentona

imatge del tradicional pessebre de cal Magret, exposat a l’aparador 
del Sindicat.
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I DESPRÉS... CAMPI QUI PUGUI!!

És simplement lamentable i quasi surrealista 
el que està passant amb la gestió del residus 
urbans a la nostra vila.

Som un municipi adherit a l’estratègia 
catalana Residu Zero. els nostres regidors 
participan en les reunions d’aquest grup i 
fan —suposem— aportacións i exposicions 
de cara a la millora del sistema de recollida 
de residus que tendeixi a la seva màxima 
reducció ja que és la base per el respecte al 
medi ambient i a la sostenibilitat (vegeu els 
“objectius” de l’anexe)

el que fem a casa és ben diferent certament.

llastimós, incomprensible, incoherent, en 
fí no sé quants qualificatius posar-hi per 
definir la forma en que es va portant el 
tema de la gestió de la brossa. Primer, 
l’any 2011 en base a unes estimacions fetes no sé pas com, ens 
calculen la taxa a pagar, no en funció de la brossa generada per 
cada família, sinó que ens reparteixen unes quantitats de bosses 
de rebuig i d’envasos que son les que, segons aquesta estimació, 
farem servir. un cop calculat l’import corresponent, el que sí 
és segur es que l’ajuntament cobra una taxa “estimativa” i si 
necessites més bosses, les vas a comprar —com abans—, però si 
t’en sobren, no te les abonen pas i te les pots menjar amb pà amb 
tomaquet. Per aixó no cal estudiar gaire ni cal fer cap campanya 
dient que millorarem el sistema. Simplement s’assegura la 
recaptació i punt. la resta els importa un rave.

llavors però, com que algún partit s’hi había compromés en 
la campanya electoral, aquest any 2012 s’ha fet un procés 
participatiu, amb reunions de treball i una enquesta a la població 
– només en les zones de recollida porta a porta – del que s’en han 
extret les novetats per al proper any 2013. tot anirà encaminat a 
la millora de la recollida selectiva i – segons resposta del regidor 
corresponent – cap a un millor reciclatge i reducció de residus.

Recomanaría als lectors que veiessin els resultats de l’enquesta 
— publicats al web municipal—, més que res per a valorar 
si les mesures que s’implementaran poden ser derivades 
d’aquests resultats, o si ja estaven preses d’antuvi, com penso, 
independentment del resultat de tot el procés participatiu.

Doncs bé, aquestes son les modificacions: la desaparició de la 
bossa taxada per als envasos als domicilis i la distribució de les 
bosses de rebuig amb el mateix criteri que enguany. la taxa a 
pagar és la mateixa que l’actual però sense donar les bosses 
d’envasos.

i jo em pregunto: on son les mesures per a reduïr la quantitat de 
residus i especialment d’envasos? amb la possibilitat de fer servir 
qualsevol tipus de bossa i en la quantitat que hom desitji... es 
reduïra alguna cosa? Si les bosses no son semi transparents, com 

les taxades, i poden ser de tots colors, 
adhuc negres, els operaris detectaran amb facilitat que només 
hi ha envasos? així reciclarem i farem millor la selecció de les 
diferents fraccions?

Realment crec que queda clar quins són els interessos dels 
responsables del sistema. D’entrada els importa molt poc si es 
redueix i pel que sembla si es fa una bona separació.

Vam ser un dels municipis pioners en implementar el sistema 
“porta a porta”; vam anar incorporant fraccions de residus al 
sistema fins arribar a que només queden els contenidors de vidre 
al carrer i s’ha fet molta feina, i ben feta. es va fer un pas qualitatiu 
al implementar el sistema de pagament per generació. Si es van 
detectar mancances i inperfeccions, calia millorar-lo. Si calía de fer 
més pedagogia – senyor regidor de participació – doncs a fer-la, 
tota la que faci falta i més encara.Però el que no té cap ni peus és 
anar desmuntat el sistema de mica en mica i encara voler fer-nos 
creure que l’estem millorant.

Per favor “garces per perdius”, No! les coses pel seu nom. l’any 
2013 fora bosses taxades d’envasos. Per al següent potser les de 
rebuig i a continuació... campi qui pugui, pagant – és clar – les 
taxes que ments privilegiades ens imposin per tal d’assegurar que 
no hi hagi dèficit.

Que bé que podrem treure al portal, l’endemà de Reis,tot 
l’envolum d’envasos i plàstics que solem fer, i... sense haber de 
pagar ni un euro per l’excés de bosses grogues!!

en la propera reunió de de municipis adherits a l’estratègia 
catalanal Residu Zero, els ho podeu explicar i de segur que rebreu 
un fort aplaudiment.

De tota manera aprofito per desitjar a 
tothom un Bon Nadal i millor any Nou 2013.

La nostra brossa de cada dia

Joan culubret i 
Missé

Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable

10a Jornada de Prevenció de Residus: L?Estratègia Catalana Residu Zero

Avançar en la reducció i reaprofitament dels residus:
• aconseguir al 2020, reduir el 20% la producció de residus en relació al 2010 (i pels residus municipals quilos/habitant/dia inferior a 1,20Kg/hab/dia)
• tancar el cicle dels materials, pq tot residu siguitransformat en matèria primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
• invertir la situació actual; al 2020, com a mínim 70%dels residus siguin recuperats i només el 30% siguindestinats a tractament de final de canonada
• Suport a la implantació dels SDDR per envasos reutilitzables i d’un sol ús.

Objectius de l’Estratègia Catalana Residu Zero
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Sóc plantat un gatell

aquest estiu ja ha florit, moltes vegades m’hi he aturat davant 
d´ell i els record han vingut a la memòria. He vist la meva 
germana collir un ram d’aquells gatells florits i posar-lo damunt 
de la calaixera de la nostra mare. He vist aquella calaixereta 
petitona de cartró on la mare hi guardava els fils. He vist 
aquella pila de patates tapades amb un borràs al costat de la 
calaixera, he vist a la cuina aquella marmita al foc bullint plena 
de patates amb pell per esmorzar.

Possiblement no m´enteneu, i és que jo veig aquell raconet 
de patates i veig l’orinal a dins de la tauleta de nit. Veig el llit 
dels meus pares amb un sunyer un pam enfonsat… vosaltres 
nomes llegiu.

aquesta generació no ho pot entendre, cada dia ha tingut el 
seu cruassant amb xocolata per berenar i una habitació plena 
de joguets.

Jo ja sóc gran i a la meva esquena porto un farcell ple de 
records, llàgrimes, il∙lusions, alegries i cada una d’aquestes 
paraules té una història. Potser algun dia us en contaré alguna. 
avui només puc dir que estic vivint els dies més feliços de la 
meva vida, els meus fills i els néts em mimen i em cuiden com 
si fos una flor i estic segura que quan arribi aquella hora que 
a tots ens ha d’arribar allà m’estarà esperant la mare i aquell 
mas tan vell serà nou i els arbres donaran fruita tan dolça com 
la mel.

EL RACÓ 
DE LA
LINA

12 - 12 - 12

La “nadala” que ara escric
té per títol una data.
Dotze el dia, dotze el mes,
dotze l’any que estem vivint:
dos mil dotze que s’acaba.
Quina data excepcional!
Quina breu, única data!
Fins d’aquí a mil anys la gent
del món nostre, d’Occident,
no podrà tornar a posar-la!

Aquest any, com tots els anys,
us desitjo el que dic sempre,
us desitjo el que vull jo:
bona sort i bon treball,
riure a estones, viure en pau,
i salut per donar i vendre.
Sense fòbies, sense enveges,
estimar-nos de tot cor.
Que això Sí que és un tresor!
Això Sí que val la pena!

RECOMANEM...

FRACCIONS
Emilia Illamola

“En un moment crucial de la vida una 
dona reflexiona i es planteja l’ara, 
sentint el pes del passat i esperança en 
el futur. En la progressió del monòleg 
interior s’entreveu un futur, repercusions 
personals i professionals. On el jo, la 
soletat, els somnis, l’abstracció i la 

realitat es barregen, i es desdoblen en un tu i un nosaltres, que 
l’acompanyen a la recerca d’un nou horitzó.”

emilia illamola i ganduxer va néixer a argentona el 1953. De 
ben jove va estar vinculada a les entitats de la vila: teatre, club 
d’esplai, associació de Veïns, revista el llaç, etc. Ha treballat en 
el món del llibre des del 1974. FRACCIONS és la seva primera 
obra publicada.

alfonsa charles

Argentona, Nadal 2012
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Problema núm. 36

Poden les negres guanyar 
en aquesta posició després 
de 1. Rxc4, d3?

ESCACS
per Josep a. capdevila Morell

Solució al PRoBleMa núm. 35
1.Th8, Axh8; 2. Dh7+, Rf8; 3.Dxh8, Re7; 4.Dh4+ (per evitar la fuga del rei a través 
de d8), Rf8; 5. Dh7 amb l’amenaca imparable de g7+

Solució i comentaris en el proper número.

ARGENTONA és casa teva, és la teva vila. La coneixes de debò? Les coses que 
poden passar inadvertides durant el nostre trànsit atrafegat amb cotxe ó bé a peu!

A cada edició de el Banc de la Plaça publiquem una imatge i, al següent número, 
la identifiquem. Et convidem a participar en aquesta prova i a posar a prova la teva 
memòria. No hi ha cap premi, el premi serà saber si de debò coneixes la teva vila.

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

Així doncs, au, vinga, a passejar tranquil∙lament i a redescobrir la teva 
vila, Argentona.

coneixes la teva

vila?
Sabríeu a quina casa correspon 
aquesta porta de ferro forjat?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANtERIOR

es tractava d’una balconada de l’edifici residencial d’estil modernista anomenat can Fontdevila, construït l’any 1900, que està situat al 
Passeig Baró de Viver, 34. Hi combina el parament llis blanc amb el maó vist i diversos elements ceràmics, seguint el gust modernista. 
caracteritza la casa una alta torre mirador de planta quadrada.

Pista: Si sou observadors... és l’entrada d’una casa singular 
que per la seva decoració és d’inspiració àrab i noucentista, 
situada en el nucli urbà de la nostra vila. Que encara no 
sabeu d’on estem parlant?

la solució al proper número.

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.  

Obert la matinada de Cap d'Any 
a partir de les 3 h

LA XURRERIA

Tel. 667 70 70 19

Bones 
festes!

Bones 
festes!

el dia 22 de desembre 
us espera el Pare noel 
a la nostra botiga 
perquè li entregueu 
les vostres cartes

C/ Les Parres, 9 - Argentona
Tel. 937970482

Botiga de llaminadures i 
articles de regal

Us desitgem Bones Festes



C/ Gran, 56 - Argentona

Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es
C/ Barcelona, 50

Argentona

Tel. 937074988

Botiga i taller especialitzat

*Fins esgotar existències

PROMOCIÓ: fi ns a un 
25% de dte. en roba 

d'estiu i calçat*

Ens hem 
traslladat!

Fruita i verdura
tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 93 797 49 24

C/ Carreras Candi, 5 local
(costat plaça Nova)

Tel. 678 246 236
08310 Argentona

servei a domicili

Empaperats

Estucs

Veladures

Noves 
tendències 
d'art 
cromàtic

Aplicacions de pintura
per a ambients decoratius, 
clàssics i industrials

Bones 
festes!

Bones festes!

Bones festes!

Bones Festes!

Bones festes!

bones 
festes!

bones 
festes!

Bones festes!



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

Llegeix aquest codi 
amb el teu mòbil i 
coneix tot el que et 
podem oferir

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.

Bones 
Festes!

bones 
festes!

bones 
festes!

Bones festes!


