
el banc de la plaça
R e v i s t a  d e  l ’ A s s o c i a c i ó  d e  Ve ï n s  d ’ A r g e n t o n a

Núm. 39 | Octubre 2013

a l’interior...

ASSOCIACIÓ
de V E Ï N S
d’ARGENTONA

...i molt més

actualitat
Premis al club  
de ciències

assOciació
Premi de Poesia 
“lina casanovas”

actualitat
l’aplec de sant 
Jaume de traià 2013

ARA TOCA DECIDIR!!!



C/ Pau Claris nº 15
tel./fax. 93 797 19 70

08310 Argentona

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!

Pg. Carles Padrós, 79 - 08304 Mataró
Tel. 93 758 91 04 - richmond.mataro@gmail.com

C/ Les Parres, 22 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 41 73 - richmond.argentona@gmail.com

REPÀS

INTENSIUS

CLASSES DE XINÈS PER A 
INFANTS I ADULTS

MATRÍCULA OBERTA 2013-2014



el banc de la plaça 3Núm. 39 | Octubre 2013 Editorial

Editorial
Sumari

el banc de la plaça
Publicació de l’Associació de Veïns d’Argentona.

Adreça: carrer Gran, 28. Argentona.

Consell de redacció: Juli Sanmartín, Josep 
Anton Capdevila, Xavier Peguera, Francesc 
Navarro, Lluís Mas i Joan Culubret.

Maquetació: Carles Gómez

Impressió: La Impremta d’Argentona. 
C/Dr. Samsó, 39. Argentona

Imprès en paper ecològic.

Dipòsit Legal: B-43.918-2004

El Banc de la Plaça accepta totes les col·laboracions que 
vinguin signades i siguin respectuoses. la Redacció no 
es fa responsable de l’opinió dels seus col·laboradors.

Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Argentona

Ens hem fet nostre el dret a 
decidir... amb independència ...................... 4

tots venim de pagès ..................................... 5

Petita història del casal d’argentona ......... 6

càritas Parroquial d’argentona informa ... 7

setas, ese mágico mundo ............................ 8

l’aplec de sant Jaume de traià 2013 ........ 10

cartes al director ........................................ 11

Notícies de l´associació .............................. 11

El carrer gran ............................................... 11

Records......................................................... 12

la Festa Major en imatges ........................ 12

Nous premis per al club de ciències 
‘Eureka’ ........................................................ 13

coses que passen… .................................. 14

El sorneguer! ............................................... 15

la nostra brossa de cada dia .................... 16

El racó de la lina ........................................ 17

Mossèn salvador......................................... 17

El poble català ha demostrat una vegada més la seva capacitat d’organització i la 
tenacitat que ens caracteritza per aconseguir allò que es vol i en el que es creu 
fermament: El dret a decidir. Pensem que l´èxit i el ressò que ha tingut la Via catalana 
mereixen tenir uns polítics a la mida de les expectatives del nostre poble. Nosaltres, pel 
la banda del moviment ciutadà, podem contribuir a afavorir el procés cap a la plena 
autodeterminaciò mostrant de manera continuada la fermesa en les nostres conviccions. 
Per això convidem a tots i totes les argentonines a mantenir la senyera ben visible, en 
balcons i finestrals, fins a la consecució dels objectius nacionals i sobre tots, el dret a 
decidir. El nostre clam no ha estat un caprici d´una tarda de setembre, sinó el fruit d´una 
convicció imprescindible

a nivell local ens congratulem de l´esforç i tenacitat d´uns joves, que amb pocs recursos 
i molta il·lusió, estan creant un cau d´escoltisme per la gent menuda i jove. aquesta 
és una mancança històrica de la vila que per fi sembla que ara deixarà de ser una 
reivindicació popular per ser una realitat. Des d’aquí la nostra enhorabona i suport a 
aquests joves emprenedors i altruistes, que regalant el seu temps volen contribuir a 
l´educació de la quitxalla en els valors més universals de la ciutadania. Esperem que el 
nostre govern municipal estigui a l´alçada que li correspon ajudant aquesta iniciativa 
d´un tram jove de la població, tal com ho fa en el tram de més edat amb l´exemple del 
casal dels avis. Benvingut sia calabrot d´argent.

En aquest número hi trobareu una petita història del casal D´aRGENtONa, entitat que 
ens aixopluga, ben coneguda per molts però molt desconeguda per altres. Esperem que 
aquesta recerca sigui de l´ interès de tothom.

càrites d´argentona està fent una molt bona tasca al nostre poble donades les 
circumstàncies actuals d´empobriment. En aquest número trobareu una veu demanant 
l´ajuda solidaria de tots perquè els més necessitats puguin tirar endavant.

acabat l´estiu, comencem un nou curs en gairebé tots els aspectes de la vida. com que 
aquesta tardor promet ser generosa en bolets, us oferim uns consells pràctics a l´hora de 
gaudir-ne, per part d´un destacat aficionat micòleg local.

Finalment, en un món on és difícil creure en la política, per falta de credibilitat de molts 
governants, i si no que els hi preguntin als de Madrid que ningú se´ls va creure a Buenos 
aires quan prometien bonances econòmiques i cafè amb llet, la revista enceta, a tall de 
broma crítica, un nou espai titulat “el sorneguer”. Que el disfruteu!
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amb la participació a la Via catalana cap a la independència 
organitzada l'11 de setembre proppassat per l'assemblea Nacional 
catalana, cadascuna de les persones que hi van participar no 
només va prendre possessió d'una petita part del territori on es va 
plantar, sinó que va prendre possessió del dret a decidir per bastir 
un projecte polític compartit amb la resta de conciutadans.

la darrera vegada que el poble català va pronunciar-se a favor de 
seguir sent espanyol, aprovant un estatut d'autonomia, amb una 
participació del 48,85%: 73,90% vots a favor, 20,76% en contra i 
5,34% vots en blanc; la seva voluntat va ser escarnida i escapçada 
insultantment.

El contracte signat pel poble català va ser esmenat, transformat i 
transiversat descaradament per un tribunal titella en mans de les 
forces polítiques espanyoles que no acceptaven cap altra proposta 
d'espanyolitat que no fos la seva.

tard o d'hora vindran amb una oferta de “pa sucat amb oli”. se'ls 
veu el llautó: ni el PsOE-Psc va córrer a reformar la constitució 
espanyola per tal que l'estatut aprovat pels catalans pogués ser 
respectat... Ni reforma federal, ni pacte fiscal, ni res de res.

“Vosaltres, els catalans i catalanes, a pagar i callar. És a dir, només 
podeu donar gràcies que us tractem com la resta d'espanyols”. i 
hem sortit al carrer perquè no som súbdits resignats, volem ser 
ciutadans lliures que prenen les decisions amb coneixement de 
causa, amb llibertat, amb... independència.

Poble organitzat, poble respectat. Visca l'assemblea Nacional 
catalana!

Ens hem fet nostre el dret a decidir... 
amb independència

Xavier Peguera (coordinador 
d’argentona per la independència i 
responsable del tram 454 de la Via)

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Venda directa a la fi nca 
de fruita i verdura 
ecològica

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

També repartim a domicili!

Dimecres de 16:00 a 19:30
Dissabtes de 9:00 a 14:00

615 500 282 calelieseco@gmail.com

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona
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En la Prehistòria, quan l’home es fa sedentari, ja es va alimentant 
ell i els animals que comença a domesticar dels fruits que li dóna 
la terra. l´home contempla com aquella o l’altra planta creixen 
més o menys intensament segons si el sol passa més alt o més 
baix, segons el fred o la calor, segons la pluja o la sequera, o si 
el vent bufa del cantó de la serralada o ve del pla. i comença a 
sembrar les diferents especies, en aquella o l’altra temporada en 
que s`ha donat compte que anirant més bé. Havia començat a 
néixer l’art de la pagesia que va ser tramesa de pares a fills, i així 
va passar els temps, molt de temps, fins que el pagès va començar 
a fer servir eines; i amb els seus animals domèstics ja llaurava els 
camps, i fent solcs i reguerons conduïa l’aigua de les basses als 
sembrats.

la seva experiència i el llegat dels avant-passats l’assessorava 
de sembrar, esporgar, tallar, collir, amb lluna nova o lluna vella, 
perquè això feia variar el resultat en algunes espècies; i va arribar 
la Història, ja disposava del calendari i aquells espais de temps ja 
tenien un nom: estiu, hivern, mesos, setmanes; i en ell, el santoral 
amb aquells sants en dies fixes. això va fer que neixessin aquelles 
dites, aquells refranys, que serien el manual exacte a seguir per els 
fills dels seus fills. Heus ací una petita mostra:

Per sant Sever, faves a fer, El bon nap, per sant Llop ha de ser nat. 
Aigua de Gener omple botes i graner. Febrer, mes mentider, un 
dia dolent i l’altre també. Març marçot, mata la vella a la vora del 
foc. Si per Setmana Santa, el cucut no canta, és mort o presoner 
a França. Pel maig, cada dia un raig. Pel juny, la falç al puny Qui 
no bat pel juliol, no bat quan vol. Pluja d´agost, bona per els horts. 
Per la Mare de Déu d’agost a les set ja és fosc El setembre s`enduu 
els ponts o eixuga les fonts. Sant Narcis mata la mosca. Per Tots 
Sants, capes i mocadors grans. Per sant Martí, tapa el vi. Per 
sant Andreu, pluja o neu o fred molt greu. Per sant Iscle, el fret ja 
xiscla. Per sant Tomàs, agafa el porc pel nas. Desembre finat, any 
acabat.......ah, i aquell tan nostre....Boires a Burriach, pluja aviat!

Podriem continuar, existien i existeixen una infinitat més 
d’aquestes frases. Ompliríem un llibre i recordariem moltes 
anècdotes dels nostres avis. Ells sabien que lluitaven contra 
l’imprevist, dotzenes de factors els eren contraris o favorables. 
Ells no podien regir la natura, però tenien les seves esperances, i 
molta fe.

Recordo un vell i gran pagès argentoní, que després d´haver 
sembrat, arrenglarava els seus jornalers davant del camp, els 
agraïa l’esforç i com en un vell ritual els deia: Hem fet tot el que 
sabiem i podiem, ara que Déu hi faci més que nosaltres.

Els pagesos del nostre temps, que encara en queden, s`han tingut 
de posar a lluitar contra els fongs, contra insectes, contra plagues 
varies, contra la contaminació, i fent-ho potser s`ha trencat 
l’equilibri ecològic. serà difícil arreglar-ho, però creiem que a la 
llarga, amb l’esforç de tots ho aconsseguiran. És necessari, talment 
com ho feien els que ens precediren, que estimem la terra i la 
cuidem, ella ja es cuidarà d’oferir-nos els seus bens.

i recordaran els vells refranys com a ciència inequívoca. Encara 
que sortirà l’esgarriacries de sempre que els dirà: Home lluner, no 
omple el graner!

Tots venim de pagès

Pagessos recollint patates a argentona

lluís serra

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Especialistes en decoració en alumini i vidre

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

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

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona
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a mitjan dels anys 1970 argentona bullia 
d’activitat... De fet, la vila sempre ha tingut 
l’olla de les activitats en bastant ebullició 
perquè sempre hi ha hagut la quinta jove 
del moment disposada a innovar.

Els 70, però, tenien alguna cosa d’especial 
associada a l’imminent despertar 
democràtic. Hi havia ganes de tot, hi havia 
pressa per assolir-ho tot, hi havia força 
per organitzar tot el què calgués... tot 
d’una he pensat quant s’assemblen, en 
essència, aquells moments amb els d’ara 
mateix. llavors hi havia l’energia del que 
naixia, just allò que avui trobem ja caducat 
mentre brolla energia per començar una 
via nova.

l’argentona dels 70 disposava de la sala 
per als grans events, del centre per als 
mitjans, de la sala d’exposicions de la 
caixa laietana, i de poc més. En realitat res 
més, ni públic ni privat. a més, tots eren 
espais “ideològicament” molt controlats. 

tres entitats: el llaç d’amistat, el cine club 
i l’associació de Veïns necessitaven espais 
d’altres formats per allotjar les seves 
múltiples activitats sense haver d’explicar 
per instància el què-qui-com i antecedents 
penals del conferenciant convidat. 

un dia baixant pel carrer Gran algú va 
veure una casa en venda al número 
11 (llavors calle José antonio), era can 
Camilo. En camilo havia estat un dels 
darrers estadants de la casa i n’hi va deixar 
el nom.

Després d’uns mesos de negociacions, les 
tres entitats van adquirir la finca —de planta 
baixa amb pati i dues plantes pis— per 
2.650.000 pessetes (uns 16.000 €). això va 
ser a mitjan de l’any 1977, segons es publica 
a la revista Llaç (n. 4, juliol 1977). En aquells 
moments els presidents de les entitats eren: 
Gonçal calvo Queraltó per l’associació 
de Veïns, Rosa Masó Nogueras pel llaç 
d’amistat i salvador casas Güell pel cine-
club. aquest darrer, a més, va ser l’artífex 
del pla de viabilitat econòmica del casal.

abans de començar la reforma, el local 
es va estrenar (com a magatzem de 
materials) durant els actes de la festa 
major d’estiu d’aquell any, ja que les 
entitats del casal organitzaven la festa el 
dia 5 d’agost... sí, sí, una d’aquelles festes 
majors amb el carrer Gran ple de palla, 
una llarga taula on sopaven més d’un 
miler de persones, amb la Plateria sonant 
a can catà i la gent ballant —com no 
recordaven— a la plaça de Vendre! 

l’octubre de 1977 ja havien començat les 
obres de reforma i l’abril de 1978 ja eren 
pràcticament acabades. El local va ser 
inaugurat amb una festassa, el 3 de juny 
de 1978, es va omplir de gom a gom fins 
avançada la nit. al pati hi va haver un 
concert de la coral llaç d’amistat i d’un 
grup local anomenat the Consuelo Boys 
Band (precursors de la mítica banda local 
Sifon Stereofònic Orquestra).

can camilo, el nou “casal d’argentona” 
naixia amb la voluntat de ser un espai 

obert a tothom, on s’hi poguessin 
aixoplugar tota mena d’activitats, tant les 
organitzades per les entitats propietàries i 
les seves filials, com per qui ho necessités. 
cal recordar que, en aquells moments, el 
llaç d’amistat tenia actives les seccions 
de: la coral, la revista Llaç, les sardanes, 
el grup de muntanya, els escacs, el grup 
d’esplai, el col·lectiu Tingladillo...

així doncs, va començar una època 
esplendorosa quant a activitats i propostes 
culturals de tota mena: conferències, 
exposicions i mostres individuals/
col·lectives, assemblees, cursos, reunions 

Petita història del

casal d’Argentona

Regents del Bar-Restaurant i noms que ha tingut

1978-1981* Paco cobas Pizzeria El casal

1981* J. Pou-J. Burgada Pizzeria El casal

1981*-1985 toni Prat Pizzeria El casal

1985-1997 Pep Masó – cooperativa El casal El casal – la Fonda (des de 1995)

1998-2005* Josep M Freixa ca la Dorotea

2005*-2010 salva casas Nota negra

2010-2012 Jordi Bover Ítaca

2012-... Pep Masó la Fonda del casal

(*) els anys senyalats amb un asterisc són aproximats
Façana de can camilo durant la Festa Major de 1977, just 
acabat de comprar. (la imatge és un fotograma de la 
pel·lícula filmada per salvador ametller)

Façana del casal el 2013
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Estem a argentona fa anys. Els temps canvien i també ho fan les 
necessitats i d’on provenen, fins i tot hem canviat de local a un de 
més gran i còmode. És per tot aixó, que posats a canviar hem decidit 
aprofitar aquesta publicació per anar explicant qui som i el que fem.

Càritas Parroquial d’Argentona és una entitat portada per 
voluntaris, que no descrimina a ningú per raons de creença, origen 
ni cultura i que vol acollir i ajudar les persones en situació de 
pobresa i/o necessitat.

treballem amb col·laboració d’una treballadora social de càritas 
Diocesana i amb els serveis socials de l’ajuntament d’argentona, 
per fer front a les necessitats cada cop més importants que ens 
deixa la situació de desampar que tenen de fer front moltes 
famílies de la nostra vila. intentem ajudar tant en les necessitats 
més bàsiques com es el menjar, la roba i pagar algun rebut de 
coses bàsiques com son la llum, l’aigua, el gas o el lloguer; com 
fent costat, escoltant i esbrinant les possibles vies de solució a les 
seves necessitats de feina i vivenda.

tots som voluntaris i ens ajunta l’esperit de solidaritat vers qui ho 
necessita aportant tot el que bonament cadascú pot. Pensem que 
en el moment actual mai serem prous, qualsevol persona que 
vulgui serà molt benvinguda per col·laborar. actualment atenem a 
unes 126 famílies, totes adreçades per serveis de Benestar social 
de l’ajuntament d’argentona

Els ingressos que ens permeten ajudar provenen d’un conveni 
anual amb l’ajuntament d’argentona, de la Fundació “la caixa” 
de benefactors, de les guardioles posades en botigues i també 
d’actes que anem realitzant periòdicament, com la tómbola 
solidaria o el Festival de càritas. El menjar que repartim prové 
del Banc d’aliments i de col·lectes fetes a supermercats i botigues 
(Bona Àrea, condis, can ciano, Pizzeria Ronni, Forn de pa El 
tramvia, carrefour, etc.) i també de la carpa que instal·lem tots els 
divendres a la Plaça Nova.

El nostre ventall d’activitats s’ha ampliat amb la col·laboració del 
jovent de l‘institut d’argentona, ens han ajudat en el trasllat al 
nou local i s’ha iniciat el projecte “apadrina un avi”, en el que sota 
la supervisió de l’equip assistencial de la llar sta. anna i del cap 
d’estudis del institut, aquests joves i per parelles acompanyen a un 
dels avis de la llar sta. anna en el seu lleure, un dia a la setmana 
duran un parell d’hores. Els joves aprenen dels grans i ells aporten 
il·lusions i companyia. aquest intercanvi pot ser l’inici d’un camí 
per entrar en el mon de la solidaritat.

Ens les properes revistes anirem explicant com anem fent les 
nostres activitats de forma més detallada i recordant-vos com ens 
necessitem tots plegats.

Càritas Parroquial d’Argentona informa

càritas argentona

de treball, mostra del llibre infantil i 
juvenil, passis de cinema petit (super 8 i 16 
mm), campionats d’escacs, ping-pong i fins 
i tot d’scalextric...

En els darrers temps, des de mitjan la 
dècada de 1990, les activitats van anar 
esmorteint fins desaparèixer algunes. la 
coral hi segueix assajant, l’associació de 
Veïns s’hi reuneix i en redacta El banc de la 
plaça, el cine-club espera temps millors. 
altres entitats han anar donant vida a les 
parets del casal. ara l’Espurnall, ara els 
amics de la vinya i el vi, ara el col·lectiu 
sense Portes... El casal segueix dempeus, 
prest, per allotjar qualsevol activitat 
cultural o associativa. 

Com es va finançar, tot plegat?

Essencialment per dues vies: un préstec 
hipotecari sobre la finca i un conjunt 
d’aportacions populars que podien 
finançar-se amb un crèdit personal de la 
caixa. Mentrestant, el lloguer del bar-
restaurant de la planta baixa, assegurava 
els ingressos suficients per retornar, amb 
el temps, tots els crèdits.

El més destacable va ser l’operació de 
les participacions personals. se’n van fer 
250 a 10.000 pessetes. Hi havia qui les 
va adquirir amb la idea d’una aportació 
a fons perdut i n’hi havia qui les adquiria 
com si es tractés d’una inversió, ja que 
el compromís del casal era retornar 
l’import més l’augment acumulat de 

l’iPc. la caixa finançava cada una de 
les operacions amb un préstec a quatre 
anys, amb una carència del primer any, 
que només es pagaven interessos (275 
pta/trimestre) i els tres anys següents 
1.025 pta/trimestre.

si l’any 1978, una participació valia 10.000 
pta, el ràpid increment del cost de la vida 
d’aquella època va fer que 10 anys més 
tard, el seu valor havia multiplicat per tres. 
Més endavant els iPc van suavitzar-se, 
però amb l’acumulat. l’any 1997 el preu de 
la participació era de 41.653 pta, i el 2008 
rondaven els 350 €.

a 30 de setembre de 2009 quedaven 20 
participacions per retornar, que encara no 
s’han pogut liquidar degut a un cúmul de 
situacions adverses (un incendi a la segona 
planta de l’edifici, reformes d’estructura i 
alguna operació fallida de cobrament del 
lloguer del bar). tot plegat, però, segur 
que aviat es resoldrà.

assumpta Boba

can camilo. Retall d’una auca publicada a la portada 
de la revista Llaç núm. 9, desembre 1977.



el banc de la plaçaNúm. 39 | Octubre 20138 Col·laboració

De una u otra forma el mundo de las setas, el reino funghi, 
siempre está rodeado de un cierto misterio: dónde buscarlas, en 
qué momento, crecen en una sola noche, se para su crecimiento 
sólo con mirarlas, son venenosas las que ennegrecen el ajo y la 
plata al cocinarlas, no son comestibles las que no muerden ni los 
animales… Encontramos un sinfín de historias alrededor de ese 
mágico mundo.

Me quedo con una sola frase de todo lo que he leído y oído: 
“Todas las setas son comestibles, algunas una sola vez”.

Debemos de investigar esa dualiad, las dos partes son importantes, 
las que se pueden comer una sola vez y las que podemos comer 
varias veces. la tarea es más compleja de lo que a simple vista 
pueda parecer. las hay mortales a secas, sin comentarios, son 
pocas, pero las hay: (*)

5 Amanita Phalloides Farinera borda. cicuta verde

205 Amanita Verna Gogomassa. Farinot vernal. 
cicuta blanca

1307 Amanita Virosa Farinera pudent. cicuta fétida

219 Cortinarius Orellanus cortinari Metzinós

422 Lepiota 
Brunneoincarnata

833 Lepiota Helveola

Haremos hincapié en la Amanita Phalloides (ver foto), que es la 
causante de la mayoría de las muertes que cada año se producen. 
abunda en bosques mixtos de pino y encina, puede aparecer 
desde finales del verano hasta mediados de otoño. se puede 
confundir con otras especies, desde alguna russula verdosa hasta 
alguna lepiota, por lo que es muy importante, en caso de cogerla, 
el hacerlo entera, con todos sus componentes, desde la volva 
hasta el sombrero; con el ejemplar completo y tras una correcta 
identificación, esperemos que cada año se reduzcan los graves 
casos de intoxicación y la mayoría de las veces las muertes que 
esta seta ocasiona. En algunos casos, al recolectarla se ha cortado 
el pie, por lo que la volva se ha quedado en el bosque y la seta 
se ha acabado colando en el plato. insistimos, no hay que comer 
nada que no se conozca.

las hay tóxicas, alucinógenas, pero no matan. la más conocida:

3 Amanita muscaria Oropéndola loca. Reig bord, 
Matamosques

Esta seta no aparece por los bosques de argentona, lo hace a un 
poco más de altura. Dada su belleza (ver foto), su importancia 
literaria, es la seta de los cuentos, tanto de las hadas como de los 
enanitos, y me ha parecido interesante incluirla en estas notas. 
Hay textos en los que se cita como seta utilizada por los vikingos, 

lo que les aportaría ese punto extra de valor para la lucha; también 
se dice que es la seta que aparece en Alicia en el país de las 
maravillas. Y no olvidemos que como uno de sus nombres indica, 
matamoscas, también se ha utilizado para ese menester.

las hay comestibles, pero con gran facilidad para absorber metales 
pesados, que finalmente acaban pasando a nuestro organismo, 
es el caso de la familia de los suillus, los conocidos mollerics. 
tampoco hay que ser alarmista, pensamos que con un poco de 
precaución, no cogiendo los que están cerca de los caminos, 
donde han podido captar metales provenientes de la combustión 
de los coches, los podemos consumir sin ningún problema. En 
estos momentos también hay estudios que hablan del beneficio de 
estas setas frente a algún tipo de cáncer, pero eso podría ser tema 
para otras notas posteriores.

96 Suillus Bellini Molleric

46 Suillus Granulatus Molleric

1298 Suillus Metiterraneensis Molleric. Moix. Mollic

las hay tóxicas en función del método que hayamos utilizado 
para cocinarlas; en este grupo están las morchellas y las helvelas. 
actualmente se considera que lo correcto es, si son frescas, darles 
una cocción en agua, desechar esa agua y cocinarlas con la receta 
escogida. si utilizamos setas desecadas, una hidratación servirá 
para cocinarlas sin ningún riesgo.

Hay una, por lo menos, incompatible con el alcohol, ocasionando 
desagradables sensaciones si combinamos ambas cosas. 

Setas
Ese mágico mundo

Amanita Phalloides
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se produce el llamado síndrome de Antabus like, síndrome 
equivalente al que sufren los alcohólicos en tratamiento de 
desintoxicación realizado con Antabus.

63 Coprinus Atramentarius

también existen las que todos consideramos totalmente 
comestibles, pero que consumidas en exceso, pueden 
ocasionarnos problemas.

No pretendemos alarmar ni asustar a nadie. simplemente 
podemos disfrutar de muchas cosas, como del paseo, de la 
fotografía, de los colores y las formas que nos aportan las setas 
antes de llegar a la mesa, donde tenemos que tener muy claro 
lo que comemos y hacerlo con una cierta moderación, para que 
nuestro epitafio no sea “La comió una sola vez”.

No quisieramos acabar estas notas sin volver a insistir en el 
tema de las amanitas. Entre ellas hay de todo: mortales como 
la A. Phalloides, la A. Verna y la A. Virosa; muy tóxicas como A. 
Pantherina; psicotrópicas como la A. Muscaria; comestibles como 
la A. Vaginata y la mejor, según la mayoría, la A. Caesarea (ou de 
reig). todas las amanitas tienen láminas bajo el sombrero, volva y 
casi todas anillo. la volva puede llevar a engaño, pues depende de 
cómo se haya recolectado puede haber desaparecido. la Amanita 
Phalloides tiene sombrero de color variable, normalmente 

verdoso, a veces amarillo y hasta blanco; láminas libres, desiguales 
y blancas y pie cilíndrico blanco. No hay que fiarse del anillo 
ni de la volva, que pueden haber desaparecido. tiene un olor 
agradable. sus distintas toxinas no desaparecen ni con la cocción, 
ni con el vinagre, ni salándola. los síntomas de envenenamiento 
aparecen tarde, hasta 24 horas después de su ingestión. también 
es conocida por el nombre de cicuta verde.

Finalmente, si con estas notas conseguimos que nos miremos dos 
veces y hasta tres, las setas que hayamos podido coger en nuestra 
salida al campo y seamos capaces de desechar para el consumo 
las que no tengamos perfectamente identificadas, nos daremos 
por satisfechos. lo importante es que las que comamos podamos 
hacerlo varias veces, temporada tras temporada.

Amanita muscaria

Vicente Garcia 
castelblanque

*los números al lado del nombre de las setas, hacen referencia al número de la 

lámina de la colección Bolets de Catalunya, editada por la societat catalana de 

Micologia. la primera columna es el nombre científico, la de la derecha son los 

nombres populares.

Más información:

Internet
www.micocat.org Societat Catalana de Micologia
www.grn.es/amjc/ Associació Micològica Joaquim Codina
www.bolets.com Els bolets de Catalunya

Bibliografía
P. cuello & J. cuello (1988). La cuina dels bolets. Ed. alta Fulla. 
Barcelona
institut d´Estudis catalans (1975). Els noms catalans dels 
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L’aplec de Sant Jaume de Traià 2013
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El passat dia 28 de juliol es va celebrar el tradicional aplec de sant 
Jaume de traià, en la seva novena edició des de la recuperació 
l’any 2004. l’organització va anar a càrrec d’un grup de veïns de 
sant Jaume, de la Pujada i del nucli urbà.

Enguany es va comptar amb la col·laboració dels següents 
comerços i hortolans de la vila: Ferreteria l’Equip, Vins illamola, 
carns selectes Pilar, supermercats coaliment, can ciano, Forn 
de pa Morè, Forn de pa casas, Forn de pa casabella, Pastisseria 
Odon, Herboristeria El Roure, celler castanyer, Bon Àrea, 
supermercats condis, la teca, Herbodietètica Poliol, instants 
Fotografia, coll Moda, Mar Fruits, agropecuària d’argentona, 
Embotits Pannon, llibreria casabella, llibreria arenas, Mon ibèric, 
la Fonda, can Bellatriu, can Volart i Hortet Berengona. Foren 
també importants les aportacions de menjar cuinat i begudes per 
part d’alguns vilatans. Els agraïm molt la seva contribució.

també volem agrair l’estreta col·laboració que hem rebut de la 
Regidora de Joventut, Festes i actes culturals i Esports, Montserrat 
Cervantes, de l’entitat Cultura i Debat d’Argentona, dels Grallers i 
Tabalers de la vila, i dels Amics del Pubillatge d’Argentona. sense 
el seu suport no hagués estat possible aquest novè aplec. El nostre 
agraïment va adreçat també al tècnic de so Aleix Pons i a Ràdio 
Argentona que va emetre diàriament les falques de l’aplec.

seguint amb la tradició, a les nou del matí va haver la concentració 
de vilatans i vilatanes a la Plaça Nova i es va anar en cercavila, 
amb els Grallers i tabalers obrint camí, vers al bosquet on hi ha 
les restes de l’antiga ermita de sant Jaume de traià. En arribar 
al peu del bosquet, els assistents van carregar les cadires i pujol 
amunt, van arribar a l’indret on tot ja estava disposat; seguidament 
l’Esperança i en Jordi van donar la benvinguda.

al cap de breus moments es va sentir el dring d’una campaneta i 
va aparèixer un enigmàtic personatge cec, abillat de negre de cap 
a peus, calçat amb espardenyes de betes i cofat amb un barret 
i ulleres de vidres enfosquits, avançava amb penes i fatigues, 
ajudant-se d’un bastó i acompanyat de l’Esperanceta trinquis, 
un altre personatge espriuà. Es va presentar com l’altíssim, un 
personatge literari d’en salvador Espriu. tot desitjant a tothom un 

bon aplec, va llegir-nos, per encàrrec del seu creador, l’Espriu, uns 
textos seus, fent-se ressó de la commemoració del centenari de 
naixement del poeta de sinera. una sorpresa fora de programa 
que els assistents varen agrair.

com és costum en l’aplec tot seguit es va llegir l’auca de traià 
per part d’en Francesc Navarro, l’Esperança castán i la Roser 
Boba. Després en Joan Boba, l’oncle de can Boba, eixerit i valent, 
va fer la repicada de la campana de l’antiga ermita. En acabar 
hi va haver esmorzar per a tothom, mentre el grup d’havaneres 
cremat, ens va amenitzar el matí amb les seves cançons i acudits. 
Es varen sortejar lots de productes naturals de proximitat entre els 
assistents. a algú n’hi va tocar més d’un. Hi ha gent amb sort!

Enguany la comissió organitzadora de la festa fou formada pels 
voluntaris: Roser Boba, Josep Boba, Oriol Marfà, Esperança 
castán, Jordi Darbra, Emília Marges, David Nieto, Pepe antequera, 
albert Batlle, Julià carbonell, Joan Vilanova, Jaume calafell, Josep 
cabrafiga, Felip de can Barri i Francesc Navarro.

En definitiva, l’aplec de traià va ser un cop més, un èxit, ja 
que foren més de vuitanta persones les que van assistir-hi i la 
germanor va presidir la trobada. El desig dels organitzadors és 
anar fent l’aplec un any i un altre any per tal de mantenir viva la 
tradició i procurant que la trobada sigui motiu de joia, d’encontre 
amical i de gaudi de l’entorn paisatgístic i agrícola dels dos 
veïnats rurals que són la “joia de la corona” 
argentonina.

Que sant Jaume servi pels temps dels 
temps el marge esquerre de la Riera 
d’argentona!!!

la comissió 
Organitzadora del 
novè aplec de sant 

Jaume de traià
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argentona, 22 de setembre del 2013

a l’atenció del sr. Regidor de la Vía pública,

sóc un vilatà que m’estimo el meu poble, tinc 59 anys i sempre he 
conviscut amb persones de gran civisme, però ultimament no sé 
què passa que el civisme brilla per la seva absència. Em refereixo 
al gran incivisme que hi ha en aquest poble referent als gossos: 
carrers pixats, excrements per recollir —i si es recullen, els deixen 
dins una bossa al mig del carrer. Fixeu-vos en el carrer Gran, 
com estan els peus de les jardineres o la columna davant la caixa 
laietana, etc., etc.

El 10 de juliol del 2012 vaig entrar una instància a l’ajuntament, 
de la que encara espero resposta, i n’hi ha una altra anterior a 
aquesta que tampoc m’han contestat. En una d’elles deia que 
“aquest poble és un poble pixat i cagat”, i ho segueixo pensant. 
Espero que algú posi solució a aquest gran incivisme.

salvador salom andrés

PD. M’estimo molt els animals, i m’aprecio els cuidadors cívics.

Cartes al director

Participa!
Envia els teus comentaris a 
revistaelbanc@gmail.com

NOTíCIES DE L´ASSOCIACIó
El passat dissabte 3 d´agost, dins del marc del 1r certamen literari 
Vila d’argentona (2a època), l´aaVV va entregar el Premi de Poesia 
“Lina Casanovas” al guanyador que va ser el poeta local Oriol 
Marfà. l´acte tingué lloc a la sala argentona i va estar amenitzat 
pel Grup de teatre d’argentona que ens va oferir un recital de 
poesies de salvador Espriu.

Foto de família en acabar el lliurament de premis.

El dissabte 15 de setembre tingué lloc el 2n festival d´arts al 
carrer i llocs extrordinaris, amb la col·laboració entre d´altres de 
l´associació. aquest Festival sense portes tingué un gran èxit de 
participació. Vàrem poder gaudir de moltes i diferents actuacions 
per a públics diversos. En diferents indrets de la vila es va poder 
gaudir de bons espectacles. Esperem que l´experiència es pugui 
repetir en anys vinents.

El carrer gran darrerament s´ha convertit en un lloc on es practica 
l´incivisme amb la complicitat de les autoritats. En lloc de ser un 
carrer peatonal amb restriccions per a la circulació de vehicles, 
apte per a passejar i comerciar, estem observant i patint moltes 
incongruències amb el diseny i finalitat que la seva darrera 
remodelació pretenia.

si no, com és que vehicles lleugers i pesants poden circular-hi 
a tot hora, sense cap mena de restricció horària per facilitar 
l´abastiment de comerços i particulars? O tant sols per fer 
drecera pel mig del poble? com és que la restricció de velocitat a 
10 km/hora no es respecta? Ni tant sols la respecten els patinets 
que baixen a tota…!!! Quins incívics estan omplenant de pintades i 
malmetent el mobiliari urbà?

creiem que els usuaris tenim part de culpa en el que està passant, 
però el que hauria de vigilar que es compleixin les normes de 
civisme no es veu per enlloc. si volem que el carrer Gran no es 
continui degradant (ja s´observen sots en el paviment…) cal 
que entre tots complim les normes i que les fem complir. si no 
ben aviat deixarem de gaudir del carrer peatonal que vàrem 
aconseguir. Valgui aquesta reflexió per contribuir a canviar la 
nostra actitud, tant de vianants, de conductors com de vigilants.

El carrer Gran

Josep a. capdevila

imatge idílica del carrer Gran apareguda en la portada del número 57 de la revista 
El Llaç, març-abril de 1981.
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Festa Major

(imatges)2013

63 Festa del Càntir
Fira Internacional  
de Ceràmica i Terrisa

 a la memòria hi tenim un raconet que de tant en tant es com si 
s'obrís una porta i et venen records que han passat molts anys en 
aquell reconet tencat amb clau i pany.

Recordeu la tuyas de can Ruaix? És morta de fa molts anys. Que 
diferent era la vida d'aleshores. les muntanyes eren plenes de 
vinyes i quasi que a cada veïnat hi havia un cup on es trepitjava el 
raïm. a l'hora de collir el raïm veies la gent amb un cistell i unes 
tisores a la mà. a les 6 del matí havíem de tenir la carnisseria 
oberta. Ho sabeu que jo era carnissera? la gent del poble segur, 
els que ara doblen el poble segur que no. a les 6 del matí havíem 
de tenir la parada de la plaça oberta perquè la gent quan sortia a 
treballar venien a comprar un parell de talls de carn o un parell 
d'arengades. En aquell temps la gent no teníem neveres a casa, 
tots a l'hora havíem d'estar al peu del canó.

De la tuyas de can Ruaix no sé ni dels seus descendents però 
a ella jo la recordo perfectament: una dona humil, senzilla, 
"dicharachera". Durant el temps de la verema passava molts 
d'aquells matins a buscar aquell parell de talls de carn. un dia em 
va dir: «saps? ahir, allà dalt a la vinya, vaig fer una cassola d'arròs. 
Algun col•legi de Mataró va fer festa i amb tota la canalla se'ls 
va acudir passar per la nostra vinya, pel costat d'on feia l'arròs. 
Jo estava enfadada, tenia por que em tiressin sorra a l'arròs i 
mentre remenava la cassola i tipa de tanta canalla els vaig dir: "el 
que torni a passar per aquí el fotré a la cassola". i dit això i amb 
el cullerot a la mà em vaig girar i faltava passar el capellà que 
conduïa aquell ramat de canalla».

D'aquella època només queden, portant les parades de la plaça 
de Vendre, la lola i el Martí i la jove de la Blanca. Recordeu els 
"inspectors"? No sé de quina manera, de seguida ens enteràvem 
que passaven per les botigues posant multes, de seguida 
canviàvem els preus de les carns. Jo em preguntava per què volien 
que venguéssim la carn més barata del preu que la compràvem, 
però estàvem a la España Grande y libre i així anaven les coses. 
Recordo aquell senyor molt ben vestit que es va posar davant de la 
meva parada plena de gent, gent que si venien a comprar dos talls, 
n'agafaven un quilo aprofitant aquella baixada de preu. aquell 
senyor em va dir: «póngame un kilo de carne". Jo, que sempre he 
superat la vergonya, li vaig contestar: «pida la vez y póngase a la 
cola». Va estar 5 o 6 minuts i se'n va anar.

Quan marxaven del poble, tots respiràvem, tots sortíem al passillo 
que hi ha al darrere de les parades i ens explicàvem la història.

Històries, records... un dia la Blanca, estant jo a la seva parada, em 
va dir: «vols que t'ensenyi una foto del noi que mes m'agrada?». 
Va aixecar un pot de tomata que tenia a la estanteria i de sota va 
treure la foto de Joan Manuel serrat. totes dues vàrem riure.

 Vam treballar molt i també vam passar bones estones. us sap 
greu que hagi posat el vostre nom en aquest 
escrit?

Records

alfonsa charles
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Nous premis per al Club de Ciències ‘Eureka’
El club de ciències «Eureka» de l’institut d’argentona recollirà 
dos premis en el XiX PREMiO DE iNVEstiGacióN EN ciENcias Y 
HuMaNiDaDEs que convoca el col·legi san Viator de Madrid.

Els dos projectes presentats des del club han estat premiats 
d’entre els més de 400 treballs seleccionats de tot l’Estat Espanyol. 

El primer projecte, guanyador del PREMiO NuEVas tEcNOlOGÍas 
PaRa la MEJORa DE la sOciEDaD (dotat amb 600 euros), és 
el treball Visió, societat i tecnologia: Importància de la visió en 
el món dels sentits i presentació d’una eina de suport per a les 
persones amb discapacitats visuals, de carla Gensana claus, irene 
González Navarro i Víctor tuxans Pajares (alumnes de 3er d’EsO). 
aquest mateix treball també va resultar premiat el passat mes de 
març a l’Exporecerca Jove, celebrat a Barcelona.

Els objectius plantejats del treball de recerca són:

• construir un ull artificial per poder esbrinar-ne el 
seu funcionament, així com identificar les parts més 
importants.

• convertir-se en una persona “cega per un dia” i 
així esbrinar com es senten i quin és el sentit que 
normalment es desenvolupa més en absència de la 
capacitat de visió.

• crear un sistema pel qual les persones amb dificultats 
visual puguin travessar un carrer d’una manera segura.

El segon projecte, La celiaquia, una malaltia amagada: 
determinació de la presència de gluten en aliments utilitzant 
tècniques organolèptiques, de Nàdia cosor Oltra y Paula Barroso 
Nieto (també alumnes de 3er) ha obtingut una menció d’honor 
(un accèssit de 150 euros). 

aquest és un projecte de recerca sobre el coneixement de la 
celiaquia i els mecanismes d’identificació del gluten en els 
aliments. En el treball trobem conclusions com que els productes 
sense gluten són més difícils d´aconseguir i són poc saborosos, 
s’acostuma a posar més greixos –com a les galetes integrals– o 
més sucres perquè estiguin més bons. així, ho saludable que 
aporta el que no tingui gluten s´acompanya d’un efecte nociu, per 
la major ingesta de lípids.

Els dos projectes han estat acceptats també al certamen ciencia 
en acción i presenten els seus treballs el primer cap de setmana 
d’octubre a Bilbao.

Els treballs del club de ciències es poden seguir a través del seu 
blog: http://cceurekaargentona.blogspot.com.es

i els dos projectes premiats també tenen blogs propis:
http://cclavisio.blogspot.com.es
http://treballrecercaceliacs.blogspot.com.es/

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

últims dies 
per fer 
calçots  
i carxoferes 
en planta
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Coses que passen…

23/06/2013 

Foc i verbena de sant Joan a la placeta de 
Can Doro
Foto cedida per Pep Padrós

21/06/2013 

La Riera TV3

16/06/2013  

Sortida de Natura a cercar plantes 
per fer Ratafia

02/07/2013   

Descobrint els parcs naturals  d’Eslovènia 
i Croàcia
Viatge de Natura 

23/06/2013  

XVena Trobada a Burriac  
a càrrec de Fundació Burriac, centre excursionista Yussa i Natura.
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Faula d´Isop 
(feta a mida)

La Formiga

Diu una llegenda que la formiga actual era, en altres 

temps, un home que, consagrat als treballs de llogrer, 

no es contentava amb el fruit del seu esforç sinó que 

mirava d’apropiar-se del esforç dels demés, i en va dir-

ne «preferentment per a mi».

indignat Zeus per la usura d´aquest ens, el va 

transformar en una formiga, però tot i que va canviar 

de forma (...) no li va camviar el tarannà, doncs encara 

avui va per arreu recollint, apropiant-se de la llavor 

dels demés...

Moral: Encara que als malversors se’ls castigui, 
difícilment canvien la seva naturalesa!

08/08/2013

Concentració d’estelades a Burriac
Organitzat per “El col·lectiu de cims Via catalana”.

11/09/2013  

Via Catalana de la Diada, Tram 455 
Ocupat per patriotes de la vila, davant del hipermercat francès de 
cabrera de Mar.  si a tots els trams hi havia tanta gent, el recompte 
de participació s´ha quedat curt.

El
sornEguEr!? El sorneguer és un nou espai de periodicitat variada, al 

que tothom pot enviar les seves observacions del que 
passa al seu entorn, ja sigui pels mitjans de premsa 
escrita, radiofònica, televisiva i publicitat en general. 

també hi tenen cabuda els rètols de creació espontània 
d’artistes, filòsofs i poetes de carrer...

El objectiu d’aquest espai és fer reflexionar allò que, tal 
volta, ens pot passar inadvertit, donada la gran irradiació 

de notícies i publicitat que rebem al cap de la jornada.
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La burilla

com ja he dit més d’una vegada, 
la brossa que genera cada 
persona reflecteix d’una manera 
extraordinària la manera de 
comportar-se i de ser cadascú dins 
la societat on es viu. Doncs bé, avui 
parlaré de les burilles.

s’està acabant l’estiu, i qui mé qui 
menys ha anat algunes vegades a 
la platja, on ha pogut comprobar 
que malgrat els programes de 
neteja que els municipis – uns més que altres – hi esmercen, hi 
ha en totes un element que s’escapa a tots els procediments: “la 
burilla”. aquest trosset del final de la cigarreta sembla que tothom 
el pot tirar al terra en qualsevol moment i lloc, i com es normal, 
això també passa a la platja. ah!, però, si bé al carrer o a les places 
de les ciutats i viles, els escombriaires passen de tant en tant i les 
recullen amb els seus estris, a la platja, degut a la seva textura 
de sorra, aixó es fa molt dificil, i finalment les burilles s’hi van 
acumulant en quantitats realment importants.

aleshores quan hom arriba al lloc escollit de la platja i es disposa 
a extendre la tovallola, es troba que ha d’escampar amb el peu, 
dues, cinc, deu burilles, per poder tenir un espai mínimament net.

com és que som tan poc curosos amb aquestes coses? ara 
ja sembla força normal que la gent no tiri al terra els papers 
d’embolicar menjar o d’altres objectes, però la burilla sembla 
encara gaudir d’una butlla especial que fa que hom la pugui 
llençar impunement a terra a tota hora, en tot lloc i en tot moment.

abans les burilles eren la resta de la cigarreta, és a dir, una mica 
de paper d’arròs i triturat de tabac. ara el que llencem quan 
s’acaba de fumar és bàsicament el filtre de la cigarreta i una mica 
d’aquella.

El filtre de les cigarretes està format per un comprimit a base 
d’acetat de cel·lulosa, substància que té una degradació d’entre 
un i dos anys, depenent de les condicions ambientals. a més, en 
aquest filtre, s’hi acumulen les substàncies filtrades (nicotina i 
quitrà) i altres substàncies adicionals per tal que el filtratge del fum 
sigui més eficient (arsènic, cadmi, plom i altres). En resum, que el 
que llencem a terra o a l’aigua, és altament contaminant malgrat 
les seves petites dimensions. Pensem que si una burilla va a un 
curs d’aigua, pot arribar a contaminar (una sola burilla) fins a 50 
litres d’aigua.

Quatre dades per a fer-nos una idea de la magnitud del problema. 
a l’any 2012 es van consumir al nostre país, una mitjana de 2.300 
cigarretes/persona. aixó vol dir unes 6,3 cigarretes/dia/persona.

situem-nos ara a una platja on passin 100 fumadors al dia (serà 
una platja mitjaneta, no pas gaire gran). a la temporada d’estiu 
(3 mesos) s’hi poden acumular fàcilment fins a unes 60.000 
burilles. si la platja té 100 m de llarg per 15 d’ample (1500 m²) 

tindrem una distribució d’unes 
40 burilles per m². O sigui que 
allà on posarem la tovallola (1,5 
m² aproximadament) tenim 
garantida la “companyia” d’unes 
60 burilles.

sembla tot plegat un acudit, però 
el tema és realment greu i fa més 
plorar que riure perquè és una 
trista realitat.

En alguns llocs, sobretot a 
l’entrada d’edificis públics, 

s’acostuma a posar petits cendrers on es poden dipositar les 
burilles, però als carrers i places en general, això no hi és. 
D’aquesta manera la burilla va a terra sense remei.

Fa molts anys, a la costa Brava, hi havía una cala molt cuidada, 
amb un xiringuito que servia begudes i quelcom per menjar. al 
costat, per on havien de passar els banyistes per anar a la platja, 
tenia unes prestatgeries plenes de closques de coco. tots els que 
eren fumadors, com si agafessin el bitllet, prenien una closca de 
coco i un cop instal·lats a la platja, se la posàven al costat de la 
tovallola. Durant l’estona de bany, totes les burilles les posaven al 
“coco”, aquest el recollien al marxar, i un cop buidades les burilles 
a un cubell de brossa, deixaven de nou a la prestatgeria el coco 
buit per al proper usuari. Era realment una idea senzilla però 
genial. a aquella platja realment venia de gust gust anar-hi i no hi 
havia burilles a la sorra!

Podriem parlar també dels fumadors-conductors, però això 
precisaria d’un capítol a part: burilles que provoquen incendis 
forestals, buidades de cendrer al costat de la vorera deixant el 
corresponent pilonet de burilles quan el cotxe s’en va, etc. etc.

En definitiva: incivisme una vegada més, com la majoria de les 
situacions en què la brossa que fem cada dia, malauradament, 
n’és la protagonista

La nostra brossa de cada dia

Joan culubret i 
Missé

Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona
Tel. 93 756 13 05
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EL RACó 
DE LA 
LINAEl racó de la Lina

VOLGUDA “SENYORETA”

L’escola es féu més gran en ser afegides
les noves classes amb un munt d’infants,
seient com nines, de diverses mides,
als seus pupitres de colors llampants.
Recordo el pati i un jardí amb pruneres,
la grossa pica d’on bebíem tots:
els nens, les vespes i les caderneres,
i aquella parra, quan criava brots.
I em veig camí d’una pissarra immensa,
i a tu, el meu ídol, l’assequible déu,
jo amb cara alegre més per dintre tensa,
per si et fallava quan ja fos prop teu.
Com t’adoràvem Senyoreta Rosa!
Ens eres mestra, confident i actriu
que ens seduïa, fos en vers o en prosa,
al nostre “Esbarjo”, i a les nits d’estiu.

En mi arrelà molt fort el teu respecte
per la Natura, ho estimàvem tot,
mentre somniàvem amb un món perfecte
i el recreàvem dins de cada mot.
Amb pau, coneixements i poesia
i l’humanisme que ensanyaves tu,
la nostra sana joventut creixia
i érem feliços com no ho fou ningú.
Passaren infantesa, adolescència,
la Vida a cadascú donà un destí,
i arreu on vaig, ve amb mi la teva essència,
record i símbol d’un formós ahir.
Volguda “Senyoreta”, mestra i mare,
deixa que et digui aquell meu cor d’infant,
que el teu tatuatge és dintre meu, encara,
que no sabia que t’enyoro tant!

NOta:
a les “educadores” dels nostres fills, una de les moltes que encara hi són i a les que 
hem perdut per sempres, fisicament, incloses en aquell poema meu de fa un temps 
“la Gent que és especial”, encara que no eren precisament “educadores”.
lina casanovas

Mossèn Salvador

 De Mossèn salvador podria explicar moltes coses, coses que totes 
han quedat a la meva memòria. Ell va ser el meu amic i crec que 
això ho deu dir tota la gent d'argentona que el coneixia i que és 
molta. tenia el do de l'amistat.

Recordo un veí que un diumenge a la tarda, a la partida setmanal 
de cartes, ens explicava sense parar de riure que estaven ell i uns 
quants més xerrant a la paret de les mentides se'ls va acostar el 
Mossèn i, sense coneixe'ls de res, amb una bossa a les mans els va 
dir: -Què nois, us agraden els pets de monja? aquells homes varen 
ser amics d'ell.

Quan se'n va anar va ser com si ens deixés orfes. tots el vàrem 
trobar a faltar molt.

Quan la Pepi Vila va canviar el Museu de lloc totes les companyes 

la vàrem ajudar, els uns transportant el bagatge que n'hi havia 
molt, altres rentant i planxant algunes peces. a mi em va tocar 
rentar i planxar l'alba de Mossèn salvador. Quan vaig tenir aquella 
peça a les mans vaig sentir una gran tendresa. En aquella alba hi 
havia el vel de núvia de la seva mare, jo el vaig tocar amb dolçor i 
vaig veure les mans de la seva mare, mans joves plenes d'amor en 
el moment del sagrament del matrimoni. Més tard aquelles mans 
devien plegar el vel i el devia guardar amb herbes perfumades. El 
va guardar potser per a una filla? O per a un fill? i li va tocar a ell. 
Quina emoció per a aquella mare: el seu fill capellà, un fill que es 
preocupava de tothom, que estimava  tothom, que era amic de 
tothom.

Quan vaig planxar aquella alba vaig sentir aquelles mans de mare, 
mans que els anys les havien fet tremoloses i 
que amb veu dolça em deien... GRÀciEs.

alfonsa charles
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Problema núm. 39
En aquesta posició, les negres poden fer mat. com?  
Negres juguen i guanyen.

ESCACS
per Josep a. capdevila Morell

solució al PROBlEMa núm. 38
1.h5 Tb1; 2.Rg2¡ (jugada clau que impedeix l´arribada de la torre 
negra a la columna h) g4; 3.h6 Tb5; 4.h7 i guanyen. les negres 
hauran d´entregar la torre per evitar la coronació del peó blanc.

Solució i comentaris en el proper número.

Bressola'm. Música per a dones embarassades. Crea 
un vincle amb el teu nadó des del primer moment amb la 
teva veu i el teu moviment. 4 sessions: 45 €

musiquem. Una experiència musical per a nens i nenes 
des dels 2 mesos fins als 3 anys, acompanyats dels seus 
pares i/o mares. Grups per edats. 10 sessions: 90 €.

Curs de Batukada per a adults. Assajos: 
dimarts de 20:15 h a 21:15 h. 10 € mensuals.

Iniciació musical des dels 3 anys // Llenguatge musical // 
Roda d'instruments: violí, trompeta, trombó, acordió, saxo, 
clarinet, guitarra elèctrica, baix elèctric, flauta travessera... 
// Classes d'instrument individuals // Combos // Exàmens 
anuals de la Royal Schools of Music // Preparació per a 
proves a grau mig o superior de clàssic i modern // Classes 
de cant modern.

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

projectes de l'aula de música d'argentona:
•	 La Banda. Vine a tocar a la banda!!!!, una formació 

oberta al poble i que participa activament en activitats 
d'Argentona.

•	 Orquestra de corda. 
•	 Argentona Big Band. L'ABB ja ha començat a sonar amb 

força i qualitat.

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes
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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



Supermercats

compra saludable  )

El dia 20 dE cada mEs
sortegem 1 carro  

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

ofertes diàries

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

distperarnau@terra.es

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

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

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

Nova gesti ó

C/ Barcelona, 50

Argentona

Tel. 937074988

Botiga i taller especialitzat

Finançament 
a 6 mesos sense interessos 

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

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

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

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

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

la xurreria

Tel. 667 70 70 19

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

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

ESTANC 2
AL DOS - 2
Exp. Nº 002

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento



Tel. 93 797 05 97
elrourebio@hotmail.com
C/ Abat Escarré, 3 ·  08310 Argentona

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

Presentant 
aquest 

anunci tindreu descomptes en les vostres compres!!!! 

CAPRABO ARGENTONA
Carrer Dr. Samsó, 32-34

08310 Argentona
Tel. 93797 47 14

Horari: de 9 a 21 h
SERVEI DE CARNISSERIA

Servei a domicili gratuït

  Obra nova, reformes i rehabilitacions
  Manteniment d’edifi cis i comunitats de 
propietaris

  Diferents sistemes per solucionar 
problemes amb humitats

  Aïllaments tèrmics en façanes i interiors
  Terrats
  Banys
  Cuines
  Façanes
  Teulades

Distribuïdors ofi cials del sistema 
d’il·luminació natural SOLATUBE

Construccions Jaume Mateu SL
Ronda Llevant, 22 - Argentona

Tel.: 93 756 06 26 – Fax: 93 797 40 17
info@mateu-serveis.com – www.mateu-serveis.com


