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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!

•	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.

NOUS CURSOS!!!!!
MusiqueM	
Música per als més petits
Una	experiència	musical	per	a	nens	i	nenes	de	18	a	
36	mesos	acompanyats	dels	seus	pares	i/o	mares.

Música Moderna
Baix	elèctric,	bateria,	piano	modern,	guitarra	
elèctrica...	•	Improvisació	•	Combos

Gralla
Classes	col·lectives.	Grups	segons	nivell.
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Editorial

sí, però amb la boca petita
si, des de la redacció ens alegrem de que per fi la senyera estelada aparagués al balcó de 
l´ajuntament durant la diada. creiem que això va ser una manifestació de normalitat i ma-
duressa política. celebrem l´unió de forces polítiques que amb el seu acord final varen fer 
possible aquest fet, però lamentem que el fet no anés més enllà de la façana de l´ajuntament. 
Ens haguès agradat que en totes les dependències municipals hagués senyorejat l´estelada i 
com no a l´entrada de la vila, com a mínim per un dia.

No demanem molt, pero sembla que demanem masa. Estem en un moment crucial per man-
tenir la nostra identitat, només cal veure les retallades de tota mena que patim: socials, sanita-
ries, educatives, estatutàries.... i ara també, com ha estat de forma repetitiva, contra el català. 
Per això és vital que ens belluguem en defensa del nostre patrimoni cultural i benestar, que 
defensem la nostra llengua, doncs sense llengua no hi ha país i sense país no podem decidir en 
que gastem els nostres calers, ni com ens organitzem i prioritzem les necessitats de la societat.

En aquest número del Banc, trobareu diversos motius per anar fent país, des d´actes vehiculit-
zats per el correllengua, fins reculls literaris de rabiosa actualitat.

No volem ser sectaris, pero sí que aspirem a un món més solidari on la independència no 
vol dir trencament sinó al contrari, respecte mutu i treball en comú. Volem poder decidir el 
nostre futur i ens malfiem dels polítics que diuen aspirar a cotes d´independència però que 
s´agenollen al poder dels diners.

si a la identitat, però de veritat, no amb hipocresia i per sortir a la foto.

Finalment, en el moment de tancar edició, la sala d´argentona inicia una mini programació 
d´espectacles dins la campanya de teatre, Música i Dansa 2011. Desitgem que sigui un èxit i que 
tingui continuïtat. tindrem temps i espai per parlar-ne.

Sumari
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a! us animem a participar en les juntes de l’associa-
ció a fi de posar sobre la taula i poder discutir els 
temes que us preocupen. com més serem i més 
participació tinguem, més forta serà la nostra as-
sociació veïnal. les reunions se celebren l’últim 
dimecres de cada mes, a les 21:00h. també po-
deu participar des de casa fent arribar els vostres 
comentaris a revistaelbanc@gmail.com

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, 
Xavier Nieto, Francesc Navarro, Lluís Mas 
i Joan Culubret.

Maquetació: Carles Gómez

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

Imprès en paper reciclat.

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

correllengua 2011......................................... 4

Extracte del manifest de somescola.cat ..... 5

recomanem................................................... 5

El moviment 15-M: llums i ombres ............ 6

Preservem la terra ........................................ 7

coses que han passat .................................. 8

Qui no s’estima la Font Picant? ................. 10

la deconstrucció de  

can Puig i cadafalch .................................. 12

Manifest a favor de l’Escola Esportiva ..... 13

la brossa “turista” ...................................... 14

Vilatans que opinen .................................... 15

Onze de setembre ...................................... 16

la manca de sensibilitat catalana ............ 16

alcarrÀs, el meu poble........................... 17

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

coneixes la teva Vila? ................................. 18



el banc de la plaçaNúm. 31  |  Octubre 20114 Col·laboració

El correllengua 2011 va començar a 
caminar el passat dissabte 2 de juliol a 
Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental), 
amb un conjunt d’actes dedicats a recordar 
la figura del poeta i escriptor Joan Oliver 
“Pere Quart”, autor homenatjat enguany 
en commemoració del 25è aniversari de la 
seva mort.

El correllengua és un dels màxims expo-
nents del treball en xarxa entre associaci-
ons i persones d’arreu del país que lideren 
projectes de defensa i promoció de la nos-
tra llengua i cultura. Des d’una proposta 
lúdica i festiva, el correllengua reivindica 
el foment de l’ús social de la llengua, difon 
la riquesa de la nostra cultura i enforteix 
la nostra personalitat i autoestima com a 
poble. Per aquest motiu és cabdal que el 
correllengua continuï essent un moviment 
viu, transversal i es vagi consolidant i 
ampliant. a argentona l’associació amics 
de la Poesia i el col·lectiu de joves de la 
Garrinada presentem el següent programa 
amb el tema central “l’edició en llengua 
catalana: de l’àmbit local al globlal”. Ens 
acompanyaran persones vinculades a les 
editorials argentonines: l’aixernador Edi-
cions argentonines i Voliana Edicions, així 
com l’editorial la Galerada de cabrera de 
Mar. a nivell global hem contactat amb els 
administradors de la Viquipèdia en català i 
el diari digital Vilaweb.

El dissabte 24 de setembre a les 7 de la 
tarda inauguràvem l’exposició “Realitat i 
vitalitat de la llengua catalana”, la Federa-
ció d’Organitzacions per la llengua catala-
na ens presenta amb 17 plafons la situació 
de la llengua catalana. Jordi solé que en va 
ser el comissari ens va fer una complerta 
explicació de la intencionalitat de cada 

plafó. Fins al 4 d’octubre ha estat visitada 
per gairebé cinc-cent alumnes en 22 grups 
tant de primària i com de secundària.

Dilluns 26 a les 8 del vespre al saló 
de Pedra es va fer la presentació de la 
campanya +Vilaweb que el conegut diari 
digital ha endegat aquest setembre per tal 
d’ampliar la xarxa de col·laboradors, amb 
la presència de Vicent Partal el director de 
Vilaweb, el qual va pronosticar la fi dels di-
aris amb paper per una data molt propera.

Dimecres 28 a 2/4 de 8 del vespre al saló 
de Pedra, la conferència sobre la Viqui-
pèdia en català i com s’hi pot participar a 
nivell local, a càrrec amador Àlvarez que 
treballa a l’ajuntament de barcelona, ens 
va animar a publicar molta informació 
d’argentona.

Diumenge 2 d’octubre a les 12 del migdia 
al saló de Pedra es 
realitzà l’ Homenatge a 
l’Esteve albert i corp. 
una taula rodona amb 
especialistes de la vida 
i l’obra del personatge: 
agustí barrera (histo-
riador), Joan Pannon 
(Editor), M. Àngels 
Jubany i Neus alzina, 
responables de la 
publicació de l’arxiu 
de Dosrius dedicada 
a l’escriptor.

En el transcurs de l’acte es presentà 
l’embrió de l’associació d’amics d’Esteve 
albert que té com a objectius promoure la 
celebració del centenari del naixement de 
l’Esteve, l’any 2014.

Dilluns 3 d’octubre, a les 8 del vespre, 
Jordi solé camardons presentà el seu 
darrer llibre: “independència o mort de 
la llengua”, acompanyat de l’escriptora 
Patrícia Gabancho que ha estat l’autora del 

pròleg. l’acte compta amb la més 
gran assistència, tot i que era l’hora 
del Ple. Per motius d’agenda de l’es-
criptora no es va poder programar 
un altre dia. us emplacem a la secció 
de llibres per llegir la ressenya que hi 
hem publicat.

CORRELLENGUA 2011
LLENGUA  CULTURA  LLIBERTAT

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana

Correllengua 2011

El sopar del Correllengua-2011 serà el 
dissabte 22 d’octubre a Can Doro o al 
poliesportiu en cas de pluja.
Durant el sopar es farà públic el 
veredicte del jurat del concurs de 
poesia “Tirallonga de monosíl·labs” en 
homenatge a Joan Oliver. 
 
No hi falteu !!!

Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona
Tel. 93 756 13 05

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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RECOMANEM...
Independència o mort... de la 
llengua
Jordi solé i camardons. Voliana Edicions
Patricía Gabancho escriu en el PrÒlEG del 
tercer llibre de Voliana Edicions Indepen-
dència o mort... de la llengua.

En l’epíleg d’aquest llibre, en Jordi solé 
i camardons explica la seva militància 

independentista, que li ocupa tota la vida adulta, amb una contu-
màcia que és fàcil d’entendre avui dia però que fa deu o vint anys 
era incomprensible per la majoria de catalans. s’hi endevina un 
profund amor per catalunya, una catalunya que ell defineix com a 
“nació en construcció”, és a dir, com a una entitat dinàmica que és 
el resultat de la gent que hi viu. 

Per això no ens ha d’estranyar que, ja des del títol, relacioni de 
manera directa la supervivència de la llengua catalana –i qui diu 
llengua diu cultura— i la independència. Més d’un i més de dos 
definidors del projecte nacional català opinen que la llengua no és 
un factor essencial i que, per tant, no pot ser tampoc un element 
de pes en la decisió d’optar per la independència. 

En un gest molt català, es rebaixa la importància del que és 
important pel simple fet que no és compartit per tothom. “Vamos a 
hablar la lengua que nos une”, era un dels postulats de les esquer-
res diguem-ne sucursalistes durant la transició.(...)

El tribunal suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestio-
nen el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a cata-
lunya, ratificades pel tribunal superior de Justícia de catalunya 
amb una interlocutòria en forma d’ultimàtum. aquest fet atempta 
clarament contra el model d’escola catalana, un model que ha 
funcionat amb èxit els darrers 30 anys.

la immersió lingüística i la consideració del català com a llengua 
vehicular a les aules garanteix el coneixement de les dues llengües 
oficials a catalunya i ha estat objecte de reconeixement per part de 
diverses institucions europees i internacionals.

aquest model educatiu ha contribuït a pal·liar el greu desequi-
libri que viu el català, llengua pròpia de catalunya, respecte del 
castellà, en diferents àmbits, alhora que s’ha demostrat eficaç 
en l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers 
moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió dels 
nostres pobles i ciutats.

les persones, entitats i centres educatius agrupats en la plataforma 
somescola.cat

SUBRATLLEM:

Que l’ensenyament en català, mitjançant la immersió lingüística, 
ha de continuar essent un dels principals actius per aconseguir una 
societat cohesionada, en què no hi hagi separació entre comuni-
tats ni discriminacions de cap mena.

Que cal reforçar el model d’escola catalana i millorar la seva quali-
tat, per tal de garantir un bon coneixement de les llengües oficials 
que possibiliti l’ús del català en tots els àmbits socials, econòmics i 
culturals.

EN CONSEQÜÈNCIA:

rebutgem les sentències del tribunal suprem espanyol i la 
interlocutòria del tribunal superior de Justícia de catalunya contra 
l’escola catalana, així com les demandes que les han inspirades.

Fem una crida a continuar reforçant el model d’escola catalana i 
a lluitar amb tots els mitjans democràtics per no posar en perill la 
cultura i la cohesió social de catalunya.

animem les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a 
comprometre’s de manera activa en suport d’una escola catalana 
en llengua i en continguts, que no separi els infants i joves per 
la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més 
cohesionada, democràtica i lliure.

extracte del manifest 
de somescola.cat

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52
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El disgust dels sectors més maltractats de la societat espanyola i 
catalana i el dinamisme dels joves s’ha reflectit en acampades i 
manifestacions a espais públics de les principals ciutats i pobles, 
subsegüents i alhora inspirades en les revoltes al països nord-
africans i de l’orient mitjà governats per règims dictatorials. tot 
i alguna similitud, però, no es pot establir un paral·lelisme entre 
l’M-15 i les revoltes al món àrab, atès que mentre el que recla-
men els ciutadans d’aquests països és un accés de ple dret a la 
democràcia parlamentària, el que es demana aquí és un pas més, 
una democràcia real que posi fi a la democràcia de baixa qualitat i 
d’aparador que limita la participació ciutadana al fet d’anar a votar 
cada quatre anys.

a l’estat espanyol l’augment de l’atur, la pèrdua de l’habitatge per 
no poder pagar la hipotèca, les retallades en sanitat, educació i 
serveis socials, les desigualtats socials, el bipartidisme, la manca 
d’una llei electoral que doni possibilitats a tothom de participació 
efectiva en la vida pública, la burocràcia, els qui utilitzen la política 
no com un servei temporal al ciutadà sinó com un modus vivendi, 
estan en l’origen d’aquest moviment assambleari que s’ofereix 
com una esperança en uns moments en que moltes de les qües-
tions que sorgeixen cada dia en el si de la societat no troben una 
resposta adequada de part de la partitocràcia governant. una es-
perança, però, que, cal dir-ho, pot quedar en el no-res. És clar que 
poca gent deixaria de subscriure una gran part de les propostes de 
canvi que formulen els indignats. tanmateix, no totes. 

i, en aquest sentit, penso que per arribar a la gent, el primer que 
caldria fora que els líders de la protesta abandonessin qualsevol 
actitud de menyspreu i superioritat moral, exhibides a les acampa-
des de Madrid, barcelona i altres ciutats, on s’ha venut als quatre 
vents que la majoria silenciosa és ignorant i la minoria activa i 
transformadora té la raó. En segon lloc, els objectius marcats pels 
indignats haurien de ser viables.

La democràcia participativa no pot obviar la 
representativa

Els primers dies de l’acampada de barcelona, un dels seus líders, 
Dídac sánchez-costa, en ser preguntat per la democràcia parla-
mentària, va etzibar a l’entrevistador del programa televisiu Àgo-
ra: “ –Nosaltres no en volem saber res d’això, volem ruptura...” 
Prou que ens agradaria, però la proposta no és viable perquè 
quan s’hauria d’haver exigit la ruptura a les darreries dels anys 
setanta, uns polítics inexperts, míops i porucs ni s’ho van plante-
jar, i així ens va ara, tot i que crec que el sentit que els indignats 
atorguen al mot no és el mateix que el que tenim a la ment els 
qui vam viure de ple la dictadura franquista. Per tant, cal tocar de 
peus a terra; tota una sèrie de propostes genèriques del 15-M, tot 
i ser justes, ens retornen als temps de la utopia perquè no seran 
factibles sense una participació de tots els sectors de la societat. 
És fàcil proposar acabar amb les deisgualtats, la banca privada, 
controlar les grans fortunes o els moviments financers especula-
tius, però ens haurien d’explicar com fer-ho sense caure en un 
règim totalitari.

crec que en una societat civil molt més madura que la dels anys 
setanta moltes propostes del 15-M tindrien cabuda perquè són 
desitjades (eliminació de privilegis polítics, nova llei electoral, 
trencar amb el bipartidisme, menys burocràcia i més participació 
directa dels ciutadans en les decisions que ens afecten, reducció 
de càrrecs públics, limitació de mandat dels poítics, serveis públics 
de qualitat per tothom, dret efectiu al treball, la salut i l’habitatge, 
etc.). tot això, però, ha de passar per les urnes perquè la demo-
cràcia participativa no pot bandejar la representativa. Els indignats 
han d’esperonar la societat civil a portar aquestes inquietuds als 
representants elegits per la majoria del poble.

Notes al marge

• Potser són sincers en dir que no representen ni són repre-
sentats per cap partit polític. a les ciutats, però, els acampats 
s’han barrejat amb representants de partits denominats 
“d’esquerres” enganxats a la seva esquena com paparres. No 
sabem si és bo que reneguin de la política si aspiren a que un 
dia es facin realitat llurs reivindicacions.

• Diuen ser pacifistes, però el pacifisme s’ha de demostrar a la 
pràctica. la majoria silenciosa no creurà mai en un pacifisme 
que es manifesta agredint la policia, punxant les rodes dels 
camions de neteja, o impedint l’accés dels diputats al par-
lament: l’excusa de que una “minoria” es va poder imposar 
sobre una majoria no violenta no resulta creïble.

• una norma de democràcia “real” és que l’espai públic pertany 
a tothom i que, per tant, al marge de que la seva ocupació pu-
gui ser alegal o no, en justícia no hauria de ser ocupat per cap 
col·lectiu de forma indefinida perquè conculca drets fonamen-
tals de la majoria de ciutadans.

• com passa en altres àmbits, penso que en el 15-M els ob-
jectius, línies d’actuació i estratègies a nivell estatal sofreixen 
algunes variants a nivell local que les fan més atractives. 
Exemple: els acampats a barcelona no s’an pres seriosament 
la qüestió nacional catalana i els nostres drets històrics, 
culturals i lingüístics, ans al contrari alguns assambleístes 
mostraren el seu rebuig a un “capritx petitburgès” contrapo-
sat a la causa de l’internacionalisme proletari. als acampats 
argentonins, en canvi, els vam veure compromesos en tot 
moment amb la cohesió social i construcció d’una societat 
justa en òptica catalana. també en altres aspectes l’M-15 dels 
indignats de la nostra vila semblen més propers a la gent del 
carrer. són matisos que hom anirà descobrint a mida que els 
assamblearis desenvolupin llurs activitats.

el moviment 15-M: llums i ombres
l’aparició a la primavera d’enguany del fenomen del 15-M pot passar a la història com una fita important.

Jaume 
itxart
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Probablement sovint tens 
molta feina, els nens et 
xuclen l’energia vital, a la 
feina tot són contratemps i 
ja no tens temps de veure 
els amics; la vida se t’endú 
on ella vol. Doncs bé, ara 
estira’t, relaxa’t i imagina un 
lloc tranquil on voldries ser 
ara mateix.

En resposta a això, que 
podrien ser indicacions per 
a sessions de relaxació, m’hi 
jugo un duro que la majoria 
de persones pensen o en el 
mar o bé en un prat tot verd 
ple de flors i papallones.

Fa uns mesos llegia en algun lloc que he sigut incapaç de recordar 
(ja em disculparan), que la població actual de les grans ciutats i la 
seva perifèria necessiten gairebé de manera terapèutica tornar als 
seus orígens, tornar a la terra. És ben sabut que l’ésser humà pro-
vé de la terra, evolutiva i també socialment. Es veu que als nostres 
gens hi ha un munt d’informació instintiva de com funcionar a la 
natura i al camp, informació que ara en molts casos ja no s’utilitza.

Durant l’etapa de la industrialització es va produir una fugida mas-
siva de l’home des del camp cap a ciutat, a vegades per necessitat 
i a vegades per cercar l’oportunitat que oferia aleshores la ciutat 
com a símbol d’èxit. i és clar, amb aquesta fugida a corre cuita 
hom va descuidar la seva relació amb el camp. avui dia, alguns 
teòrics defensen que l’home actual necessita reconciliar-se amb 
la terra i hi torna perquè necessita del seu aliment, més que en el 
sentit literal, en un sentit gairebé instintiu o fins i tot espiritual.

No em sembla una tesi massa esbiaixada, per què sinó hi ha la 
tendència natural d’anar al camp quan volem “desconnectar” o 
passar una estona agradable...? altre tema és que després s’hi tor-
ni i molesti l’olor de fem, el soroll del tractor o el campanar sonant 
cada quart; això ja són figues d’un altre paner...

Fa uns dies també sentia a la ràdio que comença a haver-hi 
una tendència dels joves cap a la terra, per a utilitzar-la i fer-la 
treballar. alguns intel·lectuals visionaris comencen a augurar que 
el futur està en la terra, en tornar a treure’n profit: “terra d’opor-
tunitats” en podríem dir. la ciutat comença a estar esgotada, l’ in-
dustrialisme ja no està de moda i veiem cada dia a la premsa que 
l’escalada vertiginosa dins el món dels negocis és una estratègia 
que comença a fer fallida, com els bancs. ara toca canviar, ara toca 
tornar a la terra.

Però, quina terra? Què ens queda? la terra entesa com a patrimoni 
natural, com a la guardiola del nostre futur: la reserva d’aliment, 
l’hàbitat de milions d’espècies, inclosos nosaltres, ha estat maltrac-
tada durant anys. i no em refereixo a un maltracte ambiental, que 
també, sinó a un maltracte encara més cruel: l’arrabassament de 

terra per a la construcció. On 
hi ha una autopista, un bloc 
de pisos, un hotel, mai més 
hi tornarà a haver terra.

si som optimistes, que ho 
hem de ser, hem tingut sort! 
Des del planejament que 
es va fer en la publicació 
del darrer Pla territorial 
Metropolità de barcelona, 
s’havia programat un munt 
de sòl per edificar, més 
vies de comunicació i més 
infraestructures diverses 
(per si de cas arribem a ser 
molts, deien...) i dic que hem 
tingut sort, perquè veurem si 
ara amb la crisi no queda la 

utilitat de tot plegat com a mínim posada en dubte, ja que s’ha fet 
evident que la seva viabilitat econòmica no existeix.

i on som ara? tenim la terra que tenim, i s’ha de dir que gràcies a 
l’esforç d’una minoria que ha cregut que la terra era un patrimoni 
que calia preservar. la part essencial d’aquest escut han estat els 
que jo anomenaria “pagesos fidels”, entesos com aquells pagesos 
que han cregut en la terra i que l’han preservat d’una manera acti-
va i aferrissada, a vegades a cops de garrot; els pagesos sindicalis-
tes de fa trenta anys ho saben prou bé.

Qui ha preservat la terra fins ara? Eren molt pocs els que defen-
saven un model territorial que tingués en compte la terra; quina 
contradicció en els mots de la frase, no? aquest ha estat un tema 
oblidat en els planejaments territorials de tots els àmbits adminis-
tratius, començant pels municipals, doncs justament la font més 
important per nodrir les arques municipals era la construcció. si us 
hi fixeu, fent un exercici de sinceritat vosaltres mateixos seguireu 
el mateix patró, gairebé ens l’han barrinat dins el cervell. suposeu 
que heu de fer passar una autopista per una zona on hi ha un 
camp de dignes patateres i al costat una nau industrial: per on 
traçaríeu l’itinerari de l’autopista? sigueu sincers...

Per què és més lloable conservar un polígon industrial que la 
terra?

Potser algun jove ara podrà tornar a la terra, a fer-la treballar; 
nosaltres ara mateix podem gaudir d’entorns prou agradables 
on anar-hi a fer esport, a passejar o a comptar papallones... Però 
pensem també que aquest entorn que ara gaudim ha estat cuidat i 
preservat pels pagesos en moments on molts altres només hi veien 
totxo per aixecar.

Preservem la terra tots junts d’una vegada!

sembla mentida que el títol que ha sorgit natural-
ment per aquest petit escrit no hagi estat eslògan 
de cap ens; l’hauríem d’haver utilitzat abans.

preservem la terra imagina un lloc tranquil...

Montse 
Matas
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El passat 18 de juliol va tenir lloc l´arrosada popular per celebrar 
el primer aniversari de la coordinadora salvem el Maresme del 
desdoblament de la N-ii.

Ja ho deiem fa un temps, els escacs tornen amb força a Argento-
na. Enguany s´ha celebrat durant l´estiu el primer torneig individu-
al Jaume Vila. El guanyador absolut ha estat en Josep a. capdevila, 
encàrregat de la secció d´escacs de la nostra revista. 

a més, durant el matí de la Diada de l´Onze de setembre, el carrer 
gran s´ha tornat a omplir d´escaquistes d´arreu del Principat per 
disputar el 2n torneig open per equips de 5 jugadors en la modali-
tat de partides semiràpides de 10 minuts. Van guanyar els jugadors 
de Pineda, mentre que el nou equip d´argentona aconseguí un 
meritori 4t lloc entre 10 adversaris.

El Sr. Puig i Cadafalch es passejà per Argentona. si coincidint tam-
bé amb els molts actes cel·lebrats amb motiu de la Diada, en Puig i 
cadafalch va reviure en la persona d´en lluís Mas per recordar-nos 
el lamentable estat de la casa-monument i la necessitat d´insistir a 
les autoritats per tal de que actuin sobre la propietat per evitar el 
deterior progressiu de l´edifici.

Per fi una Banda de música d´Argentona. aquesta formació musi-
cal havia estat reivindicada de fa molt temps per pares d´alumnes 
de l´aula de Música que ho veiem com una sol·lució per donar 
continuïtat a les activitats musicals per aquells alumnes que acaba-
da l´escola no es dediquen a la música. agraïm a la sra. Eva carrau 
que hagi estat sensible a aquesta demanda i a l´ajuntament per 
recolzar-la. Esperem que no hagi estat una flor de primavera i que 
la inicistiva fructifiqui i la banda la escoltem molts anys animant els 
carrers de la vila.

Coses que han passat

participa! us animem a participar en les juntes de l’associació a fi de posar sobre 
la taula i poder discutir els temes que us preocupen. com més serem 
i més participació tinguem, més forta serà la nostra associació veïnal. 
les reunions se celebren l’últim dimecres de cada mes, a les 21:00h. 
també podeu participar des de casa fent arribar els vostres comentaris 
a revistaelbanc@gmail.com
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El 12 de setembre, l´endema de la diada es va fer la Concentració 
d’entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu davant de 
l´ajuntament, per mostrar disconformitat arran de la sentència del 
tribunal suprem espanyol, on qüestionen el paper del català com 
a llengua vehicular de l’ensenyament a catalunya.

El 25 de setembre va tenir lloc la tradicional verema al Hort del 
rector del centre parroquial organitzada per a. c. amics de la 
Vinya i el Vi d´argentona.

Per fi la SALA. si, aquest octubre s´ha iniciat una programació 
continua d´activitats que durarà fins el dessembre en la sala. 
aquest espai argentoni, reinaugurat el pasat gener (Festa Major 
d´hivern) per fi recull una programació d´activitats diverses dintre 
del Festival de teatre, música i dansa 2011. El dissabte 1 d´octubre 
es va representar “Murphy” per la companya Vol ras. aquesta 
obra es va estrenar a argentona.

Plaça de Vendre núm. 5 - Tel. 93 797 02 59 - ARGENTONA
Carrer Roser, 24 - Tel. 93 797 02 57 - ARGENTONA

Mercat de Cerdanyola - Tel. 93 799 64 55 - MATARÓ

CRIANÇA

MATANÇA

I ELABORACIÓ

PRÒPIA
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Qui no s’estima 
la font picant?

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

Pernils, formatges 
i embotits amb 

Denominació 
d'Origen

Des de 1969 a Padilla Moldero treballem per oferir-los el millor 
de les nostres seleccions: pernils, formatges, embotits, caves, vins, 
canapès, voulabans, menjars casolans, càterings per a comunions, 
aniversaris, revetlles... Safates ben preparades, llestes per posar a taula.

C/ Gran, 19  |  08310 Argentona  |  Tel. 93 797 03 07
www.padilla-moldero.com  |  e-mail: info@padilla-moldero.com

Ens trobareu al 
nou supermercat 
MINI PREU davant 
de la Font de Sant 
Domènec.

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

ARGENTONA

Carrer Gran, 12
Tel. 93 797 18 11

ARGENTONA

Malauradament no és una pregunta retòrica, és una realitat palpable. 

la Font Picant té pocs defensors, realment potser només un grapat 
que van esmerçar esforços per demostrar que l'aigua hi era i que 
nomé calia fer-la rajar. 

D'ençà de la Festa del 3 d'octubre de 2010 per celebrar la recupe-
ració i de l'arranjament de l'entorn, ha començat altre cop el pro-
cés de degradació: des del robatori de part de la maquinària, talls 
del subministrament elèctric que distorsionen el funcionament del 
temporitzador i que no es detecten fins al cap d'uns dies..... 

un detall de la manca de cura és que malgrat que la Font Picant 
és de l'ajuntament, la companyia d'aigües d'argentona pro-
pietat de l'ajuntament no té competències sobre la font, quan 
ens hi hem adreçat per denunciar que no rajava el diumenge 
28 d'agost a quarts de deu del matí, una veu molt amable ens 
preguntava: “En qui carrer és aquesta font?”. 

la comissió de ciutadans i ciutadanes que van treballar per 
la seva recuperació, alguns d'ells membres de l'associació de 
Veïns, quan s'han adreçat a l'ajuntament per demanar solucions 
permanents han trobat “copets a l'esquena” i bones paraules. 
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 TELEFON RESERVES  
93 611 93 91

Carrer Gran, 28 - 08310 Argentona

s'han fet actuacions després 
dels actes vandàlics, segurament 
es substituiran els mecanismes 
defectuosos..... Però no és suficient. 
cal un pla de manteniment, cartells 
d'informació en cas d'avaria, en 
cas extrem arribar a instal·lar llums 
i càmeres de vigilància (com si de 
la joia de la corona es tractés...), 
prohibir l'entrada dels gossos a 
la font: ni a veure ni a embrutar, 
tancar al trànsit el camí (excepte per 
als veïns i als serveis municipals). i 
molta, molta educació i civisme: a la 
font no es renta la paella després de 
fer l'arròs.... 

Qui perd els orígens perd la identi-
tat, i qui no respecta els anhels i la 
lluita de moltes persones per poder 
gaudir de la font, ofén i menysprea. 
i si no, repassem la història...

associació de Veïns 
d’argentona
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can Puig i cadafalch d´argentona ha 
sofert una degradació molt important i 
significativa en els darrers 10 anys, des 
de que els propietaris deixaren de pas-
sar-hi algunes temporades cada any.

Per fer-vos memòria de com era de 
majestuós i original aquest edifici mo-
dernista argentoní, considerat conjunta-
ment amb l’església de sant Julià, com 
els dos elements historicoartístics més 
importants del nucli urbà d´argentona. 
us presentem una il·lustració perquè 
us entretingueu una estona a descobrir 
les peces que fa 10 anys formaven part 
del casal modernista, i avui pel procés 
continuat d'abandonament, ja no hi son.

trobareu les solucions a la pàgina 18, 
o si us apropeu a la Plaça de Vendre i 
observeu can Puig i cadafalch.

la deconstrucció de Can puig i Cadafalch

Francesc 
Navarro

fusteria pou
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des de 1960

C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapou@terra.es
Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou

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

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

pinsos • llavors
fitosanitaris
adobs i planters

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

premi A l'esTABlimenT 
ComerCiAl CenTenAri



el banc de la plaça 13Núm. 31  |  Octubre 2011 Col·laboració

amb el nou curs escolar i veient la situació actual de l’Escola Espor-
tiva cal manifestar una vegada més que:

1. l'Escola Esportiva d'argentona és una aposta del municipi per 
a treballar en favor dels valors positius que comporta la pràctica 
esportiva en infants i que està en consonància amb les diverses 
campanyes que repetidament s'han fet des de institucions com la 
Generalitat i la Diputació.

2. L'Escola Esportiva promou l'esport de base per a tots els 
infants, ja que està demostrat que és un element afavoridor del 
desenvolupament físic i social de nens i nenes i és un element 
protector de trastorns alimentaris i de dependències diverses.

3. Per tant, l'Escola Esportiva s'ha de fer en un format que faciliti 
l'accés de qualsevol infant a la pràctica esportiva, sigui quin sigui 
les seves habilitats i disponibilitats econòmiques familiars.

4. L'Escola Esportiva està promoguda per l'Ajuntament amb el 
suport de diferents agents educatius del municipi (les famílies, 
representants de les associacions de Mares i Pares dels centres 
educatius de la zona, escoles,...). així és com va néixer aquesta 
iniciativa en la nostra vila i creiem que és la millor fórmula per a 
aconseguir un funcionament òptim.

aquest curs no ha estat possible mantenir el grup de la categoria 
aleví de Handbol, ha mancat una inscripció per arribar a 8, el 
nombre mínim per competir. Ha estat una pena, però des d'aquí 
animo a les famílies que formen part dels grups de les categories 
pre-benjamí i benjamí, no llenceu la tovallola, no accepteu allò 
que sembla inevitable: a partir dels 8 anys no cal anar a un club 
federat per força. a argentona hi ha un grup de Handbol a l'institut 
i a Mataró molts grups participen en la lliga escolar a nivell de 
primària i, també, de secundària.

Visca l'Escola Esportiva d'Argentona.

Manifest a favor de l’escola esportiva
setembre 2011

Xavier Peguera i 
Marvà

· llaminadures · bombons · gelats 
· regals · festes d’aniversari · detalls 
(casaments, comunions, batejos) 

C/ Les Parres, 9 - Argentona
Tel. 680 910 220

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

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

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

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

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

la xurreria

Tel. 667 70 70 19
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a argentona tenim un sistema de recollida de residus ur-
bans (brossa) que, tot i tenint molts punts imperfectes 
–com tot–, permet l’autogestió del que cada usuari 
vol pagar per aquest servei. M’explicaré:

Ja vaig exposar en un altre article d’aquesta 
secció que el sistema de pagament per ge-
neració (taxa Justa) permet que l’import 
que hi ha entre la part fixa de la taxa (95 
euros) i el total que hom paga, es pugui 
gestionar a voluntat. això ho permeten 
les bosses taXaDEs de les quals el preu 
(0,35 € per a les d’envasos i 0,65 € per a 
les de rebuig) no és el del plàstic sinó que 
és part de la taxa final que paguem per al 
servei. a més envasos, més bosses que neces-
sitarem comprar i per tant, més s’incrementa la taxa. i el mateix 
passa amb el rebuig.

Doncs bé, d’aquesta manera, hauríem de ser conscients que no és 
bo per ningú (començant per nosaltres mateixos) generar quanti-
tats descontrolades de brossa. Quan no és així i no parem atenció 
en el fet de reduir residus el que pot passar és que al final de l’any 
hem pagat molt més dels 150 € que representaba la taxa única 
que abans s’aplicava.

Per al contrari –i a moltes famílies els passa– amb una mica de 
compte en no generar gaires envasos (excepte els de vidre) resulta 
que al final de l’any en comptes de pagar 150 €, en paguen només 
120 o 130 € com a màxim.

Exposo tot aquest preàmbul per anar al fons de la qüestió d’avui: 
les “bosses turistes”.

No entenc com és que hi ha vilatans i vilatanes que es prenen la 
molèstia d’acumular brossa (envasos sobretot) en bosses no taxa-
des i llavors portar-les a “passejar”, a fer el “turista” fins a pobles 
veïns per a dipositar-les en el primer contenidor que troben.

analitzem detalladament el tema:

Primer: aquestes persones “passen” olímpicament de complir les 
disposicions municipals vigents. igual que anar a 70 km/hora en 
un lloc que hi ha una senyal de 30 km/hora, per exemple.

segon: Han de fer l’acció (sortir de casa, anar fins al cotxe, etc. 
amb les bosses a la mà) amb una mica de cautela, ja que no és 
gaire “ben vist” almenys per els altres covilatans que fan les coses 
normalment com estan ordenades.

tercer: si fan quatre números, estan pagant bastant més que si 
fessin el que he dit primer (mirar una mica de reduïr brossa). En 
aquest punt vull posar un exemple. si omplim 2 bosses d’envasos 
a la setmana al cap de l’any són:

 104 bosses x 0,35 = 36,4 €.

En canvi, si aquesta mateixa quantitat de bosses (no taxades, 
és clar) les transportem, ni que sigui 3 km, això són 312 km. i 
si mireu a qualsevol revista de l’automòbil el cost més senzill 
que s’ha de comptar per kilòmetre (comptant tots els costos: 

benzina, assegurança, impost municipal, garatge, repara-
cions, etc) és de 0,3 € / km. total: 312 x 0,3 = 93,6 €. Es 

quasi quatre vegades més que si fessin servir les bosses 
taxades i les deixessin al portal de casa seva.

- Quart: si al poble veí ens enxampen i ens claven 
una multa, el negoci s'en va a fer punyetes, i cap 

a casa capcots i “amb un cul com un tomà-
quet” que es diu vulgarment.

- cinquè: en el càlcul anterior no hem comptat 
que les bosses no taxades també les hem comprat, 

encara que siguin molt barates.

tot plegat crec que ens hauria de fer desistir d’aquest esport tan 
poc saludable com es el “turisme d’escombraries “.

i només una altra petita reflexió. si el qui fa això pensa que fa la 
punyeta a l’ajuntament perquè no està d’acord amb el sistema, i 
així s’en revenja, doncs lamentablement està molt equivocat.

Mireu la taxa d’escombraries, la continuarem pagant de totes ma-
neres, i si no es recicla i no es redueix, serà més cara cada vegada. 
i al final del sac, que és on es troben les engrunes, l’ajuntament 
el que sí que ha de pagar és el servei que fan les empreses que 
recullen i gestionen la brossa, i l’ajuntament ho paga amb diners 
que són els nostres –o no?–, ja que prèviament els ha obtinguts 
directa o indirectament de les nostres butxaques.

En definitiva i per no fer-me pesat, es miri pel costat que es vulgui 
mirar, fer-los fer el “turista” a les bosses d’escombraries ni ens 
convé a ningú ni és rentable per al qui ho fa, a més de l’incivisme 
que demostra la persona que es dedica a aquests 
afers.

la brossa “turista”

Joan 
culubret

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
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Brutícia a la carretera del Cros

apreciado alcalde de argentona, soy una ciudadana de este pueblo. 
utilizo mucho la carretera del cros y lamento que esté llena de “bru-
ticia”, latas, papeles, escombros... Hace unos meses habian tirado 
cajas de frutas, por no decir la cantidad de ramas que han crecido y 
que no se puede pasar. cuando nos cruzamos tenemos que parar-
nos para que pasen otros, tambien es un carril de bicis con lo cual es 
un camino muy utilizado. Desearia que se solucionara este proble-
ma que es muy importante, sobre todo para los que vamos a pie. 
supongo que en estos momentos de crisis hay que reducir gastos, 
pero la limpieza urbanistica es muy importante para la comvivencia. 
un saludo de una argentonina.

Manuela Naranjo

Jo estic molt indignada...

Vaig pensar que havia d’anar al ple de l’ajuntament perquè tots els 
estaments tinguessin cura de la meva protesta. Durant aquests dos 
últims mesos de calor, durant el dia no m’he vist amb cor de sortir 
de casa, he hagut d’aprofitar la fresca de quarts de vuit del vespre 
per anar a caminar, he passat pel carrer Marina avall i per els seus 
voltants. Jo no els havia vist mai tan abandonats, tan plens de fulles, 
no sabia on posar els peus. 

al tard, caminar per aquells carrers és pena de la vida. les fulles 
tapen les rajoles aixecades o boterudes i no saps mai on poses els 
peus, però....

No hauria d’haver anat al ple. amb aquesta carta n’hi hauria hagut 
prou i m’hauria estalviat el disgust de veure per “tOts Els Partits “ 
aprovada una moció que per a mi va ser posar el crit al cel.

Es va parlar que, de vivendes protegides, si no ho vaig entendre ma-
lament, hi ha molt poca demanda (no ho entenc, com pot haver-hi 
tant poca demanda amb tanta gent sense casa?) encara que aquest 
punt degut a la manca de diners està en suspens.

la piscina. Potser algun regidor en té alguna i deixarà que ens hi 
remullem algun ratet; diuen que alguna sol·lució trobaran. Jo així ho 
espero.

amics meus, gent del poble, si teniu un pis, una casa o un xalet, i el 
teniu tancat perquè esteu tips que no us paguin el lloguer, de gastar 
diners per poder-lo fer fora, i de gastar els pocs diners i més que 
no heu cobrat per tornar-lo a posar en condicions, i n’esteu farts i 
que decidiu no llogar-lo, doncs tingueu en compte que al cap de 
dos anys de tenir-lo desocupat, l’ajuntament us apujarà un 50% la 
“contribució”, això que ara en diuen l’ibi. Diuen que hi ha gent que 
no té on anar a viure i que hi ha molts pisos tancats.

PEr QuÈ sErÀ?

serà que els que ens hem llevat cada dia d’hora i hem treballat (com 
diu el Guardiola), els que hem treballat des de les 5 del matí i ens 
han tocat les 11 de la nit al safareig rentant roba, hem de pagar per 
tots aquells que quan jo rentava a mà, ells ja tenien rentadora? No 
és l’ajuntament que s’hauria d’haver preocupat de fer aquests pisos 
que fan falta en comptes d’una macro-sala que va deixar el poble 
a la ruïna? i ara què volen vostès? Doncs mirin senyors: JO Estic 
iNDiGNaDa !

M’agradaria saber on és aquell català que era respectat per el seu 
treball, que pujava la casa i el País amb la seva suor, i ara de la seva 
suor en viuen els “Millets”.

sí senyors, Estic iNDiGNaDÍssiMa !

PD. Vaig estar en una reunió i em varen dir que d’això segurament 
no s’en parlaria més. En aquest cas, per què l’ajuntament perd el 
temps en els plens per aprovar el que no es farà mai? uns altres 
varen dir: tindran molt en compte en quines condicions està el pis, 
si el guarden per un fill o és un que en té deu (de pisos) i els té per 
especular. Quina gràcia! Ho sento, però aquests que en tenen deu 
es perquè tenen molts diners i aquests no paguen res. segueixo 
indignada!

alfonsa charles

¡¡¡ sOrpresa !!!

a mi edad ya no debería sorprenderme nada, pero he aquí que 
“ patapam “ el que llega a la meta primero es vencido por sus 
contrincantes que no les falla el pulso para imponer su superioridad 
numérica después de un juego de manos “ legal “.

Desde mi posición apolítica puedo permitirme el desliz de manifes-
tar mi malestar después de ver que una formación política de argen-
tona ha sido pisoteada por el afán de poder de algunos políticos.

los que votaron a la formación política tOts X arGENtONa (la 
mayoría) les ha quedado cara de tonto ya que, se han dado cuenta 
de la operación de acoso y derribo de su grupo preferido. Estoy 
seguro que más de uno se habrá preguntado que ha pasado’. Pues 
bien, lo que ha pasado es que todos los grupos que en la anterior 
legislatura estaban en la oposición han hecho causa común contra la 
formación vencedora en votos.

siento vergüenza ajena por los grupos que han manipulado unas 
elecciones y que en vez de hacer causa común lo que han hecho es 
adulterar una vez más la democracia. No puedo entender que ahora 
tengan la desvergüenza de meterse en el ayuntamiento sabiendo 
que la mayoría del pueblo no los quiere. ¡¡ que bochorno ¡!..

Ernesto tejedor Pujol

F l e c a  i  d e g u s t a c i ó

C/ Doctor Samsó, 41 - 08310 Argentona
Tel. 607 797 291
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Onze de setembre
Hem tornat a passar un 11 de setembre en que sembla que el 
poble català, celebrant aquesta diada tingui ja resolt tots els 
problemes.

això al meu parer és una qüestió molt més complexa. Per exemple, 
aquesta vegada ens trobem que el 11 de setembre reivindica el 
dret a la llengua, cosa que tindria que estar ja mes que superada, 
per molts atacs que vinguin de l’exterior.

Els nostres politics, el nivell dels quals no arriben al mínims uns 
per raons partidistes altres potser per incapacitat, no fan el que 
caldria que és estar units en aquesta qüestió.

En el nivell més alt, el sr. Mas com a president, sembla que xerra 
molt i fa poc, alhora que ens ha tornat a posar en una situació que 
qüestiona el fet nacional, doncs per politiques partidistes ha possi-
bilitat que un “ personatge” del PP sigui alcalde d’una gran ciutat. 
No es pot dir ara que no coneixien les intencions d’aquest partit i 
que aprofitaria qualsevol ocasió per boicotejar la diada nacional 
de catalunya.

caldria dir que ara els srs. de ciu es posen les mans al cap i diuen 
que intentaran fer caure l’alcalde si passa la ratlla vermella de la 
immersió lingüística, però tots sabem que tot es basa en pactes 
secrets i que un cop creat el “monstre” difícilment se’l pot eliminar. 
i qui en té la culpa? el creador del monstre, el qui deixa que els 
pactes i interessos de partit baixin per sobre les idees de catalu-
nya. les necessitats del poble, estan, per essència, per sobre dels 
interessos ocults o de qualsevol altres substrat inferior.

D’altra banda que no es creguin els professionals de la política, 
que es pot manipular eternament, doncs les dinàmiques histò-
riques i els pensaments populars, moltes vegades i ara mateix 
també, estan un pas per davant… i com exemple, ara, el 15 M.

la manca de 
sensibilitat catalana
a aquestes altures de la historia del nostre país encara tenim que 
lluitar per la immersió lingüística, però paradoxalment, molts dels 
nanos que l’han fet no parlen normalment en català, al igual que 
els seus pares. Ens trobem doncs en que la immersió lingüística no 
sols és necessària a l’escola, sinó també al carrer, es a dir, que el 
català segui el vehicle necessari a tota la societat catalana.

Per exemple, a argentona, el dia 11 de setembre tot passant pel 
cros, a més de no veure cap senyera, ni una, varem notar una 
manca total d’identitat catalana.

si anem pel metro de l’àrea metropolitana ens adonarem que 
s’escolten moltes llengües: angles, indi, àrab, italià… castellà, cosa 
molt lloable e intercultural si no sigues per que s’escolta molt poc 
o gents de català, i això amb gent, un tant per cent almenys que el 
coneix. creiem que en les perifèries de les ciutats i dels pobles mes 
propers a l’àrees metropolitanes, el català no ha calat suficient-
ment.

Que hem fet en 30 anys de democràcia, tant politics com catalano-
parlants per invertir aquesta situació de veritables guetos monolin-
gües?

creiem que els politics per interessos electorals no han lluitat prou 
per l’extensió i normalització del català, i nosaltres, els catalano-
parlants no hem apretat o seduït prou per fer que els monolingües 
es sentissin orgullosos de parlar la llengua catalana, sense per axó 
oblidar les seves respectives arrels.

Que caldria fer? No imposar, sinó seduir.

com cal seduir? intentant que els no parlants del català, perce-
bin aquesta llengua com una avantatge social, com un Vehicle 
d’establiment social i de cohesió veïnal. Es a dir que agafin el 
català com a eina pròpia, com a llengua vehicular al carrer, a la 
Nostra societat i com element de negociació d’una nova catalanitat 
integradora i cohesionada. Per que els nens agafin el català com a 
llengua pròpia desprès de l’escola cal també seguir als progenitors, 
tasca que encara esta a mig fer.

com diu el president Pujol, cal que els “catarres” sedueixin a les 
“Jenifers” cap al català com a eina i sentiment i així també els 
seus fills. sols així la via a la independència és segura, doncs per 
fer-ho tenim tots que sentir-ho d’una o altra manera. No podem 
menysprear al 30% o 40% de la població catalana d’avui dia.

Josep 
Nieto

Josep i Xavier 
Nieto

BAR FORMIGA II

Dr. Farrero, 16 - Tel. 93 797 00 71
Av. Puig i Cadafalch, 3 - Tel. 93 797 20 50

08310 ARGENTONA

GRAnGes
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el raCÓ 
De la
liNa
QUAN L’AMOR...

Quan l’Amor s’ha fet rutina,
i aixó passa tot sovint,
s’arrossega, no camina,
com si d’esma anés vivint.
Ja no és brasa sinó cenfra,
ja no és flama sinó fum,
no hi ha Amor encès i tendre
quan l’Amor s’ha fet costum.
Embafat de tants de dies
de menjar un mateix menú,
va pansit, sense energies,
com si anés pel món dejú.
Arracona les mirades
que encenien el teu cor,
i estalvia les besades
com si fossin unces d’or.
Prou que et veu però no et mira,
no t’escolta, va encongit,
i s’esmuny sota la gira
fent-se el sord i l’adormit.
Quan l’Amor es fa rutina
i es mustiga la il·lusió,
i el que penses no endevina,
i no té imaginació,
és que el pes d’alguna cosa
del conviure quotidià
li és feixuc com una llosa...
I l’acaba per matar !
Quan l’Amor s’ha fet rutina
per desgràcia no és Amor:
si el costum és qui el domina
ha perdut el seu valor.

alCarrÀs, el meu poble...
El 15 de juliol la laura i el Josep María, el seu company, em 
varen portar a alcarrès, el meu poble. Quins nét més macos 
que tinc. la laura és ben ve pagesa, li agrada la terra, li agrada 
veure com neix una planta, la mira i la cuida cada dia, li agraden 
els animals i té uns sentiments profunds amb tot allò sa que la 
vida li dóna. De vegades em sembla que sento com l’avi, el meu 
home, diu: Quin xicot que s’ha perdut !. Gràcies a Déu el seu 
company és igual que ella.

Vàrem anar al Mas, el Mas dels meus somnis. la laura també 
el volia veure. Del Mas només en queda una porta tirada en un 
racó, destrossada pels anys i les tempestes. En aquella porta 
he tornat a veure la mare posant un pa sec al cantell per poder 
trencar i menjar-lo. Vaig mirar si enmig de les fissures hi habia 
alguna de les primeres dents que ens queien i que la mare 
clavava entre mig mentre ens deia que si quan ens morissim, no 
les agafàvem, no ens deixarien entrar al cel.Que lluny estava el 
ratoncito Pérez. !.

Vàrem anar a dinar a casa de la meva cosina Hermínia. té 94 
anys: té el captan sencer que fins i tot em va fer enveja, però 
estè asseguda en una cadira, no pot caminar. totes dues ens và-
rem abraçar i vàrem estar molt contentes de passar el dia juntes.

a la tarda el fill de l’Hermínia havia d’anar a plantar mongetes 
i a la laura se li varen encendre els ulls. Vols venir? – li va pre-
guntar el fill de l’Hermínia. la parelleta es va aixecar i a sembrar 
mongetes !.

Varen tornar tardissim, els varen convidar a anar a una altra 
finca i varen collir una caixa de préssecs bonissims.

Varen arribar carregats de préssecs, carbassons, cogombres, 
tomàquets, enciams... tot n’era poc per donar-los.

El camí d’anar al Mas no existeix, els gatells ja no hi són, ja no 
s’olora aquell parfum. El camí nou d’anar al Mas, tot són granjes 
de vaques, porcs, bens, vedells, la olor és de fems. als bancals 
ja no hi ha pallers però si que hi ha bales d’alfals i de palla. s’hi 
respira riquesa i sembla que allà tots han trobat el seu”ratoncito 
Pérez”.

Durant el meu viatge de tornada, alguna llàgrima em va caure 
perquè degut a la meva salut, sé que no hi tornaré més. Vaig dir 
adéu als gatells, adéu als pollancresque envoltaven la finca dels 
meus pares, adéu als brancals d’aigua que ja només estan en els 
meus somnis, adeu a aquell paller que feia el meu pare i que el 
meu germà i jo hi caçàvem ocells. adeu als records de la meva 
infantesa. adeu alcarràs,... adéu !

alfonsa 
charles



el banc de la plaçaNúm. 31  |  Octubre 201118 Col·laboració

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 que correspon aquest 
element constructiu?

sOlUCiÓ a l’eNiGMa aNteriOr

Es la tanca que voreja la finca, feta amb maons i elements decoratius de ceràmica amb forjats de ferro, del edifici modernista construït per 
Puig i cadafalch els anys 1898-1899 per a residència d’estiueig del financer Josep Garí. Posteriorment les obres van ser continuades per lluís 
bonet Garí. El gran casal s’inspira en el gòtic civil dels segles XV-XVi, si bé amb un lluïment ornamental i una fantasia propis del modernisme 
més florit.

Pista: si sou observadors... és una part dels jardins romàntics 
privats que un cop a l’any són visitables i està situada en el 
veïnat de serra de lladó, fora del nucli urbá de la nostra vila. 
Que encara no sabeu d’on estem parlant?

la solució al proper número.

Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 31
En aquesta posició, la situació 
desprotegida del rei negre, per-
met a les blanques guanyar rá-
pidament, tot i la inferioritat de 
material.

esCaCs 
per Josep a. capdevila Morell

solució al PrOblEMa núm. 30.

1......De7 ¡¡¡ i guanyaven per la do-
ble amenaça Dxe4 i Dc5+ sense 
defensa eficaç.

la deconstrucció de 
Can puig i Cadafalch
solució

Els elements que actualment han desapareguts son els següents:

a. sobra els pilars de la porta, originalment existien unes pèr-
goles ó parral que consistia en una estructura lleugera de fusta, 
que tenia per finalitat suportar el pes d’una planta enfiladissa 
com la que hi havia la Wisteria Floribunda “Glicinia”.

b. En la cantonada del torrent Dolors Montserda, existia un 
ornament fet amb pedra d’un cap d’ animal, suposadament 
semblant al que es troba simètricament oposat.

c. En la cantonada de la coberta, durant la ventada del 2009, 
va fer caure un gran ornament de pedra, que va malmetre la 
coberta.

D. En el carenat de la coberta, durant la ventada del 2009, va 
fer caure un gran nombre dels merlets realitzats amb maons. 
actualment estan embridats dins la propietat.

E. En la terrassa, durant unes fortes pluges del 2010, van fer 
caure una part de pèrgola.

F. En la terrassa, durant unes fortes pluges del 2010, van perju-
dicar la estabilitat de la glorieta. la propietària ates el imminent 
perill de caure va desmuntar-la.

G. En el jardí la palmera fou atacada per una plaga de l´escarbat 
morrut, motiu per el qual fou talada.

H. En el jardí existia una Wisteria Floribunda “Glicinia” que va 
morir pensem de vella.
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Dilluns a Divendres: 
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Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 93 756 14 26

Bona Castanyada!
C/ Carreras Candi, 5 local

(costat plaça Nova)

Tel. 678 246 236
08310 Argentona
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Carrer Gran, 32 - Tel. 93 797 09 85 - 08310 Argentona

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

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

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

C/ Badalona, 5 
08310 ARGENTONA Tel. 93 756 11 08
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C/ Barcelona, 40
Argentona

Tel. 93 797 05 03
Fax 93 756 06 49

E-mail: distperarnau@terra.es

SERVEI A DOMICILI

Més de 400 establiments al 
seu servei repartits per tot 

Catalunya i Aragó

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

  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


