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... però no era tan fàcil!!

Vàrem votar amb la màxima dignitat i compromís democràtic. Vàrem votar i vàrem 
guanyar. Vàrem votar i vàrem demostrar la voluntat i convicció de la majoria 

d’un poble... però només hem trobat incomprensió, repressió i rebuig. Diuen que ens 
apliquen la llei, però quina llei? La llei de l’embut? Una llei feta i aplicada a mida 
per tal de sotmetre la voluntat d’un poble?... Així és com ho veiem i percebem. No 
entenem com en el segle XXI la gent de l’anomenat primer món, els ciutadans de la 
Comunitat Europea, no puguin entendre’s dialogant, pactant... Què més cal fer per tal 
d’aconseguir un referèndum pactat? Parlem-ne, posem a debat els pros i contres de la 
independència, deixem que tothom hi digui la seva i, finalment, votem amb un resultat 
vinculant.

No acceptem de cap manera que per pensar diferent de qui ostenta el poder, et 
puguin empresonar. Per això reclamem la llibertat pels presos polítics. Poden no fer-
nos cas, però des d’ara el groc és el nostre color preferit i el mostrarem on calgui.

El 21 de desembre tenim noves eleccions per decret de l’estat, diuen que per res-
tablir l’autogovern... quin eufemisme!!! Però si ja en tenim un de govern..., però de 
què ens serveix l’autogovern si ens poden aplicar de nou la seva llei? S’avindran a 
respectar el resultat electoral si el que surt no els hi convé? 

Sabíem i sabem que no era ni és tan fàcil. No ens queda més remei que perseverar 
pacíficament en les nostres idees i en la defensa dels nostres drets com a poble. Vota-
rem novament en defensa de les nostres idees. Llàstima que la classe política no ho 
tingui tan clar i doni prioritat als interessos partidistes que a la unitat i als anhels d’un 
poble. Malgrat això, no defallim. La major riquesa de Catalunya és la seva gent, amb 
la seva pluralitat i divergències, no deixem que polítics d’aquí o d’allà ho malmetin.

Sigui quin sigui el resultat del 21-D, us desitgem que tingueu un Bon Nadal i un 
millor any nou.

En record d’en Domingo Torres i escalf per als Magrets, el Banc de la Plaça repro-
dueix en portada (tal com hem fet altres vegades) el darrer pessebre que l’Eulàlia 
i en Domingo varen recrear a l’aparador del Sindicat.
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Una reflexió urgent
És ben evident que el panorama social del país esta totalment 

trasbalsat pels afers polítics que s’han produït en l’últim mes: dia 
27 de octubre proclamació de la República Catalana, 30 de octu-
bre, sortida a l’estranger del President i de mig govern, després 
suspensió de la Generalitat i presó provisional per a l’altre mig 
govern i convocatòria de eleccions autonòmiques per al 21 de 
desembre.

Es fa difícil entendre com persones que, en principi haurien 
de tenir un mínim de capacitat política i un coneixement de la 
situació real en que ens trobem, hagin portat el procés al punt en 
què ens troben. Serà perquè estem condicionats per certs proto-
tips que ens fan creure que qui accedeix a un càrrec públic ho fa 
perquè és llest, però no. 

No fa falta ser expert en Dret Interna cional per saber que no 
n’hi ha prou en declarar-se independent per néixer com a Estat, 
perquè els estats existeixen només quan el altres estats, o una 
gran majoria d’ells, així et reconeixen. Dels 193 estats que formen 
les Nacions Unides, cap d’ells ha reconegut la República decla-
rada. Però és que això ja estava anunciant: tota la Unió Europea, 
els EEUU, Rússia i tot govern preguntat havia manifesta que NO 
reconeixeria a Catalunya com estat independent.

Com és, doncs, que sabent que hi havia mitja població de 
Catalunya en contra de la independència; un govern a Espanya 
–el més reaccionari des del final de la dictadura–; i una comunitat 
internacional no disposada al reconeixement del nou Estat, els 
nostres dirigents tiren endavant amb la declaració d’independèn-
cia que no porta a cap lloc, fora de fer el ridícul. A més de perdre 
les nostres institucions, el conflicte social servit i la revifalla del 
morts vivents del feixisme... Potser l’explicació es troba en alguna 
patologia que fa perdre el contacte amb la realitat i imaginar-se 
mons, o paradisos que només existeixen en el seu deliri.

La dreta espanyola mes contenta que mai, ja que tot això li 
serveix perquè no es parli del fangar de corrupció en que està 
ficada, dels greus problemes socials que angoixen a les classes 
populars, ni de la feble situació política en que estava ficada amb 
la pèrdua de la majoria al Congrés, un negoci rodó.

Però el drama sembla que no s’ha acabat, perquè es fa difícil 
de creure que, els que ens han inundat amb un allau d’estupide-
ses, un munt de mentides i que ens han portat a aquest embolic, 
puguin ser la solució. I sembla que tot indica que continuaran 
governant. Esperem que el pronòstics no es compleixin i s’impo-
sin polítics i polítiques que posin per davant, enlloc de les bande-
res, la solidaritat, la fraternitat, la igualtat. I per sobre de tot, un 
esperit humanitari preocupat per la corrupció, els desnonaments, 
les desigualtats cada cop mes rampants i els desemparats. 

Argentona, a 23 de octubre de 2017

Juli Sanmartín Cabrera. 

De la República 
declarada a la 
República constituïda

21-D eleccions plebiscitàries: els partidaris del NO tenen 
permís per venir a votar, finalment.

Al cap de 80 dies de l’1-O, no havent pogut impedir que més 
de 2.220.000 persones expressessin la seva decisió amb el seu 
vot –2.044.000 a favor de la independència en forma de Repú-
blica– les forces polítiques partidàries del NO s’han vist cridades 
a demostrar que els seus votants superen l’esmentat resultat.

Per aconseguir mobilitzar-los i convèncer-los, no han pogut 
confrontar els arguments del SÍ. La Constitució els ho prohibeix: 
la sagrada unitat territorial no es pot posar a votació, és una blas-
fèmia, un pecat de supèrbia digne d’excomunió que cal expirar a 
la foguera (ara en diuen escarni i presó condicional).

Així doncs participen a la campanya electoral amb «fets 
consumats»:
 � Val la pena ser ciutadà de la monarquia espanyola: el principi 

d’autoritat es fa respectar fins i tot a cops de porra.
 � Us garantirem que l’estat espanyol serà fort, centralitzat i 

farà respectar la supremacia de la llengua comuna. A ningú 
se l’obligarà a aprendre cap altra llengua regional.

 � Amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució interpretat 
per les forces governamentals, cap autoritat democràtica 
regional podrà proposar-se exercir el dret humà de l’autode-
terminació dels pobles, perquè la Constitució serveix per a 
prohibir-ho.

 � Els impostos no deixaran de servir per a salvar als Bancs, que 
ens perdonen els deutes electorals als partits del règim, i a les 
empreses constructores d’infraestructures ruïnoses –que van 
acceptar construir perquè sabien que les indemnitzaríem no 
només pel cost de fer-les, sinó pels beneficis que preveien fer–.

 � Continuareu pagant l’energia cara perquè hem de tenir con-
tentes les empreses energètiques que, quan deixem de manar, 
ens pagaran sous extraordinaris per «aconsellar-les».

Amb aquest argumentari de pes, contundent, podreu anar 
a votar, amb la bandera constitucional penjada al coll i amb la 
certesa que res canviarà perquè tot està atado y bien atado.

O pots participar en el procés constituent de la República 
Catalana per aconseguir que tot això que has llegit, deixi de pas-
sar a casa nostra i ens donem una forma de govern on realment 
mani el poble. Val la pena, oi?

Xavier Peguera

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 comen-
taris a revistaelbanc@gmail.com
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Arriba el Nadal i, amb ell, 
a tots plegats sembla 

que ens premin un botó i 
com robòtics comencem a 
expressar-nos i a compor-
tar-nos automàticament.

Per això he buscat en la 
revista Llaç –i l’he trobat– 
algun article que pogués 
reflectir, una mica, el com-
portament humà. Potser fa 
39 anys, i a nivell social, les 
reflexions eren més equili-
brades. El consum, i altres 

aspectes, es posaven més en 
qüestió i l’escrit d’en Fonsu 
(Alfons Güell) passava més 
desapercebut. Era el desem-
bre de 1978, a la revista Llaç 
número 24-25.

En aquests moments 
m’ha semblat molt oportú 
rescatar aquest article per 
desitjar molta salut d’ànima 
i de cos, i un record molt 
entranyable per en Fonsu..

Caterina Alsina Parnau

RETALLS del 

L’ensenyament 
de qualitat

Classes de reforç escolar:
primària, secundària, 
batxillerat, universitaris...

C/ Gran, 84 - Argentona - Tel. 93 756 12 96

Bones 
Festes!

Bona energia és el que vam viure el dijous 9 de novembre de 
la mà de l’enginyer tècnic industrial Cristian Suñé, mem-

bre de la cooperativa Som Energia Maresme, amb el saló de 
plens a vessar per escoltar la masterclass d’autoconsum elèctric 
que organitzà la nostra associació.

Som Energia té avui la confiança de 40.000 socis, amb més 
de 60.000 contractes de llum! En 6 anys de comercialització 
i generació d'energia renovable, segueix superant fites en el 
camí cap a un model 100% renovable.

Som Energia és una cooperativa de consum d’energia 
verda, sense ànim de lucre. La seva activitat principal és la 
comercialització i la producció d’energia d’origen renovable. 
Compromesa en impulsar un canvi del model energètic actual 
per assolir un model 100% renovable.

Potenciar les energies renovables i canviar el model ener-
gètic vigent cap a un model basat en les energies renovables, 
sostenible, eficient, ètic i democràtic; fet per les persones i 
per a les persones. Posant-se al servei dels socis i sòcies de 
manera eficient, transparent i responsable.

Fes el salt a l’energia renovable. És molt senzill, mitjançant 
la web de somenergia.coop o si ho prefereixes, apropant-te al 
Cafè del Mar, a Mataró, on cada últim divendres de mes, de 18 
a 19h podreu resoldre els vostres dubtes sobre la cooperativa 
o la factura de l’electricitat, per part dels membres de l’assem-
blea local del Maresme.

Som Energia Maresme

Xerrada sobre 
l’autoconsum
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–Carmeta, et vam trobar a faltar! Com és que 
abans d’ahir no vas venir a l’assaig general?

–Mira noia, entre anar a comprar els cigrons, 
els galets i després fer l’escudella, la veritat... No 
vaig poder! Hi ha vingut tothom? Sí, fins i tot el 
del coverol (l’apuntador) i els traspunts. Ai, ai, ai, 
quins nervis, quin rau-rau a l’estómac!

Ens trobem a l’any 1917, en el dia de Sant 
Esteve, quan Argentona –com molts pobles de 
Catalunya, dos anys amunt o quatre avall– s’es-
trenaven i es representaven els Pastorets per 
primer cop a cal Guardià, i de la ma de mossèn 
Pius Pallàs, participant-hi quasi mig poble, 
d’aquest esdeveniment ja fa cent anys que en 
aquestes dates celebrem.

Sant Esteve de 1917
Primera representació 
dels Pastorets, al
Teatre del Patronat  
(Cal Guardià )

Sant Esteve de 1968, 
els Pastorets (El primer 

Nadal dels pastors) a 
l'antic Centre, 51 anys 
dels primers Pastorets

Cent anys de pastorets al Centre
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Pastorets 2016-2017 El primer Nadal dels pastors

Dissabte 3 de desembre. Cançons de vi i taverna. Tast del vi d’Argentona organit-
zat pels Amics de la Vinya i el Vi i amenitzat pel grup TresCant.

Coses que han passat…

Diumenge 29 de novembre. Presentació de la novel·la 
de Mia Puig L’home del focus, a càrrec de l’escriptora 
Montse Rodó i l’editora Assumpta Boba.

Durant tots aquests anys, com es pot 
comprendre hi ha hagut de tot en la vinya 
del Senyor: actuacions estel·lars, anècdo-
tes, situacions ridícules, equivocacions...

En tot aquest temps, fent números, 
segurament han estat més de mil persones 
les que han sortit o col·laborat en aquestes 
tres-centes i pico representacions al llarg 
d’aquests cent anys de pastorets. Destaca-
rem personatges com en Domingo Molist, 
en Jaume Arenas, actors primer i directors 
després, o la sempre ben recordada Maria 
Molist amb una gran voluntat d’ajudar a 
tothom i una enorme paciència. Última-
ment a en Pep Alsina, que gràcies a la seva 
ajuda, la dels seus companys i tots els col-
laboradors, s’ha arribat a aquest Centenari 
que ens ha agradat i il·lusionat a tothom.

Com a companys d’escenari, com a 
personatges durant aquests cent anys, 
amb un emotiu record, per a tots ells i per 
a tots vosaltres: aquest Nadal els Pastorets 
de l’any 2017 al Centre.

Joan Catà i Moré
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Un pressupost ben ordenat és bàsic per a una persona, per 
a una casa, per a un poble o per a un estat. Què s’entén o 

entenc, per ben controlat i ordenat? Segurament també es pot dir: 
situar per ordre, les necessitats preferents i bàsiques de cada situ-
ació, sigui la família, per a la mateixa persona o per a la població, 
en el seu conjunt.

Segons la personalitat, el caràcter de cada individu, grup 
familiar o partit, classificarà el pressupost en funció de la seva 
escala de valors. 

Per poder fer això, un bon govern que vetlla pel conjunt 
general de la població i perquè les seves necessitats més bàsiques 
quedin cobertes, hauria de tenir suficient capacitat, coneixement 
i sensibilitat, per poder fer un retrat radiogràfic en termes gene-
rals, de la situació de la seva població a nivell de les necessitats 
reals.

Fa aproximadament un any, l’equip de govern va enviar a 
cada casa un full informatiu de les seves prioritats, de com pro-
gramarien els pressupostos de l’any, per fer el repartiment i des-
tinació dels diners públics. 

En aquest full que va repartir, hi havia un enunciat que comen-
çava dient «Un pressupost més endreçat» i continuava Seguim 
treballant per tal que el pressupost sigui un document més clar i 
transparent. No només hem eliminat quasi totes les petites par-
tides comodí, sinó 
que també hem 
començat a treballar 
el pressupost per 
projectes.

Molt bé! Vaig 
pensar. És bo que 
ho expliquin, així 
tots plegats ens 
responsabilitzarem 
de com es gasten els 
diners recaptats.

Ho vaig comen-
çar a llegir i tot 
eren: tants per cent per això, tants per cents per allò, però sense 
donar cap xifra concreta del global ni d’on els treien. Bé, vaig 
pensar, ja ho aniran explicant! Ha passat un any i cap més full 
explicatiu, una mica més clar.

Buscant per les xarxes, he trobat els pressupostos d’Argen-
tona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 18 de 
gener del 2017. És ampli i extens però he pensat que no em tocava 

a mi passar hores i hores buscant les mancades explicacions de 
les despeses en cada partida i el total de com s’ha gastat el pres-
supost. Sí que vaig imprimir o agafar el total repartit per capítols.

2

Dimecres, 18 de gener de 2017

Classificació econòmica:

PRESSUPOST D'INGRESSOS.

CAP. DENOMINACIÓ Previsions inicials
1 IMPOSTOS DIRECTES 7.921.000,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 202.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.045.675,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.370.629,57
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 15.508,20
 Total ingressos corrents 13.554.812,77
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 560.959,23
 Total ingressos de capital 560.959,23
8 ACTIUS FINANCERS 0,00
9 PASSIUS FINANCERS 819.365,56
 Total ingressos financers 819.365,56
TOTAL 14.935.137,56

PRESSUPOST DE DESPESES.

CAP. DENOMINACIÓ Consignació inicial
1 PERSONAL 5.015.067,46
2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.402.007,79
3 DESPESES FINANCERES 75.500,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 778.604,31
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 200.000,00
 Total despeses corrents 12.471.179,56
6 INVERSIONS REALS 1.601.768,45
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
 Total despeses de capital 1.601.768,45
8 ACTIUS FINANCERS 0,00
9 PASSIUS FINANCERS 862.189,55
 Total despeses financeres 862.189,55
TOTAL 14.935.137,56

2. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUSEU DEL CÀNTIR per un import total de 307.330,00 EUR:

Unitats orgàniques del pressupost
1 Unitat Tècnica de Gestió 181.014,60
2 Exposicions i activitats culturals 7.000,00
3 Escola Taller de Ceràmica 65.524,40
4 Festa del Càntir i Fira de Ceràmica 26.700,00
5 Botiga del museu 27.091,00
 Total 307.330,00

Programes del pressupost
32 Educació 65.524,40
33 Cultural 215.105,60
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 26.700,00
 Total 307.330,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
1 Impostos directes 0,00
2 Capítol 2 - Impostos indirectes 0,00
3 Capítol 3 - Taxes i preus públics 116.788,00

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
00

35
5

És l’obligació d’un bon govern transparent i clar, donar totes 
les explicacions senzilles i entenedores a la població, per així 
poder comprendre el repartiment de tot el pressupost de l’any 
en qüestió.

L’únic que està molt clar mirant aquest pressupost per 
capítols de despeses és que dels 14.935.137,56  € del total, 
per al personal es destinen 5.015.067,46 €. Però tots els altres 
capítols, si ho vull comparar amb l’altre full enviat l’any passat, 
que tot són tants per cents no puc aclarir res. 

Si miro el full del 2016 tinc:
–Programes de PFI +77,5 %
–La Sala +20,9 %
–Cultura +10,8 %
–Actes Culturals +24,8 %
–Festa Major d’Hivern +54,7 % ...

Tot això molt bé, però a quin capítol haig de fer els 
números per obtenir un resultat del full real dels pressu-
postos, d’una manera quantificable?

Ho haig de posar al capítol 2 Béns corrents i serveis? Al capí-
tol 6 Inversions Reals? O al capítol.... 

Al full del 2016 també hi ha l’apartat «Consolidem les ajudes 
a les persones». No hi ha cap directriu política, ni tants per cent 

Els pressupostos 
del 2017
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de pujada. Les ajudes a Càrites i Creu Roja es mantenen. Fan una 
inversió extraordinària per renovar el mobiliari del Casal de la 
Gent Gran.

Des de fa dos mesos que en el Ple els hi faig la pregunta: «quin 
tant per cent de la població cobra al mes menys de 1000 €?» Sí, 
sí ja ho mirarem i t’enviarem la resposta per correu. Res de res!

Sí que he trobat a la web en «l’observatori salut» unes dades 
del 2015 en que hi ha un estudi del Maresme central i altres llocs 
de Catalunya on diu que a Argentona la població amb rendes 
inferiors a 18.000 € (bruts) és del 62,5 %.

Faig una divisió entre els 12 mesos de l’any i surten 1500 €. 
Si la faig entre 14 mesos surt 1285,71 € tot això en brut, ja que 
sempre s’ha de treure l’IRPF.

Ja tinc almenys una resposta que no és, però, per tirar gaires 
coets enlaire.

També començo a pensar amb la gent gran. Quantes persones 
de més de 70 anys cobren 700 €/mes? Quantes viuen soles, o amb 
parella, i tenen la salut delicada? Quants avis i àvies necessiten de 
protecció social? Si han d’anar a una residència, es poden pagar 
1700, 1800 0 1900 € al mes? I en quines condicions? La majoria de 
residències són privades o fundacions i tenen un concert de pocs 
llits amb la Generalitat. Al Maresme només n’hi ha una cent per 
cent pública, a Mataró. 

S’ha pensat amb un programa real o en una residència 
municipal per a les persones grans, soles o necessitades de 
cures, i que no siguin els diners la preocupació dels respon-
sables? 

Això són unes pinzellades a nivell social que a tots plegats ens 
hauria de preocupar.

En el mateix full hi ha un altre apartat referent a la casa Puig 
i Cadafalch que diu: Al final d’aquest any, l’Ajuntament només 
haurà pagat el 18 % del total de l’obra gràcies a les subvencions 
rebudes.

Fantàstic! Però ara que som a finals d’any potser que fora bo 
saber… Quants euros són el 18 % del total que ha pagat l’Ajun-
tament?

Crec que és important que els vilatans rebem a casa les explica-
cions que falten i, de ben segur, que en són moltes més però d’una 
manera més entenedora.

Esperem que el pressupost de l’any que ve sigui una mica més 
clar i ordenat!

Caterina Alsina i Parnau

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

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Bones Festes!

Bones Festes!

BoNEs FEstEs!
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Avui entrevistem en Pere Manel Montes, 
apicultor amb deu anys de professió, és de 
la Garriga (Vallès Oriental).

L’Apicultura és una especialització de la 
ramaderia, que es dedica a la cria de la 
abella, per obtenir diversos productes del 
rusc, principalment la mel i d’altres com el 
pol·len, el pròpolis, la cera i la gelea reial.

Preàmbul: les nostres abelles

Cal saber que les abelles són els insec-
tes pol·linitzadors més productius de la 
natura. Mentre busquen menjar entre les 
flors, porten pol·len de les parts masculines 
a les parts femenines, dels estams als estig-
mes. Per aquest simple mecanisme són 
responsables del 70% de la producció de la 
fruita, les verdures, llavors i fruita seca que 
consumim diàriament.

Sense les abelles, el 90 % dels recursos 
alimentaris mundials deixarien de produ-
ir-se. Sense la seva feina, tindríem menys 
menjar per l’aviram i vaques, menys llet, 
formatge, ous i derivats carnis. També bai-
xaria la producció de cotó. La nostra dieta 
es restringiria a blat, arròs i blat de moro 
(perquè aquestes són plantes pol·linitzades 
pel vent). La feina de les abelles es valora 
en 200.000 milions de dòlars en beneficis 
arreu del món. Les necessitem i cal que les 
ajudem a prosperar. 

D’altra banda, l’apicultura és fona-
mental per a l’agricultura, gràcies a la 
pol·linització creuada de les plantes que 
són fecundades per les abelles. Per tant, 
l’apicultura no es limita tan sols als pro-
ductes que s’obtenen del rusc, com la mel, 
el pròpolis, la gelea reial i la cera, sinó que 
és, també, una de les bases de l’agricultura.

Però durant els últims anys, hi ha hagut 
un alarmant declivi de les abelles a causa, 
principalment, de diverses malalties virals 
i l’ús de pesticides i insecticides de manera 
incontrolada.

Sols mancava l’aparició de la vespa 
depredadora del sud-est asiàtic (Vespa 
velutina) que s’està estenent per Europa 
des que va arribar a França el 2004, i a la 
nostra Vila a mitjans d’octubre del 2017.

Pere, per entrar en matèria, les abelles 
tenen predilecció per algunes flors? 
I tant! A les abelles els hi agraden unes 
flors més que altres, sobretot les que tenen 
més concentració de nèctar, les anomena-
des flors mel·líferes 
com, per exemple, 
els arbres fruiters 
com els cirerers, 
ametllers i alberco-
quers.

I com recullen el nèctar de 
les flors? 
Ho fan amb la seva boca xuclant 
el nèctar i amb la seva saliva formen 
boletes juntament amb el pol·len. Quant 
les tenen fetes se les posen a les potetes 
posteriors i les porten cap el rusc i la dipo-
siten en una cel·la.

Tenen un horari concret de treball?
Sí. Normalment, i segons les condicions 
ambientals, treballen de 10 del matí fins 
a les 6 de la tarda i tenen un radi de des-
plaçament d’uns 3 km. Però penseu que 
la mel no la traiem tota la del rusc, ja 
que és el seu aliment durant l’hivern, per 
això s’ha de tenir molta cura de deixar-ne 
en els seus ruscos el suficient perquè en 
puguin viure! 

Quants ruscos disposes i on els tens? 
Actualment en tinc cent-cinquanta, distri-
buïts als boscos, paratges florals i agrícoles 
de les comarques d’El Maresme, Vallès 
Oriental i Baix Llobregat.

L’equilibri

Hem explicat al preàmbul, que la vida 
de les abelles està realment en perill i 
l’equilibrí natural de l’ecosistema també, 
és així o és un alarmisme desmesurat? 
Desgraciadament he d’afirmar que sí, ja 
que el mal ús de pesticides –com el Glifo-
sat, emprat en l’agricultura i jardins– debi-
lita el sistema immunològic de les abelles. 
Demanaria als ajuntaments, jardiners i 
pagesos que, si arribat el cas d’emprar 
aquest producte, és vital que es faci a dar-
rera hora de la tarda que és quan les abelles 
ja van de tornada al rusc.

Els insecticides també són tòxics i 
letals per a les abelles? 
Sí, principalment els neonicotinoides quan 
han estat en exposició continuada als cul-

tius i jardins. Amb aquestes substàncies les 
abelles moren per danys neuronals i afecta 
negativament les abelles i tots els insectes 
pol·linitzadors (segons la revista Sciencia 
del 30 de juny de 2017). És molt important 
no utilitzar aquests insecticides!

El canvi climàtic i els 
depredadors

El canvi climàtic, amb els desajustos 
de les estacions i la sequera, contribu-
eixen en la producció de mel? 
Sí i tant! Mireu abans –i quan diem abans, 
hem de tirar enrere uns vint o quinze anys– 
teníem tres collites: primavera, estiu i tar-
dor. Ara només dues perquè a la primavera, 
estiu i tardor, no plou quan toca. Actualment 
per la primavera les calorades desmesura-
des cremen la flor, a l’estiu i la tardor plou 
molt poc i a l’hivern no podem recol·lectar 
perquè és el període de recuperació i cria del 
rusc. Per tant, sí que afecta i molt!

És cert que els ocells, els abellerols, 
perjudiquen els ruscos? Teniu indem-
nitzacions? 
Sí i no. No només els abellerols, també 
les orenetes ataquen les abelles. En ser 
espècies protegides, el seu creixement és 
exponencial i, conseqüentment, l’equilibri 
està truncat! I pel que respecta les indem-
nitzacions, són minses. 

Encetem un nou espai, amb l’objectiu de 
donar cabuda a una nova sèrie d’entrevistes 
de personatges rellevants de la nostra Vila 
que, per la seva singularitat o per la seva 
feina tossuda i callada, sigui enriquidora per 
a tots els lectors del Banc de la Plaça. 

Pere Manel Montes i 
Miralpeix (abellaire)

PERsoNatgEs DE 
La NostRa viLa
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El depredador més important és l’àcar 
Varroa destructor, una aranya de 
procedència asiàtica que ataca a les 
abelles… 
Sí, tenim depredadors que venen de fora 
i aquest es dedica a xuclar la sang de les 
abelles. Es posa damunt del tòrax i va 
succionant l’energia fins a debilitar-la i 
matar-la per inanició. Quan aquest arriba 
a la reina, en el moment de la posta d’ous 
de noves abelles, crea malformacions i al 
final moren, contribuint a la gran mortal-
dat del rusc! Per eliminar la varroasi hi ha 
tractaments regulats però són molt llargs i 
és difícil d’eliminar-la. Per tant, tenim un 
gran problema! 

Per acabar de contribuir al desastre 
només faltava un altre insecte invasor, 
la vespa asiàtica o Vespa velutina, que 
ataca les nostres abelles… 
Sí i són molt perjudicials. Són més grans 
que les nostres –fan 35mm de llarg– i són 
carnívores. Els seus ruscos són molt grans 
i amb molta quantitat de vespes. Per això 
és molt important que quan veiem un rusc 
avisem els agents rurals i els bombers.

No tot serà negatiu...

Caram, déu n’hi do quants problemes 
afegits! 
Sí, ja veieu, no és senzilla la nostra feina! 
Però, per altra banda, l’apicultura és fona-
mental per l’agricultura. Gràcies a la pol-
linització creuada, les plantes són fecun-
dades per les meves abelles. Pol·linitzen, 
per encàrrec, plantacions de carbassons, 
carbasses, síndries, melons, entre altres. 
També per encàrrec ens dediquem a pol-
linitzar extensions d’arbres fruiters com 
ametllers i fruita de pinyol. És un acord 
tàcit amb el propietari, la pol·linització a 
canvi de mel i derivats. Un fet curiós de 
ressaltar és que a les abelles no els agra-
den les flors de la tomaquera, aquestes es 
fecunden amb borinots negres.

La importància de l’equilibri

És important mantenir l’equilibri 
entre abelles i depredadors? 
I tant, i no només per la pol·linització sinó 
que la manca d’abelles al medi ambient 
també perjudica les persones amb al-
lèrgies, ja que en l’aire en suspensió hi 
ha més concentració de pol·len. Per tant, 
quantes més abelles, menys pol·len a l’aire 
i millor per als al·lèrgics. 

Qualitat i propietats

Si hi ha menys pluges, com afecta a la 
capacitat proteínica de la mel resul-
tant? Estarà mancada de propietats? 
Tot el contrari. Té més propietats perquè 
està més concentrat i té més riquesa. Serà 

més concentrada en els efectes antioxi-
dants, energètics, antisèptics, cicatritzants 
i regeneradors.

Quants tipus de mel podem trobar 
d’apicultors del Maresme?
Tres tipus pricipalment: la de bruc, de 
romaní i de mil flors.

La mel fins quan es pot conservar? 
Senzillament no té data de caducitat i no 
es podreix mai. La mel autèntica es cristal-
litza i queda presa, és el segell de qualitat 
i no s’ha d’escalfar mai. Les mels líquides 
són, generalment, les comercials.

És possible la mel monofloral? 
La mel monofloral és una mel on predo-
mina el nèctar d’una espècie vegetal par-
ticular. I sí, és possible gràcies a diferents 
tècniques, com situar les arnes en indrets 
adequats amb molta presència de l’espècie 
vegetal que interessa, o canviar els quadres 
del rusc quan comenci la florida de l’espè-
cie que volem predominant. 

Comercialització

Per consumir mel, millor d’apicultors 
de proximitat, al Maresme en tenim? 
Sí i tant! La que produeixen les meves abe-
lles. La podreu trobar a la finca agrícola de 
Verd Aigua, a la carretera de Vilassar Km 
0,8 d’Argentona. Els divendres de 4 a 7 i els 
dissabtes de 9 a 2 del matí.

Per acabar, vols afegir alguna cosa? 
Sí, hem de ser conscients i valorar la 
importància de la nostra abella autòctona, 
que cal defensar i protegir, per a l’equilibri 
de l’ecosistema i la natura.

Francesc Navarro i Bonamusa 
Cati Alsina Parnau

17 de novembre de 2017

bones 
festes!

bones 
festes!
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Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpiaBones Festes!
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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

Bones 
Festes!

Fils i betes i parracs (1)
El meu besavi Anton, feia mantes i tapa-

boques de llana. El tapaboques era una 
peça de roba gruixuda de mida quadrada, 
emprada pels homes sobretot per a guarir-se 
del fred, tot embolicant-se-la a l’esquena 
i, sovint, tapant coll i mig cap. Ela feia en 
telers de fusta. La meva àvia Teresa –la 
noia de can Pugep, n’hi deien– sempre que 
m’ho explicava feia una exclamació tot 
dient: «els telers de fusta els feien anar els 
homes, car es necessitava molta força per 
fer-los funcionar». Amb els peus movien 
les calques –tirants de fusta que 
aixecaven els llisos per construir l’en-
creuament del teixit entre l’ordit i la 
trama–, amb la mà esquerra movien 
en vaivé el batan, per estrènyer la 
passada al teixit, i amb la mà dreta 
estiraven un tirant de cuir o corda 
que feia anar la llançadora d’un costat 
a l’altre del teler.

El mon del tèxtil va ser per a mi 
un descobriment darrere l’altre. El 
negoci familiar on em vaig veure 
immers, de seguida que vaig tenir un 
xic de senderi, fou una enciclopèdia 
oberta per anar passant fulls amb 
delit. 

La cosa, com ja he dit, venia de 
lluny, crec que per allà l’any mil vuit-
cents quaranta-set, varen començar els 
meus avantpassats a fer peces teixides. 
Anteriorment, el rebesavi Josep, tenia un 
establiment on feien licors –tot això és de 
l’arxiu oral de la meva àvia Teresa–, però 
en aquella època els licors es reduïen a dos: 
aiguardent i rom, i el seu destí principal 
eren les colònies d’ultramar. La següent 
generació ja va començar a embolicar-se 
amb els fils, les betes i els parracs.

La primera vegada que vaig entrar a 
la sala dels telers –llavors ja eren mecà-
nics– l’impacte que em va fer el soroll 
va ser esfereïdor. El ca-ta-clac, ca-ta-clac 

acompassat del picar les espases a la llan-
çadora era eixordador. Les politges amb 
les corretges solcant tota l’estança, i des 
de l’embarrat baixant fins a cada teler per 
donar-los la força del moviment, creaven 
una atmosfera estranya i, a la vegada, 
atractiva. Tenies la sensació d’estar enmig 
d’un desordre caòtic però que, agafada per 
separat, cada cosa tenia el seu lloc i la seva 
funció. Cada peça metàl·lica o de cuir es 
bellugava d’una manera precisa i concreta, 
fent la seva funció dins d’aquest immens 

batibull. Per a un marrec de set o vuit anys, 
s’obria tot un mon per descobrir.

De tota manera i per seguir una mica 
d’ordre, començarem per les matèries. La 
base d’un teixit són els fils, i en la seva 
construcció els anomenarem ordit i trama. 
Les matèries poden ser diverses tot i que 
el predominant –en el cas que ens ocupa– 
era el cotó. El fil d’ordit –més prim nor-
malment que el de trama –arribava en 
paques i calia passar-lo de les madeixes a 
rodets. Aquesta operació la feien les deba-
nadores. 

L’ordidor era una de les màquines 
mes divertides. Imagineu-vos una cascada 

de centenars de fils provinents cada un 
d’un rodet penjat en una estructura i que 
s’enrotllen de manera paral·lela en un gran 
rodet de dos metres de llarg, el plegador, a 
una velocitat vertiginosa. Quan ets al seu 
costat sents una verdadera ventada provo-
cada pel trasllat del fil i, per arrodonir-ho, 
el soroll xiulant del girar dels rodets.

Ja tenim el plegador. Ja el posem al 
teler. Ara ens calen només les bitlles plenes 
de fil de trama, per posar-les dins la llança-
dora i començar a teixir.

Per si de cas i per no ser pesat, avui ho 
deixarem aquí. Només per acabar, un petit 
vocabulari:

ordit: sèrie del fils paral·lels longitu-
dinalment a la peça de teixit
trama: sèrie de fils paral·lels trans-
versalment entrecreuats amb l’ordit
Madeixa: També dita troca. Manyoc 
de fil enrotllat de manera orientada 
paral·lelament.
Paca: Paquet format per un nombre 
determinat de madeixes i lligades 
amb cordills.
Rodet: peça de fusta per enrotllar fil.
Bitlla: Suport en forma de fus que 
conté la trama enrotllada.
Llançadora: peça de fusta que conté 
la bitlla amb la trama enrotllada i 
que va deixant una estela de trama 
a l’anar d’un costat a l’altre del teler 

de manera transversal i perpendicular a 
l’ordit.
Espasa: peça llarga de fusta que, en forma 
de palanca, desplaça la llançadora d’un 
costat a l’altre del teler.
Batan: Marc de fusta o metàl·lic que, de 
forma transversal a l’eix del teler, pentina 
els fils d’ordit, tot apropant a la roba ja 
teixida, les successives passades de trama.
Embarrat: muntatge d’eixos, politges i 
corretges, que suspès del sostre, transmetia 
la força motriu a cada un dels telers d’una 
sala o quadra.

Joan Culubret i Missé
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ELECTRO SERVEI

Desplaçament gratuït 
a Argentona

Servei assistència tècnica 
d’electrodomèstics

93 799 74 50 
607 85 85 38 

(Jordi)

• Reparació de rentadores, assecadores, 
rentavaixelles...

• Venda d’electrodomèstics colpejats i d’exposició
• Aparell d’ocasió revisats i amb garantia
• Servei de lampisteria (electricitat, aigua, gas, 

aire condicionat i calefacció)

Pressupost sense compromís - Servei en 24 h
Nova adreça: Dr. Farrero núm. 16 (al costat de La Formiga)!

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Bones festes!

Bones 
Festes!

Lliurament del Premi 
Puig i Cadafalch al millor 
Treball de Recerca de 
l'Institut d'Argentona

3r Certamen Literari Vila d’Argentona
El dissabte 18 de novembre tingué lloc 

el 3r Certamen Literari Vila d’Argen-
tona, en el que l’Associació de Veïns va 
col·laborar amb la dotació del premi Premi 
Puig i Cadafalch (200 €) al millor Treball 

de Recerca de l'Institut d'Argentona que va 
ser concedit a Neus Fernández pel seu tre-
ball sobre la dona i l’islam i a Laia Águila 
pel seu treball sobre el suïcidi. Felicita-
cions i tot el suport als Amics de la Poesia 

d'Argentona i a l'Ajuntament amb aquest 
certamen literari. Esperem que aquest nou 
premi Puig i Cadafalch continuï i que pro-
mocioni l’escriptura entre el joves de les 
nostres escoles.

obituari. In memoriam

El passat 15 de novembre ens deixà en Domingo 
torres de cal Magret. En Magret era uns dels 

darrers domingos que encara ens queden. Nom que 
ostentava amb orgull i en record d’una època on 
posar el nom del Sant Patró de la Vila a un dels fills, 
era tot un símbol de pertinença al poble i d’accepta-
ció de les seves tradicions. 

En Magret estava profundament arrelat a 
Argentona. El recordarem per molts fets, però 
sobretot el trobarem a faltar al no veure’l al carrer 
Gran, per on solia passejar i asseure’s en uns dels 
bancs de l’Ajuntament vell a fer-la petar amb 
algun veí o vianant. sempre tenia opinió per a tot 
i no defugia la conversa.

tanmateix molts trobarem a faltar aquest any 
els pessebres que juntament amb la seva esposa, 
l’Eulàlia, ens oferien any darrere any, a casa seva 
i a l’aparador del sindicat. En Domingo i la seva 
esposa no han tingut mai cap recança en obrir 
les portes de casa seva a qualsevol que volgués 
gaudir d’unes imatges argentonines recreades en 
un pessebre artesanal, fet completament per ells, i 
cada any renovat. Esperem que l’Eulàlia, ajudada 
pels fills i pels nets, retorni ràpidament a fer-nos 
gaudir d’aquestes meravelles pessebrístiques que 
ja són part de la tradició argentonina.

A tots ells, els hi volem donar el nostre condol 
i suport en aquests moments de tristesa.
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La cara
La primera vegada que vaig veure aquella cara va ser mentre 

dormia. Encara que no sé perquè vaig tenir la sensació que 
m’era familiar. Tot i que em va trasbalsar una mica aquell somni, 
no vaig pensar-hi gaire. No fins uns dies després.

Va ser una matinada de dijous que em vaig despertar de sobte 
i molt neguitosa. De seguida em vaig adonar que aquella cara 
havia tornat a fer acte de presència en el meu son, i havia somniat 
amb ella.

Asseguda al meu gran i solitari llit, intentava tranquil·litzar-me 
i feia esforços per tal que la meva respiració s’estabilitzés. Vaig 
visualitzar aquell rostre. I llavors em vaig adonar que aquella cara 
s’havia transformat un xic des del primer somni. Aquell detall 
em va fer posar en alerta. Llavors vaig concen-
trar-me per recordar com s’havia mostrat la 
primera vegada.

La seva pell era molt clara. Els ulls negres, 
molt negres. El cabell llarg, rinxolat, i també 
negre. Fins aquí tot semblava normal. Si no 
haguera estat pel canvi en les seves faccions. 
En el primer somni aquells trets eren més aviat 
dolços, si bé la mirada dels seus ulls, sempre 
freda, no convidaven a mirar-los. En canvi tenia el somriure força 
encisador, i això feia que el seu rostre manifestes un mínim de 
confiança. Però aquella segona vegada s’havia transformat. Les 
característiques en la seva fesomia ja eren més dures, i el som-
riure s’havia tornat malèfic. Ara la seva mirada m’havia produït 
una sensació de por. 

A partir d’aquell dia ja no em trauria de sobre aquella imatge, 
aquella cara, aquell rostre. Perquè només era això, una cara. No 
tenia cos. Ara m’havia adonat.

Quan estava sola, quan la meva ment no estava ocupada amb 
la feina del despatx. Quan no pensava en cabòries, la seva imatge 
tornava a la meva ment per torturar-me.

I és clar, vaig somniar amb ella, incomprensiblement, moltes 
nits més.

I cada vegada era pitjor. Aquell rostre cada vegada s’anava 
tornant més terrorífic. Ara fins i tot gosava desafiar-me. Se’m 
presentava de cop. I m’espantava. I reia. I cada vegada deixava 
que jo veiés una mica més del que realment amagava.

Els seus ulls, encara que continuaven sent freds, ara es clava-
ven en els meus, obligant-me a mirar-los gairebé sense parpelle-
jar. Era com si m’haguessin hipnotitzat. No era capaç de deixar 
de mirar-los.

Ja era totes les nits. Temia el moment d’anar a dormir, encara 
que ja no anava al llit. No volia dormir. Sentia un pànic extrem. 
Però en algun moment m’adormia, quan ja no podia més. Llavors 
es presentava. La cara ja m’havia dominat per complet.

Aquell mal dormir feia que faltés a la feina més del normal. 
Ja no veia als amics i la família. No en tenia gens de ganes. I si 
algun veí o conegut m’aturava per parlar-me, jo l’esquivava o feia 
veure que no l’havia vist, o que tenia pressa. M’estava tornant 
insociable.

El matí d’un dimarts vaig sortir a què em toqués una mica el 
sol. Tants dies tancada a casa m’havien deixat la pell pàl·lida, i 
necessitava aixecar l’ànim.

Vaig caminar fins al passeig marítim i vaig dirigir-me a l’es-
pigó. A aquella hora del matí no hi havia pràcticament ningú. 
A uns cinquanta metres vaig distingir la silueta d’una dona que 
s’estava dreta sobre una roca. No li veia la cara, però el cabell el 
tenia molt negre i rinxolat. Vestia una roba molt ampla de color 
blanc que volava al so de l’aire. La vaig contemplar durant uns 

instants, mentre notava com els batecs del cor se m’acceleraven. 
Era ella? Em vaig preguntar. Però tot d’una va desaparèixer. 

Va ser tornant, mentre seguia el camí que em portava a l’es-
tació de tren, quan de sobte es va desencadenar un fort vent que 
feia despentinar la meva cabellera. Alguns cabells em van anar 
als ulls tapant-me la visió. I quan els vaig apartar per poder-hi 
veure, va aparèixer a uns deu metres d’on era jo una noia molt 
jove que creuava les vies del tren sense cap mena de precaució. 
Se la veia molt segura i decidida. Llavors ho vaig entendre. Vaig 
girar-me de cop. La cara, la temuda cara ja s’apropava a la noia. 

I vaig recordar. Vaig recordar perquè m’era familiar aquella 
cara i on l’havia vist molts anys abans. Ara sí. Ara n’estava segura. 

Vaig córrer i vaig xisclar la noia per tal de 
cridar-li l’atenció. Volia que tornés al present. 
Que sortís d’aquell estat hipnòtic amb què es 
trobava. Necessitava que la noia abandonés 
la terrible idea que li rondava. Vaig mirar 
a la dreta. Se sentia el soroll del tren que 
s’apropava amenaçador. Vaig cridar més fort 
encara. Però la noia no feia cas, la cara la tenia 
posseïda. No tenia temps de donar la volta 

passant pel túnel de vianants, així que em vaig penjar de la tanca 
que impedia creuar les vies, i la vaig saltar sense ni saber com.

Jo només tenia una idea al cap. Salvar la noia. M’hi sentia 
identificada. 

Vaig arribar al costat de la noia poques dècimes de segon 
abans no passes el tren. Recordo com de maliciosa reia la cara, i 
com em provocava. Vaig empènyer la noia sense pensar on aniria 
a caure.

Ja no s’escoltava l’espantós soroll del tren. Jo havia anat a 
parar a un cantó de la via. Tenia els ulls tancats i notava els nivells 
d’adrenalina fins a dalt de tot. No volia mirar. No volia saber què 
havia passat. No volia trobar-me altre cop amb aquella terrorífica 
cara rient-se de mi. No volia esbrinar si, aquesta vegada, havia 
guanyat ella.

Algú em tocava el braç i em sacsejava. La noia s’agenollava 
al meu costat mentre, temorosa, em preguntava si estava bé. Vaig 
incorporar-me lentament. Ella semblava no haver sofert cap mal. 
I de sobte, bruscament, vaig mirar al meu voltant. La cara no hi 
era. Vaig dedicar-li un somriure de complicitat a la noia. La cara 
havia tornat a perdre. Jo havia salvat la noia d’una mort segura. 
Igual que a mi m’havien salvat feia molts anys.

Núria Calafell Viayna

Només era això, una 
cara. No tenia cos.

Tel.: 93 797 04 11 - 93 756 03 06

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

Bones festes!
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bones 
festes!

• Productes fitosanitaris
• Servei de tractor
• Adobs, llavors, plantes
• Parada Mercabarna

•  Menjar per a animals, palla 
i farratges

• Servei de carretó hidràulic
• Màquina de trillar llegums

C/ Gran, 44 • Tel. 93 797 00 59 • 08310 Argentona

Bones Festes!

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

Bones Festes!

Bones Festes!

Som un grup de persones que treballem des del Maresme 
per visibilitzar quina és la situació de les persones que seguei-
xen fugint de casa seva a causa dels conflictes o de la situ-
ació econòmica i política que viuen als seus països d’origen.

És important per a nosaltres recordar que encara hi ha 
milers de persones confinades als anomenats camps de re-
fugiats en condicions inhumanes, passant fred, dormint en 
tendes sota la intensa pluja i les pedregades, sense atenció 
sanitària completa, sense informació, sense accés a l’edu-
cació, sense intimitat i, tot sovint, sense esperança.

Creiem també que és responsabilitat de la societat 
interpel·lar les nostres institucions perquè respectin els Drets 
Humans que diuen representar, des dels ajuntaments fins 
als representats de la Unió Europea, passant pels governs 
autonòmics i centrals. No podem seguir donant l’esquena ni 
permetre que els nostres representants polítics incompleixin 
sistemàticament les promeses que fan des de les tribunes 
i els parlaments.

Volem que es deixi d’alimentar la indústria de la guerra, 
volem que es creïn rutes segures i volem un refugi digne per 
aquelles persones que han hagut de fugir de casa seva per 
salvar la seva vida.
Seguiu-nos: vivimdrets.wordpress.com

facebook.com/VivimDrets
twitter.com/vivimdrets






RECOMANEM...
L’home del focus
Mia Puig
L’home del focus és la segona novel·la 
publicada de mia puig. 

La trama es situa a l’Argentona de finals 
dels anys 1970 i principis dels 1980, i té com 
a principals protagonistes a l’Anastasi i en 
Rafel. Un és de casa bona, l’altre no. Un és 
un triomfador, l’altre un admirador. A l’un, 

el poble se li fa massa petit, a l’altre, massa gran. Ambdues histò-
ries, paral·leles però entortolligades i amb la fotografia com a fil 
conductor, són narrades per la ploma divertida, a voltes sarcàstica, 
d’en Mia. L’autor, que reconeix servir-se del físic i la personalitat de 
gent que ha conegut per inspirar els seus personatges, ens diu: «Tot 
s’assembla, res no és veritat, o... tot és veritat, o s’hi assembla.»

En Mia Puig és joier, gemmòleg, actor de professió i, actual-
ment, malalt d’ELA. Va nèixer a Mataró però fa anys que viu a 
Argentona. Ha escrit dues obres de teatre: Santa Eulàlia (estrenada) 
i To be or not to be, stupid. També ha escrit diferents guions per a 
curtmetratges, monòlegs, i la novel·la Carrerons (publicada).

Amb L’home del focus, l’editoral argentonina Fem Maresme 
estrena una línia de suport a obres d’autors i/o temàtica locals.

L’home del focus el podeu adquirir, al preu de 10€, directament 
a casa d’en Mia o a les llibreries Arenas i Casabella d’Argentona, i 
Dòria Llibres de Mataró.
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Honorables
El sol es va llevar com cada dia, sense 

la mandra d’un dia festiu. Aquell diu-
menge, de l’ u d’octubre, havia de brillar 
més que mai per desvetllar un poble amb 
tres-cents anys de no dormir. Quan feia 
nítid l’arc del cel, abans, a baix, sota d’ell, 
milers d’ànimes ja resplendien foragitant 
les foscors de la nit.

L’hora era donada. L’esperit de la 
terra brollava per arreu, des de les alte-
roses muntanyes a les valls profundes. Les 
aigües de les deus l’arrossegaven, i la 
mar el rebia per amarar-se’n també d’ell. 
L’aire era tan pur com la rosada. La natura 
sencera vestia les millors gales per ser-ne 
present. Tot aquell espai 
d’univers emmarcava els 
fills de la soferta terra que, 
com l’au Fènix però sense 
cendres, sinó per la seva 
expressió de lliure i plena 
voluntat, la proclamaven 
sobirana.

El mal, però, endreçava 
les seves mil formes per 
barrar el pas de la llum. Enfront d’ell els 
somriures de la gent, fruit d’un legítim 
ideal que solament un cor net pot fer 
lluir. Els filisteus amb trets i gests corcats 
per la supèrbia i absolut poder es prepa-
raven per la seva gran festa de violació de 
la innocència, garantida per la seva total 
indefensió.

El sol no pot plorar, i va demanar els 
núvols que ho fessin per ell. No volia tor-
nar a veure fer-se més fort el poderós, 
abeurant-se de la noblesa d’aquella gent 
de pau de ciutats, viles i pobles que, aquell 
dia, celebraven guanyar-se la seva llibertat. 
vestien els millors somriures a la cara, 
la brillantor als ulls, el neguit de joia 
als seus cossos, els esperits afermats 
a la il·lusió. La seva única defensa. La 
fona d’un pastor.

Ni els cants de sirena, ni la mentida i 
difamació oficialitzada, ni l’improperi més 
roent, ni l’acció més vexada, ni la fúria del 
que mana i la força té per única raó, varen 
poder sotragar la fermesa d’un poble que, 
centúria darrera centúria, ha lluitat per la 
llibertat i el dret a viure-la com li calgui. 

Units homes i dones, joves i grans, 
famílies senceres, parelles amb nadons, cors 
bategant i enfortint les cames, aplegats com 
un feix de blat, com una garba a l’espera de 
la falç que l’ha de desfer. Aquesta era la gran 
estratègia dels veïns –molts d’ells desco-
berts aquell moment– i que vencien la por 
fent èpic aquell dia de l’u d’octubre, validat 

amb angoixa, dolor i sang, al 
llibre de la història de la 
nostra Pàtria.

Novament, la senzillesa 
del pastor ha vençut l’ar-
rogància i prepotència 
del guerrer. Novament, la 
causa justa ha guanyat la 
força de l’opressor. Fem que, 
novament, la nostra fer-

mesa diària ens meni, altra vegada, a gaudir 
de la resplendor del sol de la llibertat plena.

Aquestes hores viscudes ens han por-
tat a la memòria un munt de tenebres en 
les quals els nostres avis, pares i molts de 
nosaltres mateixos, vàrem ser obligats a 
viure. Proses, poemes i cançons ens varen 
mantenir l’alè per fer de baula a la nova 
generació que, sortosament, avui veiem al 
nostre costat ben desperta.

Un poema, fet cançó, va confortar-nos 
aquella negra nit de la dictadura feixista. El 
seu nom: l’Estaca, d’en Lluís Llach. Va fer 
història. Avui, l’acció del nostre poble la fa 
èpica. Tots els que hem realitzat aquest fet 
de l’u d’octubre, ens hem guanyat el nom 
d’honorables.

Joan Evangelista Ramon i Ferrer

La platja
1999. Fa seixanta tres anys que va comen-
çar la guerra. Fa seixanta que es va acabar. 
Per tant, tinc la seguretat que en la cons-
titució d’aquestes cuixes, tan grassones, 
tan rodonetes, que jo he vist aquest matí 
a la platja, l’escudella no hi ha tingut art 
ni part. Aquesta afirmació sembla una 
bestiesa però té molta importància.

L’escudella amb el seu corol·lari, 
la carn d’olla, fa seixanta anys que ha 
desaparegut com a columna bàsica i 
clàssica del nostre sistema alimentari. Si 
els nostres avis haguessin vist les cuixes 
que he vist a la platja, les haurien posat 
a l’haver de l’escudella. Les cuixes que 
faig esment, haurien servit de motiu per 
fer el panegíric més entusiasta del nostre 
tarannà burgès. Del pit i cap de costella; 
de la pilota; dels cigrons que voleien 
enmig del xivarri; de la pota de gallina; de 
l’orella de porc. A partir d’aquí els nos-
tres pares i els nostres avis se n’haurien 
anat a lloar el proteccionisme, la Caixa 
d’Estalvis, i la Mancomunitat de Catalu-
nya. Ara bé nosaltres després de seixanta 
anys de «no escudella» a quin haver hem 
de carregar aquest fet indiscutible que és 
l’aparició d’unes cuixes femenines tan 
plenes, tan llises, tan magnífiques? Seran 
les hamburgueses, serà el pa de baguette 
farcit de la camaleònica truita de patates? 
La meva observació a la platja també m’ha 
fet meditar sobre el problema de les sines 
femenines. Els nostres fills, criats amb llets 
artificials, no veuen els davants com nos-
altres els veiem. Nosaltres els vèiem com 
un corn de l’abundància i que, a més, ser-
vien d’ornament. Els nostres fills només 
veuen la segona part. Per a ells, els pits 
femenins són com els fanalets de revetlla 
i han passat de la categoria de producte 
alimentari a la d’article decoratiu.

Rafel Bigorra i Rius

Un poema, fet cançó, 
va confortar-nos 

aquella negra nit de 
la dictadura feixista.

c/ Carreras Candi, 5 baix (Argentona) tel. 930 10 58 66
676 45 20 93

INTER TALLER

MECÀNICA, ELECTRICITAT I 
DIAGNOSI DE L’AUTOMÒBIL

Posi’s en contacte amb nosaltres  
per a una revisió gratuïta!

Tel. 93 797 07 12 - Tel./fax 93 756 18 98
jflhneum@yahoo.es

Enric Granados, 3 - 08310 ARGENToNA

PNEUMÀTICS ARGENTONA
Bones Festes!

Bones 
Festes!
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EL RaCÓ 
DE La
LiNa
Un món perfecte

eren dos nens bons i bonics –Àngel i estel–
sempre germans, tothora amics, flors de muntanya,
amb un gran cor i a l’esperit
una innocència immaculada.
Algú va dur-los un xaiet dolç i bonic, blanc i petit,
–també innocent– que els va guanyar la voluntat
i amb ells jugava.
però una nit van descobrir que el matarien l’endemà.

esparverats, arrossegant el pobre xai –tan innocent–
que es resistia a marxar amb ells,
Àngel i estel, tothora amics,
se’l van endur molt lluny, molt lluny,
abans que el sol sortís de l’aigua.

I enllà de boscos i camins, de cims i sots i serralades,
a milions d’anys de llum d’aquí,
enllà d’enllà de les galàxies,
quin lloc preciós tan diferent,
quin cel d’Amor, quin paradís, quin món perfecte! 
Un món que viu al cor dels nens Àngels i estels
que se’l mereixen,
on no existeix la crueltat,
on és més ric qui més estima,
on ets feliç si l’altre ho és,
on la violència no existeix
i encara menys cap fanatisme,
on bèsties i homes són germans,
on mai cap bosc no és incendiat 
ni cal matar per poder viure!

Un món que mai no assolirem
perquè a mesura que creixem
matem l’infant que dúiem dintre!

Us desitjo Bones Festes de Nadal  
i un Felic, Any Nou!

Els escacs son 
protagonistes a 
Argentona

El club d’escacs CP Argentona organitza al llarg de 
l’any una sèrie de tornejos que contribueixen a la 

pràctica d’aquest esport mental i a difondre el nom de 
la Vila.

Coincidint amb efemèrides locals, com la Festa Major 
d’hivern, o generals com la diada de l’Onze de Setembre, 
el Club amb la col·laboració de l’Ajuntament, organitza 
de fa ja més de 4 anys diverses competicions. Per Sant 
Julià, un torneig per nens i nenes de partides semi ràpi-
des (10 minuts) pel sistema suís (els millors contra els 
millors). Per la diada, una competició per equips de 4 
taulers, de partides ràpides (5 minuts) a 9 rondes, i pun-
tuació olímpica (se sumen els punts obtinguts per cada 
equip en cada enfrontament).

Durant l’ any, el CP Argentona, participa en el Cam-
pionat de Barcelona per equips, presentant un equip a 
segona categoria (6 taulers) i un a tercera (4 taulers). 
Enguany, durant aquesta tardor, Argentona ha orga-
nitzat el Campionat del Maresme, tant en la seva versió 
open (jugadors fins 2100 de puntuació ELO) com tancat. 
Ambdós campionats s’han celebrat els dissabtes per la 
tarda, 9 rondes, en el CEIP Escola d’Argentona. El campi-
onat tancat, reservat als jugadors més forts, ha comptat 
amb la participació de 10 persones, destacant un mestre 
internacional amb un ElO de 2500.

Com podeu veure, el club d’escacs CP Argentona és 
una entitat molt viva que pretén fomentar els escacs; per 
això organitzem també tornejos escolars i classes per a 
principiants i avançats. Animem a tothom que vulgui 
aprendre, gaudir o perfeccionar el joc dels escacs que 
vingui al Centre Parroquial, on ens trobarà al «Bar d’en 
Jaumet», dimarts i dijous de 18 a 20 hores.

Argentona vol recuperar i millorar el prestigi que fa 
temps tenien els escacs de la nostra vila.

J. A. Capdevila
Club escacs C.P. Argentona

El proper 13 de gener farem el campionat de 
Sant Julià per a infants
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Problema núm. 56

Aquesta posició es produí en una partida del campionat USA 
de 1994. Les blanques fan una jugada que obliga a abandonar 
al bàndol negre. Quina és aquesta? I per què?

EsCaCs
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al problema núm. 55
La clau es jugar 1.Df2 i les negres guanyen a l’amenaçar 2.DxT g1; 
o 2.TxTg1, sense cap defensa ja que la captura de la dama o la torre 
negres per les blanques, va seguit de mat a g1. Si el blanc fa escac 
a c8, Rg2 i després Dg4, el negre canvia totes les peces i el final 
de peons està guanyat. Si 2.Dc8+, Rg2; 3.Dc5, Txg1; 4.Txg1, Df3+; 
5.Tg2, Df1+; 6.Tg1, Cg3+; 7.hxg, Dh3++.

Solució i comentaris en el proper número.

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

Carrer Sant Ferran, 22-24 – Tel. 93 756 14 51 - 669 923 107

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRÍCULA OBERTA CURS 
2017-2018

MUSIqUEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MUSICAL: des dels 3 anys.

RODA D'INSTRUMENTS: saxo, guitara elèctrica 
i espanyola, trombó, clarinet, viola, violí, violoncel, 
bombardí, bateria, flauta travessera, flauta dolça, 
acordió, baix elèctric, trompeta...

•	Classes col·lectives i individuals d'instrument

•	Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

•	Formacions instrumentals de corda i combo

•	Proves d'accés al conservatori i exàmens de la 
Royal Schools of Music

LITTLE BAND • BANDA&BAND • A-COR • BATUKATS

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Bones 
Festes!

c. Joan XXIII, 2
Argentona

Tel. 93 756 1600

V I A T G E S

www.xalocviatges.com

bones 
festes! Blai Abelló i Boix

A d v o c A t

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

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

Bones 
festes!



ÀRNICA
Herbolari

Espai de salut

Articles 
d’artesania pròpia

Tes i infusions 
a granel

NATUROPATIA • QUIROMASSATGE • REIKI 
• ESTÈTICA NATURAL

Marta Carol

c/Nou 2,B Argentona
 938534651 - 637564271   quirotemc@gmail.com

Targetes 
regal

Bones Festes!!

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

Bones Festes!

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 638 50 68   argentona@copimar.es  www.copimar.es

Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 638 50 68   argentona@copimar.es  www.copimar.es

Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!

C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

farmaciaguillen@cofb.net

farmacianuriaguillen.cat

farmàcia
Núria Guillén Vidal

@

www

Bones 
festes!

630 58 76 12
nuria.madurell@gmail.com

26/27 Gener -  Estoig de quadres
16/17 Febrer -  Àlbum Scrap
23/24 Març -  Cistell plegable
20/21 Abril   -   Patchwork

CURSOS MONOGRÀFICS
a Argentona
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Supermercat
compra saludable  )

Marques de qualitat  
al millor preu

Productes de proximitat

Coaliment, la nostra marca 
de confiança 

Servei a domicili gratuït

Fes la teva comanda per WhatsApp 655 906 942

C/ Barcelona, 38-40 – Argentona 
Tel. 937 970 503 – distperarnau@terra.com

Fes la comanda La preparem T’avisem Et portem la compra a casa



Bones Festes!

Bones festes!
www.mesqsalut.com
93.002.92.74 - 640.15.93.81
C/Carreras Candi, 22 - Argentona

Horari:
9.00 h a 14.00 h
15.00 h a 20.00 h

Centre Mèdic i Estètic
Estilisme – Salut – Bellesa

Tractaments facials - Tractaments corporals - Sessions 
de maquinària estètica - Teràpies manuals - Rituals de 
pedres volcàniques, or, canyes de bambú, xocolata, picota, 

etc. - Radiofreqüència mèdica/estètica - Ungles acríliques/
Gel - Depilació cera - Depilació Làser de Diode - Bellesa 
de mans i peus - Perruqueria - Entrenador personal amb 

Mihabodytec - Sessions personalitzades per aprimar i 
antiedat (home/dona) - Barberia

Bones Festes!

Bones 

festes!



Plaça Nova 6 - 08310 Argentona

Bones Festes!

bones 
festes!

bones festes!

Bones festes!

FINCA DEL VIVER

LLAR 

D’INFANTS 

EL BOSQUET
www.verdaigua.cat
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www.verdaigua.cat

www.verdaigua.cat

Verdures del Maresme 
i fruita del país. Tot eco.

Venda a la fi nca: 
divendres de 4 a 7 i 
dissabtes de 9 a 2

Ctra. Vilassar, km 5,2 (B502) - Argentona

FARMÀCIA

CTRA / DE VILASSAR 12
0 8 3 1 0  A R G E N T O N A
farmaciabuxeda@cofb.net

T: 93 756 16 85

BUXEDA

Bones 
festes!


