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El personatge. 
Lina Casanovas 
Pàg. 3

Editorial

Des de l’Associació de Veïns estem satisfets per el consens assolit entre els vilatans, les asso-
ciacions en defensa de la natura, l’administració local i la Generalitat establint un traçat per al 
futur  tren orbital en el seu pas pel nostre municipi. Efectivament, ni els més entusiastes podíem 
pensar que el passat debat informatiu sobre el tren orbital, organitzat per l’Associació de Veïns  
amb el suport de l’Ajuntament, acabaria en un consens unànime de totes les parts implicades. 
Ens felicitem, a més, de que aquest consens sigui en base als postulats defensats pels veïns en 
el manifest publicat en el número anterior del Banc de la Plaça.

No obstant, la nostra feina no s’acaba aquí perquè, amb l’horitzó 2020, data en què a més 
tardar ha de ser operatiu el tren orbital, caldrà estar atent i fer un seguiment proper de totes les 
actuacions prèvies a l’obra i al seu propi desenvolupament.

Per aquesta tasca i d’altres que configuraran la nostra vila en el primer quart del segle XXI, ens 
preguntem: on són els argentonins que constitueixen la franja de població entre els 9.000 i 
els 11.000 habitants? on és el jovent de nostre poble? on són les persones nouvingudes que 
viuen en els nous barris d´Argentona com Can Barrau, turó de Sant Sebastià o Cirés, entre 
altres? Trobem a faltar la participació ciutadana dels nostres fills i d’aquells que gaudiran de 
l´Argentona del futur. Si volem que millorin les coses, cal lluitar per un habitatge assequible, per 
un transport dinàmic, per més escoles i equipaments...

Actuacions com el debat sobre el tren orbital demostren que l’empenta ciutadana pot donar els 
seus fruits. Des d´aquestes ratlles us animem a la participació i a l’associacionisme.

En aquest número del Banc de la Plaça encetem un tema nou de debat com es l’habitatge 
a Argentona. Des de la redacció hem anat a buscar l’opinió dels financers i dels agents de la 
propietat immobiliària. Animem també altres interlocutors, com constructors, vilatans i admi-
nistració a dir-hi la seva.

Finalment trobareu també un espai dedicat a la salut, espai que vam començar en el número 
anterior i que volem consolidar perquè pensem que és d’interès per a tothom.el banc de la plaça
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Fes sentir la teva veu!
Participa amb nosaltres. 
Envia’ns cartes, notícies, 

articles, fotos... 
La teva opinió és important.

  En paper
Carrer Gran 28 Argentona

  Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com

Av. Puig i Cadafalch, 28 - Tel.: 93 756 03 06 - ARGENTONA
www.finquescabrespina.com
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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 accepta totes les col·laboracions que 
vinguin signades i siguin respetuoses. La redacció no es 
fa responsable de l´opinió dels seus col·laboradors.
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Al centre del poble A les urbanitzacions

Preu m2 útil d’obra nova Entre 4000 i 5.500  els pisos. Torres i cases des de 3.100
Des de 1.900 fi ns a 4.000 segons quina 
sigui.

Preu m2 de segona mà Des de 3.000 a 6.600 . Segons sigui una casa, torre o pis. Des de 2.950 a 4.900  segons la zona.

Preu lloguer ( mensual)
600 un pis, de 900 a 1000 una casa, 1400 , una torre, 
entre 10 i 17  el m2.

Entre 900 i 1.000 Entre 4,5 i 7  el m2.

L’habitatge a Argentona: 
pels núvols o per terra?

Estem rebent dels mitjans de comunicació, dia rera dia, 
missatges alarmants del món econòmic i principalment de 
la construcció. A la nostra vila el tema de l’habitatge és molt 

crucial: el Pla Urbanístic va ser el cavall de batalla en les passades 
eleccions municipals.

És per tot plegat que ens hem adreçat als Agents de la Propietat Im-
mobiliària que despleguen la seva activitat a Argentona per tal que ens 
facin una anàlisi del mercat immobiliari avui, febrer del 2008.

Des del Banc de la Plaça volem agrair als professionals d’Asimar, Fin-
ques Cabrespina, Finques Eduard, Finques Jocker i en Gil Cabrespina 
Tubau la seva amabilitat i l’esforç per fer-nos entenedor aquest món 
que des de fora es pot veure força complicat.

En general creuen que el preu de l’habitatge d’Argentona, globalment, 
és més barat que el de Mataró, Cabrera de Mar i Vilassar. I més car 
que a Dosrius-Canyamars, i alguns barris o zones de Mataró.

Els demanem que possin preu a l’obra nova, l’habitatge de segona 
mà i el de lloguer. És molt difícil, alguns dels APIs es veuen incapaços 
de dir uns preus aproximatius en aquests moments, depenent de les 
circumstàncies dels propietaris que volen vendre, variaran els preus. 
Tot i això hem elaborat aquest quadre amb les dades facilitades. Cal 
que entengueu aquestes quantitats com una referència. Dependrà en 
cada cas de la situació, la antiguitat de l’immoble....

Creuen que els preus actuals, en relació als dels darrers 6 mesos, estan 
estancats i en alguns casos “excepcionals” més baixos. És a dir: no ha 
començat cap subhasta a la baixa. En cap cas són preus de “liquidació 
de temporada”. Estan d’acord que aquesta és la tònica general dels 
preus de l’habitatge a Catalunya i en cap cas té unes causes de caràcter 
local. Ens remarquen que els preus a Argentona estan condicionats per 
la bona comunicació que té amb l’entorn, pel caràcter de poble que 
conserva i la manca de sòl urbanitzable.

Unànimement responen que actualment manca habitatge de lloguer, 
“si n’hi hagués els preus serien més econòmics”. Opinen que en fan 
falta ara i en un futur perquè “l’accés a la propietat és molt costós i 
unes quantes entitats de crèdit han reduït els crèdits”.” Fa 3 anys si que 
n’hi havia prous d’habitatges de lloguer perquè la demanda sol·licitava 
habitatge de compra”. El que està clar és que el parc d’habitatges de 
lloguer no estava preparat pel moment actual.

Assenyalen el preu del sòl com al “factor número 1 de l’encariment”. 
“Són poc signifi catives les diferències en els costos de producció, 
construcció i benefi cis dels constructors/promotors de la zona”.

“Una oferta de sòl (més) gran o signifi cativa tindria un efecte d’abarati-
ment substancial però depenent sempre de l’oferta i la demanda”. “Poc 
sòl = pocs habitatges= preus + elevats”, aquest és el resum matemàtic 
de la situació.

Si no hi ha més sòl, s’ha d’aprofi tar millor el que tenim. Un nou Pla 
d’Ordenació Urbana si no posa molt més espai per edifi car, cal que 
“(no) imposi una densitat tan generosa com es pretenia en l’últim 
POUM” i “fer habitables els espais sota coberta, (ara) en edifi cis pluri-
familiars, no és habitable.”

Cal una actuació política més decidida per garantir el dret a accedir 
a un habitatge digne. La qual cosa no vol dir que hagi de ser en 
propietat ni que, gràcies a aquest dret, els que han rebut ajuts puguin 
especular posant a la venda l’habitatge per obtenir-ne un guany.

El més antic dels Agents de la Propietat Immobiliària de la vila creu 
que “estem a l’inici d’una crisi immobiliària i els efectes els veurem 
més endavant, pot ser llarga i dolorosa per als promotors”.

És l’hora de fer política d’habitatge seriosament, amb un nou Pla  
Urbanístic i amb mesures que afavoreixin la construcció d’habitatge de 
lloguer.

Xavier Peguera
Redactor del Banc 

de la Plaça

EL PREU DE L’HABITATGE
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L a redacció del Banc de la Plaça ha traslladat aquesta pregunta al Delegat de la 
Caixa Laietana de la sucursal del Carrer Gran. 

La Caixa Laietana és una de les entitats financeres més antigues a la nostra vila, des de 
1935, la primera sucursal fora de Mataró. A més a més, desenvolupa la seva obra social 
a la vila fent-se càrrec del manteniment de la biblioteca.

El Sr. Josep Maria Gomis ens va atendre amablement i va comprendre l’abast d’aquesta 
entrevista: fer front a l’alarma i els temors cap al sistema financer i, en concret, la temu-
da pujada de les hipoteques.

BdP- Quina és la situació immobiliària actual? 
Després d’uns anys amb un creixement accelerat de la construcció, a partir de l’agost 
de l’any passat s’està patint una disminució de l’activitat. Aquesta situació no durarà 
sempre, en el curs dels anys ja s’han viscut situacions similars: recordem la del 92, per 
exemple.

BdP- Els agents de la propietat immobiliària assenyalen les entitats de crèdit 
com una de les causes d’aquesta crisi.
El crèdit no està tancat, de fet el volum creditici s’ha adaptat a la nova demanda i les 
entitats s’han amotllat a la nova situació. Hi ha un nivell de selecció diferent de mesos 
enrere.

BdP- En moments de crisi econòmica es genera certa por. Què podeu dir als 
futurs clients d’una hipoteca?
Si una persona té problemes o veu que els por tenir per afrontar el pagament del rebut 
de la hipoteca, el que jo li recomano és que no esperi i vagi a la seva entitat i ho parli, 
segur que una solució o una altra hi podrà trobar.

BdP- Moltes gràcies. Esperem que aquestes paraules hagin aportat certa 
tranquil·litat. 

Crisi immobiliària o crisi financera, 
heus aquí el dilema

Algunes preguntes a Josep Ma Gomis, delegat de la Caixa Laietana a Argentona

Si l’habitatge de compra cada vegada 
està més lluny de les possibilitats de la 
gent del carrer, mileuristes si hi arriben, 
potser caldrà demanar a les entitats d’es-
talvi que tenen obra social que tornin a 
cooperar amb les administracions en la 
construcció d’habitatge de lloguer - BdP Redacció

GRANADOS AUTOMÒBILS, S.L.   Sant Jaume, 59 • 08310 Argentona • Telèfons: 93 797 19 61 / 93 756 07 93
e-mail: grana2auto@Red.renault.es

REPARACIÓ DE 
CARROSSERIES 

EN GENERAL

VENDA DE 
VEHICLES NOUS 
I USATS
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la teca
menjar cuinat

General Llauder, 46
Tel. 93 756 13 49
08310 Argentona

Potser pot semblar estrany que en una revista d’una associació 
de veïns es faci un escrit sobre les eleccions generals que han 
de servir per a confi gurar el nou govern d’Espanya, però és 

indubtable que els veïns d’Argentona també ens veiem condicionats 
i sotmesos per l’esmentat govern. Encara que no podem oblidar que, 
segons estudis seriosos, pràcticament prop del 80% de les normes 
i disposicions que afecten a la nostra vida quotidiana es decideixen 
a nivell europeu, les quals estan preses per funcionaris i tecnòcrates 
aliens al vot popular i més aviat supeditat als interessos i lobbies 
econòmics i fi nancers del capital europeu; i això es refl ecteix tant en 
el preu de les hipoteques, que paguem el 80% dels espanyols, com 
en el tipus d’aliment que hem de tenir segons la política de la PAC 
(Política Agrària Comú) i fi ns i tot el preu de la benzina, 
en funció del valor de l’Euro que està condicionat pel 
Banc Europeu. Totes aquestes mesures i d’altres que ens 
afecten cada dia en la nostra vida quotidiana escapen a 
la capacitat dels ciutadans de poder infl uir per mitjà del 
seu vot. M’avanço a dir, abans que algú plantegi que ja 
tenim el Parlament Europeu, únic organisme elegit pel 
vot popular, que aquest no té capacitat legislativa.

Sobre les eleccions celebrades el passat diumenge dia 9, ha passat 
el que havia de passar, perquè així s’havia programat. S’ha avançat 
i consolidat el model bipartidista que es va dissenyar en la nostra 
Constitució de l’any 1978, i que tenia com a objectiu fonamental que 
l’esquerra, en aquella època el PCE, no tingués la més mínima possibi-
litat d’infl uir en la política nacional. Això és fruit de la vigència del vell 
model de restauració que ja es va iniciar l’any 1874 (Canovas i Segasta) 
i que es va reinstaurar el 1978 en versió moderna. En llenguatge col·lo-
quial, és la versió del “poli” bo i el “poli” dolent. Els programes dels 
dos partits que monopolitzen el govern espanyol coincideixen pràcti-
cament en el 90%, és a dir, coincideixen en els terrenys econòmics i 
polítics. Tots dos són radicalment neolliberals en el terreny econòmic i 

marcadament centralistes en el model d’estat oposant-se a qualsevol 
aspiració del dret a decidir que puguin plantejar les nacionalitats que 
composen l’estat espanyol, encara que, com hem dit, un fa de bo i 
l’altre de dolent. Les diferències dels seus programes radiquen més en 
aspectes de forma que de fons, tret d’alguna excepció puntual, com 
pot ser la legalització dels matrimonis homosexuals o qüestions sobre 
la religió, però res que pugui qüestionar l’essència del sistema polític 
que tenim imposat.

Davant d’aquesta situació, els ciutadans es polaritzen en els dos 
bàndols que al llarg de la història s’han donat a Espanya, el grup que 
defensa valors tradicionals i eterns de les essències pàtries i el que as-

pira a una renovació i modernització del nostre país que 
es veu resignada en una part molt important d’aquest 
sector, a votar pel mal menor.

Respecte a la nostra localitat, considerem que aquestes 
eleccions no tenen massa incidència, ja que es vota 
en clau nacional, sense cap correspondència amb 
altres votacions i en especial amb les locals; només un 
exemple, en aquestes eleccions el PP va obtenir 1.061 

vots, en canvi en les municipals en va treure 300, i el PSC que en les 
últimes municipals va treure 592 vots, ara n’ha tret 2.575, és a dir, ha 
multiplicat per quatre el número de vots. Com veiem aquestes dues 
formacions absorbeixen una part important del vot com ha passat a la 
resta del país. 

En la meva modesta opinió, aquestes eleccions no pronostiquen 
gaires bones perspectives per les classes populars, tenint present 
que s’acosten temps bastant problemàtics, especialment en l’àmbit 
econòmic, i tindrem un PSOE més inclinat cap a la dreta pels 
pactes que es veurà obligat a fer amb les forces de dretes naciona-
listes.

Eleccions generals 2008

Juli 
Sanmartín



el banc de la plaça 7Núm. 17  |  Març 2008 Actualitat

Si Argentona a meitat del s. XIX havia estat una gran productora 
de vi (els annals parlen de 10.000 càrregues1), a meitat del segle 
passat va ser una gran productora de patates.

Tothom ha sentit parlar de la qualitat de la patata “Bufet” (patata 
Institut Beauvé) però d’escassa producció i que el seu cultiu ha quedat 
arraconat al Prepirineu, mostra d’un passat agrícola i mostra d’un 
producte afamat.

Però centrem-nos en el nostre terme. A principis del 1900, els contorns 
de Mataró van començar a exportar cap al mercat anglès patata 
d’una varietat molt primerenca anomenada Royal-Kidney, i havia de 
ser de creixement ràpid perquè a partir del dia 15 de maig s’acabava 
l’explotació, tot i que temporalment podia perllongar-se alguns dies. 
La demanda va anar creixent, tot el maresme i el pla de Barcelona van 
sembrar de manera intensiva aquell tubercle. Va tenir denominació 
d’origen, eren conegudes com a “Mataró Potatoes” i el mercat de 
Londres era el gran consumidor, seguit de Liverpool i de Hull.

L’any 1931 la comanda va ser importantíssima, això va fer que s’arribés 
a cobrar preus més que rendibles i això també va fer que a l’any 
següent el pagès incrementés la sembra, i ja sabem allò de l’oferta 
i la demanda, massa producció va fer davallar els preus a un marge 
ruïnós. Manca de planifi cació. I quedi això com una anècdota.

Els anys de la postguerra no solament teníem comandes de la Gran 
Bretanya, en teníem fi ns i tot de França, Suïssa o Bèlgica, i la mitjana 
de la producció argentonina era d’unes 2.000 tones. L’any 1944, l’any 
de la màxima producció, es van assolir més de 4.000 tones. Això són 
quatre milions de quilos!2 Eren els anys en què es va introduir una 
patata ràpida substituta de la Royal, anomenada Étoile de Lyon.

A mesura que les nacions europees van trobar nous mercats de patata 
primerenca, la nostra producció va haver de reduir-se ostensiblement, i 
deu anys després la producció era de poc més de 1.000 tones.

Mentrestant s’havia començat a sembrar patates de cicle més tardà 
per a consum nacional. Llavors alemanyes com Sergen o Merkur van 
ser portadores de la plaga de l’escarbat de la patata, una plaga que, 
procedent d’Amèrica del Nord, s’havia estès arreu d’Europa i que va 
ser molt difícil combatre.

A partir d’aquí tothom coneix la història: la pagesia va anar minvant, 
qualsevol cosa era més rendible que sembrar patates i fe de pagès, i 
d’aquelles tones de producció s’ha passat a pocs quilos testimonials, 
com testimonials, són els quatre pagesos que resten, a qui, en aques-
tes ratlles, vull honorar.

Quan anem al mercat sabem que hi ha patates de pell blanca i de pell 
vermellosa amb carns blanques o grogoses, el que no sabem és que 
hi ha més d’un miler de varietats3. Em consta que a Argentona s’havien 
sembrat, a més de les classes que he ressenyat, les varietats de 
Palogan, Gauna-Blanca, Jaerla, Olinda, Mariana, Monalisa, Alava, Àgata, 
Kennebec, etc. de pell blanca, i Red-Pontiac, Urgenta, Turia, Desiree, 
Red-Craig-Royal, Maxim, etc. de pell vermellosa.

O sia, que aquest tubercle, que segons les cròniques havia pal·liat la 
gana d’alguns països com Irlanda i del que vam ser grans productors, 
ara ens ha de venir de qui sap on. Això sí, en tenim per triar i remenar.

1 Pascual Madoz. Diccionario
2 Joaquim Casas. El Maresme
3 Gran Enciclopèdia Catalana

Va de patates
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A vui fem l’entrevista a un personatge 
que m’omple de satisfacció. Doncs 
considero que l’Anton, a part de ser 

un bon amic i d’anar-nos relacionant amb 
trobades i xerrades, és també una persona 
molt assenyada, representativa d’una època 
de la qual té moltes coses a dir, ja que l’ha 
viscut amb força i plenitud.

L’Anton Collet, nascut a Argentona el 18 de 
març del 1939, fi ll d’en Josep i la Montserrat, 
encara que no és el germà gran, ell, a l’estar 
implicat en la terra, ens sembla el membre 
més representatiu de la nissaga de Can Serra, 
o bé del motiu Cal Rei.  Ens explica l’Anton 
que la masia és molt antiga, ja es veu, és una 
casa pairal però amb personalitat i noblesa 
que ella mateixa desprèn, doncs al mirar la 
façana es veu la seva magnífi ca personalitat. 
Ell ja hi ha vist set generacions –que van del 
besavi fi ns als seus nets. Ens diu que cada 
dia va a Cal Rei tot i viure ja al poble. Vol 
mantenir la casa tal com està i ens diu ”vaig 
néixer a aquesta casa i hi vull morir”. Sembla 
que els seus fi lls també hi volen anar a viure, 
així doncs la nissaga de Cal Rei no es perdrà. 
Encara que la casa no és a Cal Rei sinó a Can 
Serra, sembla que l’origen del mot bé de que 
al ser una casa tan popular hi anava molta 
quitxalla i també gent gran, que eren ben 

rebuts i afalagats i la besàvia tenia la manera 
de ser generosa i exclamava davant dels nens: 
“vine, rei meu, que et donaré quelcom de 
menjar” i d’aquí bé el mot de Cal Rei. 

El seu avi, junt amb el de Cal Suari, tenia  
tartana que feia de transport cap a Mataró i 
Barcelona, això abans del tramvia; és a dir, era 
el medi de transport públic de l’època. 

L’Anton ha viscut sempre de la terra, si bé als 
16 anys també feia de corredor bancari per 

al Banc Popular, quan a la vila no hi havia 
sucursal d’aquest banc. Ens diu que ell ha 
vist totes les muntanyes del voltant, que ara 
estan plenes de bosc, plenes de vinyes, i 
que entre fi lera i fi lera de ceps hi plantaven 
verdures (clar que en aquella època plovia 
més i no havíem entrat en el canvi climàtic). 
Considera que ara els boscos estan mal 
gestionats, doncs al no produir riquesa, 
ningú en té cura i estan bruts i amb perill 
real d’incendis ja que a més de la brolla hi ha 
massa pins.  

Està jubilat però encara conrea un tros de terra 
i una petita vinya. En aquest sentit ens diu que 
aquesta efervescència pel vi que hi ha ara a 
Argentona està molt bé, per això està entre els 
Amics de les Vinyes.

Per ell, ara, la pagesia està més morta que 
viva, només queden uns pocs pagesos com en 
Panarra, l’ermità, el de Can Boba i algun més 
que ara no recorda.

Parlant amb l’Anton ens adonem que el 
nostre personatge d’avui era un grandíssim 
esportista. A part de ser un dels fundadors 
del bàsquet a Argentona i ser una de les 
persones principals que van construir la pista 
del Centre –que per cert jo també hi era– era 

L’Anton de Can Serra
el noi de Cal Rei
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un gran jugador, de tal 
manera que fi ns tot el 
Barça, quan era juve-
nil, el va voler contrac-
tar i li oferia una Vespa 
de fi txa. Però ell va 
preferir estar amb els 
companys i va rebutjar 
l’oferta. Ha tingut una 
extensa continuïtat al 
bàsquet, des que era 
infantil fi ns a passar 
per la junta, ser-ne 
president i ara mateix 
encara pertany a 
l’actual junta.

Quan li preguntem què en pensa de l’actual bàsquet, ens diu 
que li sembla molt bé doncs hi ha una gran quantitat d’equips i 
jugadors, encara que costa molts calers. Però per l’esport és bo.

Quant a la qüestió social i pública al poble, l’Anton no ha 
participat obertament de la política, però sí dels fets culturals 
tals com el Corpus, els Tres Toms i altres coses de caràcter 
semblant, com ser geganter.

Ell, amb la perspectiva que dóna la vista des de Cal Rei, amb 
tot el poble als seus peus, considera que el creixement s’ha fet 
malament, no s’han cuidat les infraestructures al mateix nivell 
en què creixia la població i més ara que, al tenir Argentona 
tanta bona comunicació, està atraient molta gent de l’àrea 
metropolitana i de Mataró. Creu, com nosaltres, que cal cuidar i 
mesurar el creixement a un nivell sostenible.

Finalment, preguntant-li pel projecte del tren orbital, conside-
ra que el progrés no es pot parar i hi està d’acord sempre que 
es respecti el medi ambient i per això li sembla bé el traçat, 
proposat per l’Associació de Veïns, que passa pel marge dret 
de la riera.

Tot preguntant-li pel Banc de la Plaça com a 
mitjà informatiu transparent i coherent, ens 
dona una visió positiva i ens anima a continuar 
amb la tasca. 

Plaça Nova, 4 - Tel. 93 756 11 37

08310 ARGENTONA

Participa en la 
vida ciutadana

Josep 
i Xavier 
Nieto

Saludem als le� ors del Banc de la 
Plaça i agraïm la bona acollida de 
la mist ela, el vinagre i el vi novell.
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Estalvi d’aigua

Amb bon criteri, amb temps sufi cient i en 
compliment de les mesures excepcionals 
decretades pel Govern de Catalunya, 
l’Ajuntament d´Argentona ha portat a 
terme una campanya de sensibilització 
en torn al consum d’aigua. Ens sembla 
bé i per això  nosaltres des del Banc de la 
Plaça hem volgut col·laborar fen divulgació 
d’algunes mesures que de manera indivi-
dual podem portar a terme en els nostres 
domicilis per tal d’estalviar aigua.

Centre Cívic Can Barrau

Molt previsiblement el proper hivern els 
veïns de Can Barrau podran gaudir de les 
instal·lacions del nou centre cívic veïnal. Es 
una bona notícia perquè l´Ajuntament ja 
ha començat a posar fi l a l’agulla el mes de 
març per tal de començar amb les diferents 
actuacions encaminades a iniciar les obres. 
Benvinguda sigui la noticia.

Govern i oposició

L’equip de govern i especialment l´Alcalde Sr. 
Masó i el seu “almirall” Sr. Collet, estan fent  
esforços per tal de sumar més grups polítics 

al seu govern. En concret estan negociant  
amb ERC i PP per tal de que aquests entrin a 
formar part de l´equip de govern juntament 
amb Tots per Argentona i CiU. Sembla que 
Jesús Hita ha rebutjat la proposta en cohe-
rència amb el seu plantejament de fer una 
oposició tranquil·la i constructiva. Els amics 
d´ERC estan en la línea d’acceptar l’entrada 
en el govern en funció de l’oferta que 
rebin. Ja veurem com acaba la cosa perquè 
segueixen negociant. 

La Sala i l’oposició

En el que portem de legislatura el tema de 
La Sala no està prou ben tractat per tots 
els grups en general. Ens preguntem per 
què l´oposició no fa cap requeriment per 
tal de agilitzar els tràmits, actuacions o el 
que sigui, per tal de posar-la en marxa... I 
per què l´equip de govern tampoc informa 
acuradament de com està aquesta qüestió. 
Aquestes també són coses que els veïns 
volem veure solucionades. I sembla que 
parlem d’una cosa prou important, no?

Piscina coberta

Sembla que aquest any 2008 tampoc tin-
drem la piscina coberta. Això sembla, per-

què en aquest moments (març de 2008) 
encara estan treballant en el concurs per a 
l’adjudicació d’aquesta obra. De moment 
s´ha demanat a les quatre empreses 
que han mostrat interès pel tema més 
documentació per tal de defi nir quina és 
la millor oferta. Amb sort a fi nals d’any 
podran començar les obres. Tant s’hi val 
un nou retard... els vilatans d´Argentona ja 
estem acostumats a pagar i a callar.

Bar del poliesportiu

És un dels nostres temes preferits i per 
això volem insistir. En el ple de febrer 
es va aprovar convocar el concurs per a 
l’adjudicació de l’explotació del bar del 
poliesportiu que fa tants i tants anys que 
cal. Ja tenim el concurs engegat. Esperem 
que no surti la més lletja o el més lleig, 
com vulgueu!!!

Nova cap de premsa a 
l´Ajuntament

El dia 1 de febrer es va incorporar a 
l´Ajuntament la persona que farà funcions 
de cap de Premsa i comunicació munici-
pal. S’encarregarà del web municipal, les 
relacions amb els mitjans, la comunicació 

Estalvi d’aigua al seu govern. En concret estan negociant  

COSES QUE PASSEN El banc de la Plaça

Com podeu veure en aquest ampli reportatge fotogràfi c, a la 
nostra vila darrerament han augmentat els casos de pintades a 
las parets i als carrers. Ens preguntem el perquè d’aquesta per-
missivitat. Ens preguntem per què una pintada pot estar mesos 
i mesos sense que ningú faci res per tapar-la. I ens preguntem 
per què cap partit, ni del govern ni de l’oposició, no proposa 
cap mesura correctora. No es passegen prou pels carrers?

Ja sabem que potser estem en un temps en què sembla que 
cridar l’atenció sobre determinats comportaments no estigui de 
moda, però cal tenir en compte que el respecte per les normes 
elementals d’educació i comportament  també és part de la 
llibertat que tots exigim. Un mal exercici de la llibertat perju-
dica també la col·lectivitat. I a les nostres parets tenim un bon 
exemple.

Ens podran dir que això és un problema de quatre gamber-
ros. I potser tenen raó, però no val escudar-se en això per no 
fer res. Prenguin nota i valorin si tenim un 
poble net o un poble que comença a tenir 
fl aire de decadència.

Decadència a les parets

Agustí 
Rodríguez
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Participa amb nosaltres. 
Envia’ns cartes, notícies, 

articles, fotos... 
La teva opinió és important.

En paper
Carrer Gran 28 Argentona

  Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com

el banc de la plaça
interna, i les relacions públiques del Go-
vern. Es diu Cristina Maynou. Benvinguda i 
molta sort.

Moguda a Tots per 
Argentona

Tots per Argentona va néixer com a grup 
multidisciplinari de gent que d´una o altra 
manera varen confi ar en Pep Masó i la seva 
llista per fer les coses d’una altra manera 
en el govern del poble. I sembla que les 
coses no estan funcionant com voldrien 
aquells que els varen portar a guanyar les 
eleccions. Ens han explicat que en una de 
les darreres assemblees van donar consells 
a Pep Masó i al seu tinent d’alcalde Xavier 
Collet per tal de canviar la manera de fer. És 
evident que el dia a dia potser els fa veure 
les coses d´una manera diferent a com es 
va plantejar quan varen decidir presentar-se 
a les eleccions. I ara els demanen respon-
sabilitat. Normal, diuen que Roma no paga 
a traïdors.

Aparcament a la Plaça Nova

L´Ajuntament està en la línea de construir 
un aparcament a la Plaça Nova. Sembla 
que ja han començat a fer els primers 

passos i en aquest sentit estan treballant en 
la gestió per a la concessió de l’aparcament. 
S’està plantejant la possibilitat de demanar 
un avantprojecte per tal de defi nir la millor 
actuació. A partir d’aleshores es convocarà 
el concurs públic perquè s´hi presentin 
les ofertes. Esperem que no s’allargui tot 
més del necessari. L’aparcament és una 
necessitat urgent.

Converses pel nou IES

Ja s’han posat les piles els amics de la 
Regidoria d´Ensenyament i sembla que han 
començat les converses amb pares de l´IES 
i amb membres del Departament d’Educa-
ció respecte la necessitat de fer les gestions 
per a la construcció del nou IES. Està molt 
bé, perquè aquest serà un equipament 
molt necessari dintre de poc temps. Estaria 
molt bé també que es fessin alguna mena 
de reunions per tal d’evitar el consum de 
drogues als voltants de l´actual IES. Només 
cal donar una volta a la sortida i compro-
varan de què els estem parlant. Ja fa temps 
el propi Alcalde va dir al Banc de la Plaça 
que es portarien a terme reunions amb 
pares i professors per tal d’afrontar aquest 
tema. De moment res de res, que nosaltres 
sapiguem.

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

C/. Les Parres, 15

08310 ARGENTONA

Tel. 93 756 06 55

Fax 93 797 40 31

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

fotodenúncia

revistaelbanc@gmail.com

Para’t i 
dispara!

Si veus coses de la vila 
que no t’agraden, fes una foto i 
envia’ns-la amb la teva opinió.

Ajuda’ns a millorar el poble!

Fes sentir la teva veu!
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Estem a un caos polític. Per què ho dic? La resposta la trobem als 
últims plens municipal, els quals jo he seguit de prop, amb un 
alt cost de paciència, doncs són insuportables i llarguíssims. En 

l’últim d’aquests plens m’he adonat que l’equip de govern ha perdut 
els papers. 

Tots per Argentona es va presentar precisament per no repetir les ano-
malies que havia causat l’antic equip de l’Entesa, ja que havia tractat 
malament l’oposició amagant-li informació i actuant amb prepotència i 
despòticament. 

Està clar que l’Entesa va cometre en els últims quatre anys moltes erra-
des i això ens va fer pensar que presentant una candidatura com Tots 
per Argentona, amb un caire més obert i directe, es resoldrien aquests 
problemes. Greu error!!!

Haig de reconèixer que la política teòrica és una cosa i la pràctica n’és 
una altra, doncs en quatre mesos han superat els errors de l’Entesa, ja  
que s’estan passant de prepotents i han comès els mateixos errors, i la 
solució pelegrina de “vostès també ho feien”, no és vàlida.

En l’últim ple, el senyor regidor d’Urbanisme, en una situació d’oculta-
ment de informació a l’oposició sobre un fet greu que ens afecta a tots 
–sobre la qüestió de Can Doro i el fet que Vertix ha posat un conten-
ciós contra l’ajuntament- va dir de manera irònica i amb menyspreu 
per l’oposició que no havia dit res perquè considerava que només 

era un fet mínim i que l’oposició parlava d’una muntanya quan per a 
ell tan sols era un gra de sorra. No ho entenc. ¿Com pot ser que un 
responsable polític que té una cartera tan vital com Urbanisme, en una 
qüestió com un contenciós que pot fer hipotecar l’economia municipal 
i perillar la solució –que tots volem– de Can Doro, digui aquestes ba-
janades i tingui un perfil polític tan superficial i menyspreador alhora? I 
això amb el beneplàcit explícit del Batlle.

Senyors meus, o tornem a la gènesi fundacional i als 
principis de Tots per Argentona o la història us passarà 
factura i us demanarà comptes.

BAR FORMIGA II

Av. Puig i Cadafalch, 3
08310 ARGENTONA

Tel. 93 797 20 50

en bona companyia

Selecció Tomàs

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

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES

Des de 1984

Carrer Gran, 2
08310 Argentona
Tel. 93 797 17 50

Carrer Gran, 2
08310 Argentona

Estem en un caos polític

Josep 
Nieto i 

Carbonell
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Hem patit una jornada de vaga i sembla que el Conseller 
Maragall no ha tret la banya, entestat a passar a la història com 
el reformador i creador del primer sistema educatiu propi, 

amb permís del govern de l’estat que ha d’homologar els títols que es 
donin a Catalunya.

Després de llegir les bases on se sustenta la llei que vol aprovar, a 
qualsevol persona mínimament interessada en l’educació li surt au-
tomàticament la jaculatòria: ”Verge santa, Verge santa/ que em quedi 
com estava”. No em refereixo a la “resistència al canvi”, un fenomen 
conegut des de fa dècades. Si es tractés d’aquest mal, només hi ha 
una manera de vèncer-lo: la participació dels implicats fent propostes i 
comprometent-los en les decisions.

Sembla que en aquest cas els docents que hauran de portar el pes 
dels canvis imposats per “qui-paga-mana” no cal que participin en 
el procés de millora, ni tan sols cal convèncer-los que amb la nova 
llei augmentaran les eines (legals, pressupostàries) i el suport de la 
comunitat educativa (AMPA, governs locals...).

En les bases de la nova llei hi manca “l’optimisme contagiós” (aquell 
optimisme que pregonen els cartells del PSC en campanya) i enlloc 
traspua fe en que la nova etapa de l’escola catalana serà millor. 
Aquests dies hem assistit a grans discursos de telepredicadors que 

demonitzaven el règim funcionarial com la principal causa del fracàs 
del sistema educatiu i de l’avortament de la nova llei propugnada.

Els mestres i les mestres de l’escola pública de Catalunya som hereus 
d’una llarga tradició pedagògica d’avantguarda. I una cosa tenim tots 
en comú: ens estimem l’escola pública! Qualsevol “gestor” interessat 
aprofitaria aquest actiu. 

Després de 25 anys de professió no crec que cap mestre ni mestra 
estigui en exercici només pel sou de funcionari. La frustració se so-
matitza, s’emmalalteix.  “Sense amor/no es pot viure”, cantava Mª del 
Mar Bonet. Sense il·lusió, comprensió i autoestima és impossible fer de 
mestre. “Si no és per millorar/ Verge santa/ per què cal canviar?”

Ernest Maragall sembla Ponç Pilat, rentant-se les mans. Promulga una 
llei per “retornar” l’escola a mans privades a veure si el “mercat” la fa 
funcionar, o l’estimba penya-segat avall. Conseller, sigui valent, lideri, 
encomani una visió positiva: una comunitat educativa convençuda de 
la catalanitat de l’escola i que no s’arronsa davant els reptes de futur. 
Que vol continuar donant 
genis de l’art i del saber i, 
alhora, ciutadans compro-
mesos en la millora del 
benestar i la convivència.

CARNS SELECTES PILAR

C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER. 24 - BAIXOS

08310 - ARGENTONA

TEL. 93 797 09 06

Cap a quin precipici porta l’Escola 
Catalana el Conseller Ernest Maragall?

Xavier Peguera i Marvà
Mestre. Llicenciat en Filosofia i Lletres.

Secció Ciències de l’Educació.
Especialitzat en Organització Escolar.

Treballs i col·locació de motllures decoratives

C/Rosers 18

Tel. 93 797 09 34 08310 Argentona

llibreria

papereria

premsa-revistes

i regals

carrer gran 18

08310 argentona

tel. + fax 937 970 616

tel. 937 560 727

arenas@llibreriarenas.com
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Para expresar con brevedad la importancia y 
el significado del concepto estado de dere-
cho podemos resumirlo en que se articula 
por parte del Estado un mecanismo capaz de 
dirimir de forma legal las diferencias entre las 
partes implicadas en torno a un conflicto.

Qué quiere decir esto? Que dado un conflicto 
en el que las partes implicadas no llegan a un 
acuerdo, ambos se someten al criterio de un 
juez para que éste arbitre justicia y soluciones 
al conflicto.

Antes de llegar a una situación en la que la 
única salida sea la aplicación de el estado 
de derecho, las personas de buena fe deben 
agotar la vía de la negociación para arreglar 
de buena fe los conflictos mediante el diálo-
go y el consenso.

Ciertamente se puede recurrir reiteradamen-
te al sistema judicial para redimir causas, 
pero ésta es una metodología que implica 
costes en términos de tiempo y dinero. Es lo 
que llamamos judicializacion de la vida 
publica.

Dado que este coste no es asumible en la 
mayor parte de los casos por parte de los ciu-
dadanos individuales, pero sí en cambio por 
estructuras asociativas y empresas (personas 
jurídicas, en suma) podemos encontrarnos 
en la tesitura de que una asociación que 
teóricamente defiende a sus asociados, y 
por ellos cobran una cuota, actúa contra 
ellos, aprovechando la suma de los recursos 
obtenidos para la financiación de procesos 
judiciales largos y costosos, o bien se enroca 
en posiciones intransigentes tras una barrera 
judicial que la separa de sus asociados.

Por que puede querer una asociación 
enrocarse frente a sus asociados? Porque 
saben sus dirigentes perfectamente que sus 
tesis no son mínimamente sostenibles en 
un proceso de diálogo abierto, y pretenden 
obligar a sus asociados a asumir tácitamente 
sus atracciones autocríticas y arbitrarias frente 
a la perspectiva de que la única vía posible es 
la judicial.

Estas situaciones cargadas suelen durar mu-
cho tiempo, lo cual implica la perdurabilidad 
de las decisiones, la carga tácita por parte de 
los asociados al asumir las costes económicos 
de la mala gestión y el creciente aumento de 

gastos que deberían servir a los asociados y 
en cambio se destinan a abogados.

La judicializacion de la vida publica no es 
sino una cortina de humo que encubre una 
general falta de competencia de quienes 
la utilizan.

En los últimos tiempos, esta cortina de humo 
adquiere tintes de mayor complejidad, ya 
que se cimienta de forma paulatina, tanto en 
la vía judicial como en el uso, en lo que en 
filosofía se conoce como “falacias formales”. 
Una de las más extendidas es la falacia por 
deslegitimación; como en nuestro caso con-
creto, cuando una persona defiende una idea 
se descalifica a la persona y se deslegiti-
ma automáticamente la idea sin entrar ni 
siquiera a considerarla. ¿Acaso todas las ideas 
de esa persona son malas? Falso.

Otra falacia formal es la del tercio excluso, 
la cual se resume en que alguien no está de 
acuerdo con una parte de un razonamiento,  
si otra parte del razonamiento implica una 
finalidad.

Esto se refleja en que por el hecho de criticar 
a la Junta de Compensación no implica 
necesariamente que estemos en contra del 
proyecto y por el fin de la ejecución de las 
obras necesarias. Es decir, la Junta se escuda 
en el proyecto, diciendo que criticar a la junta 
es ir contra el proyecto: una vez mas falso.

Tampoco estamos en contra de la recepción 
por parte del Ayuntamiento, estamos con-
tra la ocultación de la verdad y contra la 
mala gestión.

Otra falacia formal consiste en suponer que 
la sola defensa de una idea buena legitima 
las demás, supuestamente malas.

Por ejemplo es incorrecto asumir que por el 
hecho de que la Junta defienda la recep-
ción municipal, la Junta consigue por estar 
por consiguiente en posesión de la verdad 
absoluta en todas sus decisiones y premisas. 
Por tercera vez, falso.

Al margen del uso de constantes falacias 
formales  para conseguir el descrédito 
de sus opositores, la Junta utiliza otros 
recursos arbitrarios y triquiñuelas como, 
por ejemplo, la alteración de las actas de 

las asambleas, en las cuales se omite o 
manipula de forma tendenciosa el resul-
tado de las deliberaciones con la finalidad 
de borrar el rastro que pueda vincular 
éticamente a la Junta con una decisión 
tomada de forma democrática.

Nosotros creemos que debe hacerse un 
uso racional de los recursos económicos y 
por el contrario constatamos cada vez con 
mayor frecuencia que la Junta los utiliza en 
beneficio propio a dos niveles: otorgando 
partidas, con criterio de amiguismo, creando 
un círculo de personas en torno a las cuales 
giran oportunidades; y haciendo propaganda 
con el dinero que teóricamente va dirigido a 
cubrir necesidades comunitarias.

Nosotros pensamos que es necesario 
un equilibrio entre fondo y forma; no se 
puede defender unas ideas democráticas 
mediante unas prácticas autoritarias i 
prepotentes.

Pensamos también que las actuaciones de 
la Junta en este sentido la deslegitiman y 
le restan credibilidad frente a la posibilidad 
futura de que sea este grupo de personas 
las que negocien en nombre de todos con 
el Ayuntamiento y las que nos hagan asumir 
acuerdos tácitos con los que no queremos 
transigir.

Es también evidente que esta Junta, en nin-
gún caso por tomar decisiones importantes, 
ha conseguido el quórum necesario, violando 
constantemente el estatuto, en concreto los 
art. 38.13 y 35.

Por  todos este conjunto de razones, 
entendemos que otra Junta es nece-
saria. Una junta que tome como punto 
de partida la participación de todos sin 
exclusión, la transparencia en la gestión 
económica y en el seguimiento del respeto, 
tanto de las personas como del estatuto 
mismo.

No nos merecemos una Junta de Compen-
sación como la actual y en consecuencia 
pedimos que se vayan para dar paso a un 
procedimiento democrático de constitución 
de una nueva Junta que sí sea representativa 
de todos y actue con un talan-
te de diálogo que la legitime 
a todos los niveles. 

Can Raimí y sus locuras
La Junta de Compensación y el estado de derecho

Savino 
Ricco
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Com molta gent sap, vaig presentar, junt amb l’Assumpta i en 
Juli, entre d’altres, la candidatura d’Esquerra Unitària a les 
eleccions del 2003, on l’actual regidora de Medi Ambient 

i Participació va estar 4 anys de regidora de l’oposició. Aquests 5 
anys –l’anterior a les eleccions del 2003, ja estàvem en la brega– 
ens vam moure per dues qüestions bàsiques: la lluita contra un 
equip de govern al nostre entendre nefast, prepotent i amb un 
alcalde prepsicòtic pel poder i, focalitzat en Can Doro, per un mo-
del sociològic i urbanístic de poble que també al nostre entendre 
no portava a terme l’equip de l’Entesa. I ho fèiem amb indignació 
i desencís perquè havíem apostat al 1998/99 per l’Entesa. Però 
a partir del tercer any de la primera legislatura se’ls va veure la 
llauna tant que ens vam veure obligats a actuar –el primer cas per 
la detenció i identificació de nanos a les escaletes del Centre l’any 
2002. Desprès va venir Can Doro i apa... p’alante.

Com tothom sap també, l’any 2007 jo no vaig participar amb TxA 
i si bé ara n’estic a prop, tinc les meves diferències sobre com cal 
fer les assemblees, com cal fer democràcia participativa, etc. Ara 
bé, allò que em treu de polleguera, que fa que pensi malament, 
és l’actuació rabiosa i histèrica de la gent de l’Entesa, moltíssim 
més fins i tot que la gent del PSC, amb una intuïció antropològica, 
derivada de l’anomenada “escola de la sospita”, és a dir, que allò 
empíric en si mateix és enganyós i que sempre hi ha quelcom 
amagat darrere.

Tinc una teoria que podria posar-se a prova empíricament, enca-
ra que els subjectes d’anàlisi –els membres de l’Entesa– no crec 
que estiguin per la labor. Crec de manera sincera que la gènesi 
de la ràbia i histerisme de la gent de l’Entesa té dues bases: una 
sociològica i l’altra cognitiva, que es retroalimenten dialèctica-
ment. 

M’explico: la característica sociològica de la gent de l’Entesa és la 
de ser una Gentry –entenent això com a sinònim de classe aco-
modada amb destí manifest per dirigir, per manar, com si sortissin 
d’una escola de negocis d’Òxford o de les escoles d’estudis del 
funcionariat francès, d’on surten els quadres polítics de la Repú-
blica Francesa– o, amb altres paraules, els progres de casa bona 
exercint a través del seu “exhibicionisme de la bondat”, el desig de 
classe, el desig de manar per condició de bressol, innatament.

Això porta a creure’s –de manera semblant al despotisme il·lus-
trat dels monarques de l’edat moderna– a decidir pel poble, 
sense el poble i a plantejar la dita kantiana de que l’home encara 
està en minoria d’edat i ells, els il·lustrats, han de guiar-lo i con-
duir-lo a la seva majoria mental, a la llum de la seva veritat.

Però clar, fa 200 anys dels il·lustrats, i a més els moviments 
comunistes, alternatius i antiglobalització ja han marcat què és la 
democràcia participativa i ja ni Déu creu en els “progres” emanci-
padors de masses –per cert és el que li passa a ICV, que crec que 
té quelcom a veure amb l’Entesa.

Així doncs, la ràbia bé de la frustració de no manar, expressada en 
la pèrdua de les eleccions, que alhora es deriva de la percepció 
dogmàtica i tancada de que ells són els destinats a manar i allibe-
rar el món... i si aquest món no els fa cas a més de rabiar han de 
defensar “dogmàticament” el lloc que creuen que els pertoca en la 
vida i en la societat, en la història!!!!

Pobrets, els cal una dosi molt alta de psicoanàlisi, no del normal 
sinó del dur, del estil klenià... i potser també una petita introspec-
ció dins de cadascú per plorar les penes. 

Diuen que es molt terapèutic.

Genètica d’una rabiositat

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Especialistes en decoració en alumini i vidre

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

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

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA

Xavier Nieto
Antropòleg
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Conegut Manuel Cuyàs

Ahir em van passar una còpia del teu escrit El 
tren d’Argentona que es va publicar, el passat dia 
8 de febrer,  a Vilaweb-El Punt, www.vilaweb.cat/
www/elpunt, que fa referència a la construcció 
d’un tren orbital i els ciutadans d’Argentona. 

Jo no sóc nat a Argentona però en aquest mo-
ment i per centrar el tema t’hauria de dir que 
me l’estimo igual que la meva ciutat natal. Dit 
això, és difícil d’entendre com es pot tractar el 
tema del pas del tren de la futura línia orbital 
per Argentona de la manera que l’has tractat.

En primer lloc, aquesta línia de tren que la 
majoria de ciutadans d’Argentona volem que 
es construeixi, ja que entenem que és una 
infraestructura totalment necessària per a la 
comunicació entre les comarques del litoral i les 
comarques de l’interior sense passar per Barce-
lona, no es pot construir de qualsevol manera.

Dic de qualsevol manera, donat que si la nova 
línia de tren és necessària, també ho és que el 
seu traçat s’adapti el màxim possible al territori 
pel qual ha de passar.

Com tu dius molt bé, en aquest territori hi ha 
autopistes, dues per ser més exactes, hi ha 

una riera, la que porta el nom de la nostra 
vila, però també hi ha una sèrie de carrers, 
indrets paisatgístics, habitatges, ciutadans...  

Per altra banda cal determinar la situació de 
l’estació amb el seu accés respecte a la vila. 

La gran majoria d’aquests ciutadans, de la 
mateixa forma que volem la nova línia de tren, 
també volem que aquesta s’adapti el màxim 
possible a tota aquesta configuració d’ele-
ments que tenim, perquè una infraestructura 
d’aquestes, un cop realitzada, serà pràcticament 
impossible canviar-ne el seu traçat. 

Ja que menciones el tren de la costa, de 
Blanes a Barcelona, ¿em podries dir quants 
municipis al llarg d’aquest recorregut no 
voldrien treure el tren de vora el mar?

El que sí pots estar segur és que la majoria de 
veïns d’aquest refinolis d’Argentona, com tu 
ens tractes, veuria bé que es desplacessin les 
vies de vora el mar donat el canvi que tindrien 
tots aquests municipis respecte el seu front 
marítim i podrien gaudir de la relació que hi 
ha entre el mar i el municipi.

Això, precisament, és el que els ciutadans d’Ar-
gentona volem preveure: que aquest traçat, 

d’aquí a un temps, no hipotequi les zones de 
més valor paisatgístic que tenim i no només 
pel goig dels ciutadans d’Argentona, sinó tam-
bé pels usuaris del tren que el podran gaudir.

Tot el traçat que es construeixi de nou 
d’aquesta nova línia hauria d’integrar-se al 
màxim al paisatge, als valors que els ciutadans 
li donen, hauria de garantir l’habitabilitat de 
les zones existents i també, per descomptat, 
ha de tenir en compte els usuaris per tal que 
el viatge sigui el més amè possible.

Estic a la teva disposició per explicar-te 
sobre el terreny el traçat que tu defenses 
per qüestio ns econòmiques i el que la gran 
majoria de ciutadans d’Argentona creiem que 
s’adapta millor a les característiques del territo-
ri i així, amb un millor coneixement, puguis 
valorar aquest fet.

Per cert, el monument que tenim al tramvia és 
un reconeixement de la vila a una època deter-
minada i a un sistema de transport que molts, 
avui dia, encara enyorem. Aquest monument, 
que fa riure segons tu, depèn dels argentonins 
poder-lo canviar, però el traçat de la nova línia 
del tren un cop construïda romandrà així igual 
que la línia de Barcelona a Blanes.

Ramon Teixidó i Ramon  

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

Dr. Samsó, 21 • Tel. 93 797 10 72 • ARGENTONA

Interessants descomptes i promocions en pintures

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

Creo que el actual equipo de gobierno de-
berá hacer horas extras para situar los 
equipamientos públicos de Argentona al 
nivel de los existentes en los municipios 
catalanes de población similar. Cito un ejem-
plo: la biblioteca. La actual no pertenece al 
Ayuntamiento y su dotación, a mi entender, 
es insuficiente: falta espacio, ordenado-
res con acceso a internet y otras prestaciones 
de las que gozan las bibliotecas municipales 
vinculadas a la diputación. La población de 
Argentona ha crecido en los últimos años, 
pero no su biblioteca y mi sugerencia es que 
se mantenga el acuerdo con la Caixa Laieta-
na pero que, por otra parte, el Ayuntamien-
to busque la forma de ampliar las instalacio-
nes y mejorar la dotación. Lo que no deben 
cambiar son las actuales bibliotecarias. Es lo 
mejor de la instalación.

M. Eugenia Ibáñez 

El proper dia 25 d’abril dins les festes 
de Sant Jordi podem gaudir d’un recital 
d'en Xavier Ribalta. Serà al Centre Parro-
quial d'Argentona. Hora per determinar.

Recital de Xavier Ribalta

Per les presons de Franco
Tàrio Rubio explica en 
aquest llibre, en primera 
persona, les seves 
vivències a les presons, 
camps de concentració i 
batallons de treballadors 
de Franco.
El Centre d’Estudis Ar-

gentonins farà la presentació  del llibre 
de Tàrio Rubio el dia 13 d’abril, a les 
12.00 h al Saló de Pedra.

agenda

AV PUIG I CADAFALCH NÚM 9 TEL 937561569

FRANKFURT

o b r e 
quan vol 
(a partir 
de les 8)C

LA
U

D
I

C/Barcelona 46-48 • Tel./fax 93 797 02 70
08310 Argentona • joan.serra@vodafone.es

“El canvi climatic a Catalunya  
i els seus efectes a Argentona”
Divendres 4 d’abril, a les 20 h, al Saló de 
Pedra. Parlarem del clima, l’aigua, riscos 
naturals, canvis sobre l’aigua , la vegetació  
i com podem actuar a casa nostra i apro-
fitar els canvis. Organitzat per NATURA 
(Dins el programa ENNATURA’T 2008), 
Federació ADF del Maresme i l´AAVV 
d´Argentona.

Argentona amb botes
Diumenge, 20 d’abril, a les 9 h. Lloc de 
sortida: Plaça Nova. Farem una caminada 
popular guiada per naturalistes i histo-
riadors per conèixer el nostre petit país, 
la seva història, natura i paisatge per 
la següent ruta: “EL TURÓ DE CIRERS: 
CAMINS DE LLENYATAIRES, CARBONERS 
I PICAPEDRERS”. Recomanacions: porteu 
gorra pel sol, esmorzar, aigua i roba 
còmode per caminar. Durada 4 hores. 
Itinerari de dificultat fàcil-mitjana, per 
famílies. Organitzat per NATURA (Dins el 
programa ENNATURA’T 2008), Federa-
ció ADF del Maresme, Centre d’Estudis 
Argentonins Jaume Clavell, i l´AAVV 
d´Argentona.

Fes sentir la teva veu!
Participa amb nosaltres. Envia’ns 
cartes, notícies, articles, fotos... 

  En paper
Carrer Gran 28 Argentona

  Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com
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Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 17
Les blanques ho tenen tot penjant d´un 
fi l, però la iniciativa els dóna la victòria.  
Blanques juguen i guanyen.

ESCACS 
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 16
1. D8d! amenacen mat imparable a g8;   f3+ 
(sembla que les negres tenen contrajoc... 
però); 2. Rh3!!! (jugada sorprenent per la seva 
senzillesa, les negres es queden amb un pam de 
nas perquè no tenen res i abandonen).

SI ENE SIN EN DE

SOM A A RO SOL

MI GUE EN JO NI

GOS BRE CON AL NI

MI GO TO RO SE

Salto del caballo
per Tàrio Rubio

Solució:

Empezando por la primera 
casilla, siguiendo el movi-
miento del caballo en el 
juego del ajedrez, formar 
una oración.

Sigue mi consejo de amigo, al 
sol sin sombrero ni en agosto ni 
en enero.

Medicina i salut
Factors de risc cardiovascular i salut (part primera)

Les malalties del cor, concretament l’angina 
de pit i l’infart de miocardi, s’han convertit 
en una de les principals causes de mort en 
el nostre país.

Sabem que hi ha una sèrie de fets que afa-
voreixen la seva aparició i que anomenem 
factors de risc cardiovascular. En 
aquest i en els propers números 
de la revista n´anirem parlant, 
per coneixe’ls i poder evitar els 
seus efectes perjudicials. Abans, 
però, cal saber:

1- Què és i per què es pro-
dueix una angina de pit o un 
infart de miocardi?

L’oxigen és imprescindible per a la 
vida, arriba a tot el nostre organis-
me amb la sang. El cor és l’encar-
regat de bombejar-la, aproximada-
ment uns 4.000 litres cada dia.

L’energia que necessita el cor per fer aques-
ta feina és l’oxigen, li arriba  amb la sang 
i a través d’unes artèries anomenades co-
ronàries.

Amb els pas dels anys, aques-
tes artèries es van engruixint, 

tapant-se i provocant 
el que coneixem per 
arteriosclerosis, que 
no és res més que 
un procés normal 
d’envelliment.   Els 
factors de risc 

cardiovascular 
augmenten i 
acceleren la 
seva aparició. 

Quan l’es-
tretor que 
ocasiona és 

important pot 

donar lloc a uns símptomes que identifi -
quen el que coneixem per angina de pit: 
un dolor localitzat sovint a la part anterior 
del tòrax, que apareix quan el cor necessita 
més energia, és dir quan fem un esforç i de-
sapareix al aturar-se. La intensitat d’aquest  
símptoma sovint es relaciona amb el grau 
d’estretor. 

Si l’artèria es tapa completament ocasiona 
un infart de miocardi. És una situació greu, 
que pot lesionar el cor d’una forma irrever-
sible i, fi ns i tot, ocasionar la mort si no hi 
posem cura de forma immediata.

2- Quins són aquests factors de risc.

Se’n coneixen molts, els més importants i 
que podem controlar son: el colesterol, la hi-
pertensió arterial, la diabetis, el tabaquisme, 
l’estrès, la obesitat i el sedentarisme.

 (Continuarà)

Joan Batlle
Metge cardiòleg

Merceria i roba interior 
per a tota la família

C/Joan XXIII, 3 • Argentona

Sabem que hi ha una sèrie de fets que afa-
voreixen la seva aparició i que anomenem 
factors de risc cardiovascular. En 
aquest i en els propers números 
de la revista n´anirem parlant, 
per coneixe’ls i poder evitar els 
seus efectes perjudicials. Abans, 

1- Què és i per què es pro-
dueix una angina de pit o un 

L’oxigen és imprescindible per a la 
vida, arriba a tot el nostre organis-
me amb la sang. El cor és l’encar-
regat de bombejar-la, aproximada-
ment uns 4.000 litres cada dia.

Amb els pas dels anys, aques-
tes artèries es van engruixint, 

tapant-se i provocant 
el que coneixem per 
arteriosclerosis, que 
no és res més que 
un procés normal 
d’envelliment.   Els 
factors de risc 

cardiovascular 
augmenten i 
acceleren la 

ocasiona és 
important pot 

C/ Abat Escarré, 3
08310 Argentona
Tel. 93 797 05 97

elroure@hotmail.com
Dietètica • Herboristeria

Productes ecològics i naturals, alimentació per a persones 
amb intoleràncies (a la lactosa, al sucre, celíacs...)

Vine al Roure i tasta els nostres tes, cafès, sucs i altres 
productes naturals en un ambient tranquil i acollidor.



ASSESSORIA IMMOBILIÀRIA ARGENTONA

Gabinet d'Arquitectes & Associats 
PAGEO

AGUSTÍ PAGEO

VÍCTOR PAGEO

Arquitectes

C/ Gran, 50,Baixos.  Tel: 93 797 05 13   Fax: 93 797 40 93   
gaap@pageo.cat

El Celler
d'Argentona

RESTAURANT

Bernat de Riudemeia, 6 • Argentona
Tel. 93 797 02 69 - Fax 93 756 15 05

info@cellerargentona.com
www.cellerargentona.com

Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

Plats casolans - Tapes i menjars
Menús diaris

Plaça Nova, 5
08310 Argentona Tel. 93 756 16 01



www.baladia.cat

C/ Oriol, 13-1508310 Argentona
Mòbils: 61549 10 65 -63

Correu electrònic: oriolgomis@terra.es

Pg. Baró de Viver, 58 - 08310 Argentona (Barcelona)

www.hotelargentona.com - Tel. 93 797 00 56
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Estem a: Pol. Sant Sebastià - Av. de l’Aixernador, 21
Tel. 615 22 05 89 - 08310 ARGENTONA
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