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ARA ÉS L’HORA, CATALANS!

Més ben dit, ara és l’hora, ciutadans, és l’hora d’exercir amb decisió la nostra 
ciutadania mitjançant el dret de vot. Som ciutadans, és a dir éssers humans en 
democràcia, i per tant amb paraula i dret d’expressar-la. Aquest no és un ca-
prici, és un dret bàsic en democràcia. Llavors, per què tantes ganes que el 9-N 
no existeixi? Clarament, perquè no interessa als poders fàctics i tradicionals de 
l’estat espanyol i d’alguns representants seus a Catalunya.

Les successives manifestacions de la població de Catalunya, amb la darrera V 
de la diada, demostren ben a les clares quin es el sentiment de la majoria dels 
catalans. Prou ja de mentides i de sembrar la por. No ens creiem que existeixi 
una majoria silenciosa contrària a votar la independència, aquest és un argu-
ment que cau pel seu propi pes.  Només cal considerar la majoria parlamenta-
ria i de partits que dóna suport a la consulta, com la implicació de la societat 
civil, Assemblea Nacional, Òmnium Cultural, Municipis per la independència i 
moltes altres. Votar per la independència d’una nació no és cridar l’Apocalipsi!

A nivell local observem moviments de tota mena. Serà que ja s’acosten les 
eleccions municipals? L’Ajuntament ja té una opinió feta sobre el que pensa 
part de la població sobre què caldria fer a l’entorn de la Font Picant. Aviat veu-
rem com es concreta aquesta opinió, doncs l’opacitat dels governants locals 
ens omple de dubtes sobre el futur. Un exemple: tot i comprometre’s a infor-
mar la Plataforma sobre el referent a l’espai de Can Doro, un dia recent ens 
vàrem aixecar i vàrem embadalir observant tot corpresos que una excavadora 
treia terra del solar de Can Doro. Sense cap mena d’explicació prèvia, l’Ajun-
tament ha decidit fer unes actuacions en aquest solar que tants mals de cap ha 
donat en el passat a tots els argentonins. És aquesta actitud d’anar per lliure, 
per no dir de prepotència, el que ens amoïna de l’equip de govern. Qui ens 
garantitza que no faran igual amb el POUM, la Font Picant… si ho fan a Can 
Doro? De què serveixen els tant renombrats mecanismes de participació? Mira 
que és fàcil comunicar-se a l’era d’internet!  Cal que els ciutadans ho tinguem 
present ara que s’acosten eleccions municipals i ens voldran vendre la moto, 
tots ens voldran vendre la moto.

Per acabar, cal recordar la figura d’en Jaume Arenas i Mauri que recentment 
ens ha deixat, no obstant la seva empremta en el poble perdurarà per molt 
temps, com recull l’escrit que sobre la seva figura trobareu a l’interior. Moltes 
gràcies Jaume pel teu amor i dedicació a Argentona.
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L'11 de setembre del 2014 serà una data 
històrica. Argentona va començar a 

escriure-la amb lletres d'or de bon matí. 
L'ofrena floral al Conseller en Cap, Rafel 
Casanova, a la Plaça del Molí va ser més 
concorreguda que mai. A la Plaça Nova, al 
migdia, una primera tongada d'entitats de 
la vila van pujar a l'escenari acompanyant 
en Lluís Serra, que en nom de totes va lle-
gir el Manifest pel Dret a Decidir.

Es van acabar de recollir les prop de 
3.000 signatures de la campanya Signa un 
Vot per la Independència que, des de feia 
més d'un any, l'Assemblea Territoral d'Ar-
gentona de l'ANC, havia començat a reunir.

A 3/4 de 3, una marea de camisetes 
grogues i vermelles van envair la zona es-
portiva, més de 950 persones vam omplir 
els 16 autobusos de totes mides que Ar-
gentona per la Independència va acon-
seguir aplegar per dur-los a Barcelona.

En un tres i no res, els busos ens van 
deixar prop del tram que havíem d’omplir 

i, després de fer un mos per agafar forces,   
ens hi van adreçar amb la convicció que 
anàvem  a fer un acte important, transcen-
dent, sense perdre l’alegria i la serenor.

Gràcies als Grallers, la Coral de la Fes-
ta Major i els Tabalers dels Diables d'Ar-
gentona, l'espera es va fer curta. Cap a les 
5, disciplinadament, des dels  trams 56 i 57 
de la Gran Via, davant de la Universitat, 
agermanats amb mataronins, dosriuencs, 
orriencs i tots els catalans i catalanes que 
ens van voler acompanyar, vam trenar la 
senyera mai vista i, potser, irrepetible.

A les 7 vam omplir els busos i abans 
de quarts de 9 tothom a casa, davant de 
TV3 per copsar allò que havíem protago-
nitzat i ja començàvem a tenir coll avall: 
ens hem fet dignes protagonistes del nostre 
futur, hereus dels barcelonins que reteren 
amb honor la ciutat de Barcelona l’11 de 
setembre de 1714.

L'ANC us convida a continuar omplint 
les pàgines d'aquest present: feu-vos vo-

luntaris per aconseguir convèncer, amb 
un  debat serè i honest, sense manipula-
cions, els prop de 500.000 indecisos que 
dubten que Catalunya pugui ser un estat 
petit, modern, que procuri el benestar de 
tothom i bon veí de la resta de pobles ibè-
rics. ARA ÉS L'HORA.

Xavier Peguera Marvà

Argentona participa activament 
en el procés sobiranista

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

Agent d'assegurances exclusiu 

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

Av. Puig i Cadafalch, 44 - ARGENTONA - Tel. 93 797 16 52
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Un matí, veiem una retro i dos camions 
de gran tonatge a l’espai de cal Guar-

dià, prop l’Ajuntament nou, remenant ter-
ra i runa i carregant els camions!

De seguida van saltar les alarmes: què 
passa a Can Doro?, què hi volen fer ara? 
Diverses persones vinculades o no a la 
Plataforma en Defensa del Centre Histò-
ric, vàrem apropar-nos al solar tancat on 
treballaven les màquines i de seguida ens 
va passar l’ensurt inicial. Els operaris re-
sulta que eren un equip d’arqueòlegs i que 
controlaven molt d’aprop i acuradament 
la feina de l’excavadora. Efectivament, 
l’endemà la màquina ja només «pentina-
va» amb delicadesa extrema, les diferents 
terrasses que ja estaven acotades i ben se-
nyalitzades per l’equip esmentat.

De tota manera vàrem entrar una ins-
tància a l’Ajuntament, demanant explica-
cions al per què no s’havía notificat res 
a la Plataforma, tal com s’havía acordat 
en la darrera reunió amb l’Alcalde. Tot 
es va aclarir al donar-nos dia i hora –el 
Batlle– on ens va explicar el malentès. Si 
bé a l’última trobada ens va dir que previ 
a qualsevol actuació calia fer unes pros-
peccions arqueològiques que eren precep-
tives, la gent de la Plataforma enteníem 
que en qualsevol cas se’ns avisaria quan 
això comencés. 

I com que parlant la gent és com es 
pot entendre, això és el que vàrem fer i va 
mantenir-se l’acord que, per part de l’Al-
caldía, ja no només es tindria en compte 
la Plataforma, sinó que per començar a 
definir que es pot fer a Can Doro, s’obri-
rà un procés que de segur serà llarg, de 
cara a consensuar amb tothom que hi vul-
gui participar el destí final a mig termini 
d’aquest espai. I ho dic així perquè, un cop 

fetes les prospeccions (varen aparèixer 
dos enterraments i mig més, i l’esquelet 
d’un cavall que algun pagès va enterrar al 
pati, com es feia abans en aquests casos) 
es deixarà l’espai a ras de carrer, i a què 

no sabeu per què servirà aquest tros pla i 
lliure a l’altre costat de les mines i la ca-
pella de la Font de Sant Domènec? Doncs 
segur que ho heu endevinat: sí, sí per a 
tenir més aparcament ben al bell mig del 
poble, ben al bell mig del Centre Històric, 
ben al bell mig i al costat de les botigues, i 
així… «tothom» content.

Personalment no ho puc entendre. 
Deu de ser molt problemàtic haver de ca-
minar cent o dos-cents metres per anar 
des d’on hem deixat el cotxe fins al cen-
tre on hi ha els comerços i/o serveis, però 
continuo sense entendre-ho.

I el més curiós és que sovint les matei-
xes persones que es queixen que no hi ha 
aparcament «sota el taulell» de les boti-
gues on solen anar, després els pots sentir 
explicar les seves últimes vacances a qual-
sevol ciutat europea on han anat tot el dia 
a peu i/o amb transport públic, ja que el 
tràfic al centre està del tot restringit, «tal 
com cal».

Que trist que no sapiguem valorar 
aquest petit espai lliure al centre de la 
nostra vila per només que per a deixar-hi 
el cotxe. Aneu a la plaça Nova a l’hora que 
la canalla surt d’escola i veureu quant pe-
tita que ens queda. Així ens va!

Joan Culubret
Membre de La Plataforma  

en Defensa del Centre Històric

Can Doro: altre cop enderroc? 
No, pàrquing!

Que trist que no sapiguem 
valorar aquest petit espai 

lliure al centre de la nostra 
vila només que per a 

deixar-hi el cotxe

Venda directa a la finca  
de fruita i verdura 
ecològica

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

També repartim a domicili!

Horari de primavera: 
de dimarts a divendres  
de 4 a 7 de la tarda
dissabtes al matí de 9 a 14 h

615 500 282 calelieseco@gmail.com
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Amb aquest segon interviu continuem 
aquesta sèrie de reportatges i entre-

vistes dedicades al sector primari de la 
Vila, concretament a la pagesia, perquè 
creiem per principi que cal potenciar i do-
nar suport a aquest sector.

Parlem amb en Miquel Dangla i Ri-
gola del mas de can Dangla de baix, si-
tuat al veïnat argentoní de Sant Jaume de 
Traià. En Miquel és fill de pagesos, és la 
quarta generació que conrea la terra. Va 
estar treballant amb el seu pare, en Salva-
dor Dangla, des dels 14 fins als 24 anys. El 
1972, quan es va casar, es va plantar pel 
seu compte traslladant-se a treballar la 
terra de la finca de can Xerrac al Pla de 
Sant Simó de Mataró.

Actualment en Miquel és a prop de la 
merescuda jubilació. Ens va fer un balanç 
de la seva trajectòria, comentant-nos que 
en el conreu de la terra ell aplica el siste-
ma d’Agricultura Intensiva Tradicional, 
fruit de la transmissió oral i de la pròpia in-
vestigació on cerca tractaments químics pal-
liatius només quan convé i no per sistema.

Miquel, quins mètodes apliques en 
aquest sistema d’agricultura? 
Doncs empro diversos sistemes per sane-
jar i fertilitzar la terra com la solarització 
i la rotació de conreus entre d’altres (ve-
geu el quadre amb les descripcions).

Amb quins adobs aboneu els camps? 
Principalment ho fem amb fems curats i 
químic.

Com combatiu les plagues? 
Amb insecticides químics de síntesi o or-
gànics d’origen natural que respectin els 
depredadors. Sempre dosificant els tracta-
ments mínimament. 

Per combatre el pugó faig servir un remei 
natural a base de fulles d’ortiga. Trinxades 
i deixades macerar amb aigua, és un siste-
ma respectuós amb el medi i infalible per 
acabar amb el pugó.

Quin sistema de reg empreu ? 
El reg per goteig i per aspersió.

Compreu el planter o us el feu vosaltres? 
El comprem al planterista segons les va-
rietats que demana el mercat. No obstant 
ens fem la llavor de mongeta tendra i pè-

sol. Fa quaranta-dos anys que ens fem els 
esqueixos de la carxofa blanca de Tudela 
que cal recalcar que està tot un any a la 
terra. La mongeta del ganxet també ens la 
fem nosaltres.

La producció de verdures i hortalisses 
de temporada, en voleu destacar les 
varietats per temporada? 
Sí i tant, però primer voldria recalcar que 
antigament conreàvem més de vint varie-
tats de verdura. A patir dels noranta vaig 
haver de replantejar-me la producció per 
simplificar-la.
Actualment estic fent els següents cultius 
estacionals: 
 � Hivern: carxofes, espinacs, pèsols i 

faves. 
 � Primavera: carxofes, mongeta tendra 

perona. 
 � Estiu: mongeta tendra, carbassons verd 

fosc, carbasses (ens fem la llavor). 
 � Tardor: mongeta del ganxet, espinacs, 

bledes,cebes bavosa i carxofes

Les varietats d’espinacs que emprem per 
cada estació són:
 � Setembre: espinac de fulla rodona. 
 � Octubre: espinac de fulla llarga. 
 � Novembre: espinac de fulla llarga . La 

sembra dels espinacs la realitzo amb 
una màquina especifica i en rengles 
amb una separació de 25 cm.

Separacions entre fileres i de planta a 
planta, segons el tipus:

Tipus Entre fileres Entre plantes

Carxofa 1,20 m 80 cm / 1 m

Pèsols 80 cm 60 cm

Mongeta 80 cm 60 cm

Carbassons 1,20 m 1 m

Cebes taco) 30 cm 20 cm

El cultiu de la mongeta del ganxet.
Cal estar a l’aguait per evitar les malures 
ja que els cucs malmeten les tavelles, per 
tant cal ruixar les plantes amb un insecti-
cida d’origen natural, per evitar la proli-
feració d’erugues que és la plaga. I final-
ment un cop la tavella ja és seca vindrà la 
recol·lecció i el batre.

La venda i la distribució dels produc-
tes, feu mercats? 
Venem les verdures i hortalisses a Merca-
barna i a mercats locals. 

És cert que cada dia els consumidors son 
més conscients de consumir productes 
d’agricultura intensiva tradicional? 
Sí. La confiança amb el productor és vital i 
el Maresme és un mercat important.

Solarització: És el mètode per desinfectar la 
terra mitjançant l’aportació de calor del sol. 
Es tracta d’abonar el camp amb una aportació 
de fems crus en una proporció de 5-6 kg/m2 i 
tapar el terra amb un plàstic transparent. Amb 
aquest sistema la terra es «cou» per matar 
fongs, insectes, nematodes, bactèries i llavors 
d’herbes. Per tant abans de tapar el terra, cal 
fer un reg molt abundant i que cali ben fons. 
La tira de plàstic ha de quedar tensa i amb les 
vores enterrades per evitar que no s’escam-
pi la calor. Aquest procés es fa de juliol fins 
l’agost, durant uns quaranta dies. Aquest és un 
sistema senzill i no contaminant. 

Rotació de conreus: La rotació de cultius 
és una forma natural i una eina essencial per 
ajudar a produir bones i saludables verdures 
sense l’ús de pesticides agroquímics o fun-

gicides. Pot ocórrer que, quan es repeteix el 
mateix cultiu (o cultius de la mateixa família) 
una vegada i una altra, el substrat es buidi 
de nutrients específics. La rotació de conreus 
ajuda a reemplaçar el nitrogen perdut del sòl.

La mostassa blanca (Sinapis alba) és un 
altre sistema per millorar l’estructura de la 
terra. La mostassa blanca (família de les cru-
cíferes) és una planta de flor groga que quan 
floreix, abans de granar, es tritura i s’incorpo-
ra al terra. Amb aquesta acció es els nutrients 
del terra i s’augmenta la seva fertilitat. Tam-
bé va bé la colza o el rave farratger. A més 
tenen efecte biocida sobre la població dels 
nematodes (Meloidgyne, Ditylenchus hete-
rodera) que són uns cucs microscòpics que 
viuen al terra i parasiten les plantes, princi-
palment les arrels.

Can 
Dangla

Els pagesos de proximitat 
d’Argentona
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Com veieu la situació actual de vostre 
sector? 
El futur passa per produir verdures de 
temporada, amb el valor afegit de la re-
cuperació de llavors i varietats antigues, 
com pèsols, faves, carxofes i varietats de 
tomàquets antigues. 

Què us sembla la proliferació de llo-
guer de finques de sòl agrícola a pro-
ductors «extensius» de km 0? 
De fet ja està bé que els camps no quedin 
erms, quan no hi ha continuïtat. Però el 

sistema agrari que empren és dubtós ja 
que quan més grans són els monocultius, 
més difícils són per controlar les plagues. 
La diversitat de cultius és millor perquè 
generen més depredadors que ajuden a 
combatre les plagues. Els cultius exten-
sius són més propensos a patir plagues 
que combaten amb productes químics sis-
tèmics molt agressius al medi.

Rebeu subvencions o ajudes del vostre 
sector? 
No, de cap mena. Hem de sobreviure pels 

nostres mitjans, estar atents a la demanda 
del mercat i lluitar amb els productes que 
venen de molt lluny . Per això és essencial 
donar importància als productors de con-
fiança i de proximitat. 

Actualment esteu protegits per algu-
na reglamentació o prohibició de cul-
tius transgènics ? 
No. De fet, estem totalment a mercès del 
vent! La proximitat de conreus transgè-
nics poden pol·linitzar els nostres conreus 
amb pol·len transgènic. Però al Maresme, 
tenim la sort que no se’n conreen i, per 
tant, no tenim aquest perill.

Un cop arribis a la jubilació tens un re-
lleu generacional que treballi la terra? 
Doncs no. Els meus fills han cercat altres 
sortides professionals però tinc un germà 
que continua amb la tradició familiar de 
treballar la terra.

Voleu afegir alguna cosa? 
Crec que s’hauria d’incentivar els joves 
que vulguin fer de pagès, per tal que no 
quedin les terres abandonades i ermes. 

Francesc Navarro i Bonamusa

I la bossa compostable, què?
Ja farà molts anys que va començar 

a Argentona la recollida de la brossa 
«porta a porta». Precisament el seu inici 
va ser per recollir la fracció de matèria 
orgànica. Es va fer una bona campanya 
d’informació i sensibilització, i es van 
repartir els cubellets marrons a totes 
les cases del centre urbà. Llavors es va 
recomanar –que no obligar– que s’uti-
litzessin bosses compostables, i per això 
es va fer una campanya de promoció 
d’aquest tipus de bossa que permet que 
vagi tot junt amb el seu contingut a la 
planta de compostatge, sense que l’em-
bolcall representi un material impropi.

Però com tot, les coses si no es man-
tenen i si no es fa memòria, es relaxen 
i van degenerant. És una mica com els 
camins i corriols del bosc, si no s’hi pas-
sa sovint, ve un moment que les herbes 
i els esbarzers ho van tapant fins que 
no queda rastre d’aquell camí inicial. 
Doncs aquí amb la recollida de la frac-
ció orgànica hem fet com els crancs, en 
lloc d’anar endavant, anem cap enrere.

El lògic i desitjable hauria estat que 
després d’un període de promoció de les 

bosses compostables, s’hagués implan-
tat la seva obligatòrietat a fi d’obtenir 
un material realment aprofitable per a 
adob, ja que aquesta és la finalitat de 
la recollida selectiva en aquest apartat. 
Però no, la cosa no va passar de reco-
manació i actualment la majoria de vi-
latans i vilatanes, posen bossa de plàstic 
al cubellet de la brossa orgànica.

Ah, però la degradació continua: es 
van repartir cubellets marrons, i se’n 
dona un a cada família que s’empadro-
na de nou, però com per art d’encanta-
ment, ja fa un temps que a moltes llars 
es treu la brossa orgànica directament 
amb la bossa –de plàstic clar– i sense el 
cubellet. Llavors és quan passa un gat, 
passa un gos… i la rebenta i ja tenim 
l’escampall de restes per terra i apa… 
Feina per als escombriaires de l’endemà.

Que difícil és arribar a conscienciar 
la gent i que fàcil és que les coses dege-
nerin fins tornar-se totalment al contra-
ri de com s’havien començat!

Per què la regidoria corresponent 
no hi esmerça una mica de recursos i 
fa alguna campanya de promoció del 

reciclatge muntant algun petit show-
jornada a la plaça Nova, per exemple?

No entraré en el tema de la reducció 
de les deixalles, perquè quan es va dina-
mitar el sistema de les bosses taxades, 
amb l’excusa del «turisme d’escombra-
ries», es va deixar perdre l’ocasió d’anar 
millorant un mètode que no essent per-
fecte, sí que ajudava a fer prendre cons-
ciència de la quantitat de brossa que es 
feia (em refereixo als envasos).

En definitiva, després d’haver ani-
mat els responsables a que plantegin 
una planta de compostatge a nivell lo-
cal i a crear una marca d’adob orgànic 
(Compost «Argentona» - Revista El Banc 
núm. 42), els encoratjo a que acabin la 
legislatura fent una mica d’esforç per 
conscienciar de la importància que té 
poder recollir una fracció orgànica de 
qualitat, sense bosses de plàstic ni altres 
impropis que ho contaminin.

Apali! treiem-nos la son de les ore-
lles, que amb només una mica de ganes 
ho podríem aconseguir!

Joan Culubret i Missé

LA NOSTRA bROSSA DE CADA DIA
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En el context històric que ens trobem, 
crec que els historiadors i els antropò-

legs tenim feines complementàries, uns 
refer la història objectivament i els altres 
analitzar els significats identitaris de la 
història del país. I cal fer-ho de manera 
desapassionada perquè així serà com fa-
rem millor el servei al país.

Com neixen les tradicions, quin ori-
gen tenen i sobretot quina funció? 

La idea consisteix en que la identitat 
no és inamovible, sinó que és com el llit 
d’un riu on el flux constant de les aigües 
aporta nous sediments que s’incorporen a 
l’estructura total, dotant-la així d’un «es-
perit» dinàmic i fluït.

La identitat seria, doncs, fruit no de 
l’essència (trets inalterables…), sinó de 
l’experiència aportada per tots i en totes 
les generacions, reconfigurable per per-
manents préstecs i interaccions, en un 
procés sense fi. Procés que es deu caracte-
ritzar per la negociació i el consens (però 
potser també el conflicte...), entre tots els 
grups que configuren la col·lectivitat. 

En una societat tan complexa com és 
la urbana i industrial moderna, la gent 
necessita adscriure’s a grups o identitats 
per compartir objectius i emocions i defi-
nir-se enfront d’altres grups diferents. Els 
grups humans no es distingeixen uns dels 
altres per les particularitats diferencials, 
sinó que ressalten determinades caracte-
rístiques personals, associatives o cultu-
rals, perquè volen i necessiten  sentir-se 
distints i així auto afirmar-se. La identitat 
humana és construïda, és virtual, i l’ob-

jectiu és que les diferencies pervisquin. 
Reconfigurar les «múltiples identitats 
que cada cultura té, i establir sistemes de 
vida en que diverses cultures convisquin» 
és tasca dinàmica i inexcusable.  Però la 
nostra societat encara no ha deixat de ser 
primordialista, no ha deixat de creure que 
hi ha una sèrie de trets essencials, eterns 
i inalterables, que defineixen l’esperit ca-
talà, que fan  d’identificadors exclusius de 

la catalanitat, com ara el seny, la llengua, 
la cultura, els balls i les festes. És cert que 
hi ha símbols identitaris, i hi són perquè 
fan aquesta tasca de cohesionar la identi-
tat dels grups i dels pobles, però també és 
cert que no són únics ni eterns…

Això no ha de ser així. La diversitat 
és necessària en tots els aspectes d’una 
cultura, per garantir que tothom que es-
tigui adscrit a qualsevol identitat interior 
del país tingui el mateix grau de valor en 
la seva aportació. Una cultura cohesiona-
da i vertebrada pot ser i ha de ser alhora 

diversa i plural. A més, garanteix el des-
mantellament de la teoria de les dues cul-
tures (Delgado: 1998, p25 ), la de «dins» 
i la vinguda de «fora», ja que ser d’això 
o d’allò és una forma més d’integració, 
no pel sistema de l’homogeneïtzació, és 
a dir de la renúncia forçosa als anteriors 
trets d’identitat, sinó  pel de l’opció lliu-
re a adscriure’s sense renúncies a una de 
les múltiples formes possibles de cultura 
autòctona.

La idea d’una identitat comunitària 
prové dels segles XVIII, amb la revolució 
francesa, i XIX, amb la idea romàntica ale-
manya de l’esperit d’un poble (el Volks-
geit). L’esperit expressa el sentiment que 
un poble té de les seves característiques, 
expressions culturals, llengua, història, 
etc. Qualsevol idea d’esperit comú ajuda 
a enfortir el projecte d’unitat d’un país i, 
alhora, el diferencia respecte dels altres. 
Tanmateix, com que els sentiments no són 
homogenis, ni la societat no és un sol cos, 
sinó que està formada per múltiples es-
trats, interessos i concepcions, de vegades 
contradictoris, cal  que el grup dirigent o 
hegemònic promogui la idea d’homoge-
neïtat, perquè això evita disgregacions i 
afavoreix el treball en comú, cosa  molt 
útil per els interessos ( de tota mena…) 
d’aquesta elit dirigent.

Aquesta homogeneïtat en la identi-
tat es basa en la formació d’una sèrie de 
símbols (uns dominants, altres auxiliars) 
que expressen la idea de cultura o país 
que el grup promotor vol construir.  La 
tasca d’aquests símbols o estereotips cul-
turals, com diu Joan Prat ( 1991, p.232), és 

Els símbols i les tradicions com a 
demarcadors identitaris: el cas del 
nacionalisme català

La idea d’una identitat 
comunitària prové dels 

segles XVIII, amb la 
revolució francesa, i XIX, 

amb la idea romàntica 
alemanya de l’esperit 

d’un poble
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donar fórmules per conviure en les rela-
cions socials. Cada grup ètnic o nacional 
disposa també d’una imatge de la seva 
cultura que és diferent de les altres (i nor-
malment contraposada, de manera que 
significant-se positivament estigmatitza 
l’altra...), i així es confirma i reafirma la 
consciència de pertinença. Ara bé, lluny 
de ser trets naturals i homogenis, es cons-
trueixen  (Delgado:  1998, p. 70-71) a partir 
de tres mecanismes:  la selecció, d’entre el 
material cultural disponible (balls, cos-
tums, indrets, com  la senyera, la sarda-
na, tots dos invents de la renaixença…
etc.), dels elements que s’adaptin més bé 
als objectius predeterminats, que seguida-
ment s’eleven a la qualitat d’emblemes i es 
carreguen d’una significació  i  una  emo-
tivitat  capaços  de  provocar  sentiments  
d’adhesió;  la  simple  invenció (reescriure 
la història, inventar trets no demostrables, 
com ara el seny, mites i tòpics que en ser 
naturalitzats la gent veu com a únics i 
normals,); i potser el més pervers de tots 
tres, l’oblit  i l’escamoteig de la memòria 
col·lectiva de tots aquells aspectes de la 
cultura autòctona que no tenen el perfil 
desitjat, que són incompatibles amb el 
projecte de construcció cultural o nacio-
nal perseguit. 

Això és així i prou, m’explico: els 
items simbòlics soc cohesionadors i en 
si no tenen res de dolent, ans el contrari, 
però si bé la identitat nacional és tranver-
sal, la funció en una societat d’interessos 

i classes contraposades no!!! Entre una 
visió volskgeit, romàntica de la terra, la 
història i la sang, que esdevé reaccionaria 
cal confrontar-hi la visió de ciutadania, a 
saber, com un pebrot buit on l’omples de 
fluixos d’experiències i negociacions com-
partides, de memòries col·lectives creades 
a traves de l’acció quotidiana!

M’explico utilitzant una imatge de Jo-
sep Maria Terricabras (1994, p 89): imagi-
nem que hi ha set trets que caracteritzen 
la catalanitat:  a) la llengua; b) les festes 
populars; c) ser ciutadà d’un país o terri-
tori; d) la consciència d’identitat nacional; 
e) la consciència subjectiva de la histo-
ricitat; f) ser casteller; g) ser sardanista. 
Si busquem una sèrie de persones, que 
anomenarem A, B, C, D, E , F, ens podem 
trobar que cada una tingui el següent con-
junt de característiques: 

A abcdeg
B abdfg
C acdfg
D abcdeg
E bcdfg
F bcdeg

Què hi reconeixem? No una identitat 
inamovible i per a tots igual ( si bé hi ha 
trets més universals que altres…) sinó, al 
contrari, la «identificació» de cada perso-
na amb una sèrie de trets específics. Al-
guns dels trets reconeguts com a propis 
es comparteixen amb unes persones, i 
d’altres, amb unes altres de diferents. La 
identitat, entesa així, és una construcció 
oberta, però no deixa de ser «identitària», 
ja que entre totes aquestes persones s’hi 
reconeix un cert «aire de família». Totes 
s’identifiquen amb alguns trets, i això fa 
que es reconeguin com a membres de la 
mateixa comunitat, però no s’ha imposat 
monolíticament (essencialment) a ningú 
tots i cadascun dels trets. Això és una 
construcció oberta de la identitat, que ga-
ranteix una societat diversa i plural; fle-
xible, però alhora cohesionada. Es a dir, i 
com afirma Delgado (1998, p.19) : «la ver-

tebració cultural de la societat catalana 
no es basa en continguts específics, sinó... 
en una consciència compartida de formar 
part d’una mateixa comunitat… resultat 
d’una construcció sempre inacabada…un 
cos inestable i porós, que es deixa traves-
sar per tota mena de fluxos».  Esdevé de 
l’experiència i no de l’essència. La identi-
tat no esdevé, com ja hem dit, de la terra, 
la sang i la historia. Per el contrari, esde-
vé de les aportacions que fan possible el 
pas d’un espai de possibilitat a un punt de 
trobada (un territori en tot el sentit) i de 
negociació (sempre permanent).

Xavier Nieto.
Antropòleg
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El dia 28 d’agost es va produir el traspàs 
d’en Jaume Arenas i Mauri. El dia 30, 

amb una església parroquial plena de gom 
a gom, Argentona li retia el seu comiat. 

En Jaume «ha estat un gran treballa-
dor que tota la seva vida ha anat tirant 
projectes endavant. Abans de que s’in-
ventessin paraules tan comunes, ara, com 
voluntariat, emprenedors, o oenegés, ell 
ja duia a cap aquests conceptes. Vull dir 
que podia ser un emprenedor, junt amb la 
mare, de la impremta o de la botiga, la lli-
breria.», deia la seva filla Isabel. 

Alhora ens recordava, que havia es-
tat: ”Promotor d’activitats culturals, dels 
Amics d’Argentona, de la Festa de Càntir, 
de la Vellesa, del Centre parroquial, del 
Teatre, del Cinema, dels Amics del Ciclis-
me... Redactor de la premsa local o escrip-
tor de memòries del poble i componedor 
de discursos per a qualsevol trobada o 
celebració… Fundador a Argentona de la 
Creu Roja, fundador de l’associació de jut-
ges de Pau…”.

Certament en Jaume ha participat en 
mil i una activitats del poble i en favor de 
la justícia de pau. La seva vida –com re-
sumiren els qui van intervenir en el seu 
comiat–  ha estat la d’un «home lliure, bo 
i generós, treballador i, sobretot, home de 
diàleg, de conciliació i de pau».

Mentre el president de la Generalitat 
li imposava la Creu de Sant Jordi, al palau 
de la Generalitat, el 23 d’abril de 2008, en 
Jaume li digué, a cau d’orella: «President, 
aquesta medalla que em dóna a mi és com 
si la donés al poble d’Argentona».

La Creu de Sant Jordi «ha estat un re-
coneixement ben merescut per l’estimació 
que tenia a la seva terra, al seu poble… 
Fou un reconeixement a aquest servir 
Argentona honestament», exposà Iago de 
Balanzó, en nom dels jutges de pau, en la 
cerimònia de comiat.

En Jaume Arenas ha estat un home 
capaç de teixir complicitats, de fer media-
ció i de forjar conciliació. De manera molt 
afectiva ho explicava el seu nét Quirze, 
quan recordava: «En aquell despatx, el 
despatx de l’avi, vaig entendre moltes 
coses. Que allà és on ell creava aquells 
discursos divertits i entranyables. Que no 
deixava mai res en mans de la improvisa-
ció. (...). Ho apuntava tot en la intimitat 
per fer-ho perfecte davant del públic i per 
fer feliços els altres. Quan tu pensaves en 
alguna cosa, ell ja feia dies que ho tenia 
estudiat. Volia tenir-ho tot lligat fins l’úl-
tim detall.»

En Jaume ja va deixar lligat i preparat 
el seu recordatori, en el que ens deia: «La 
vida no es mesura per ser curta ni per 
ser llarga, val i es mesura per ser plena. 
Tant de bo la meva ho hagi estat per als 
altres».

Si en Jaume s’hagués pogut acomia-
dar, ho hagués fet, com acaba el seu llibre 
Argentona, records d’un home del poble, 
dient-nos «Amb una forta abraçada als 
meus. Us estimo a tots!». I, com digué en 
Quirze,  «estic segur que haguessis fet un 
discurs dels teus, amb rodolins i tot i ens 
haguessis fet riure i plorar alhora.»

La Redacció del Banc de la Plaça

L’Oriol Martí i Carrasco ens va deixar 
el dia 6 de juny, a conseqüència d’un 

càncer imparable. 
L’Oriol era sobretot i primer de tot  

una persona propera i càlida i això era la 
primera de les seves moltes qualitats que 
hom podia apreciar quan el coneixies de 
bon principi. Posteriorment, amb el temps 
anaves copsant en la seva persona una sè-
rie de valors , que sobretot practicava, que 
et feia adonar que tenies la sort d’haver 
conegut una persona ben singular i en-
riquidora. Hem tingut la oportunitat de 
conèixer a l’Oriol Martí en la vessant de 
metge i en la vessant d’amic i en ambdues 
vertents ens ha deixat un legat d’exemples 
i valors que  als que quedem crec bé ens 
podriem servir de bruixola i això no es pot 
dir de totes les persones. 

 En la vessant professional,   ha sigut 
un metge entregat a acompanyar i aliviar 
el sofriment dels seus pacients, persona 
pragmática en la seva pràctica i amb un 
enorme sentit comú. Tot i que les seves 
inquietuds eren múltiples tant en la vida 

com en la medicina, destacava per el seu 
esforç d’ integració dels aspectes psico-
socials en l’atenció a les persones.   Cri-
dava molt l’atenció la seva actitud per-
manent d’aprenent absolutament fresca i 
amb molts pocs prejudicis per l’experièn-
cia . Quina enveja arribar així més enllà 
dels 60 !.  Per nosaltres ha sigut l’exemple 
viu, proper i diari  d’aquesta vocació que 
és el ser «metge de poble» com sempre 
s’ha reivindicat .  

Com a company i amic, fóra de les 
converses més mèdiques, era una persona 
confiable, respectuosa,  rica en conversa i 
experiències i sobretot ple de vida i jove 
en el sentit més intens i possitiu d’aquesta 
etapa de la vida en el que ell  per edat ja 
no hi figurava, teòricament.  Però i tant 
que era jove l’Oriol !! Sempre ha sigut fà-
cil i enriquidor passar una estona amb ell, 
donat que  les qualitats humanístiques del 
Dr. Martí es continuaven sense disconti-
nuïtat en l’Oriol amic. 

Els últims dies de l’Oriol Martí han 
sigut molt durs sobretot per ell , la seva 

familia i amics més íntims. Segurament  
aquests últims dies inevitablement tots  
hem d’acceptar que així pugin ser i que 
el deterior  és part d’aquest camí final en 
aquesta malaltia ( i en tantes d’altres) , 
malgrat no ens agradi el tràngol.  Però no 
és això, tot i que sigui l’últim,  el que ens 
queda de tota una vida , tot i que aques-
tes fases tan intenses són tambè  part de 
la vida.  La seva mort, precipitada, ens 
ha deixat un buit important però  en el 
seu record  hi ha  aprenentatges vius i 
vigents que el faran perdurar molt de 
temps. També omplen aquest record 
vital ple d’ anècdotes, expressions, ma-
neres de fer absolutament irrepetibles… 
La seva familia pot estar ben orgullosa 
d’una persona que ha sigut joiosa i bona 
. I quina sort que hem tingut de poder 
viure aquest exemple tan de prop  i tant 
de bo ens serveixi. Gràcies Oriol i des-
cansa en pau. 

Dr. Antonio Casanova
ABS Argentona. Juny de 2014

En record de l’Oriol Martí

Recordem en Jaume Arenas i Mauri, un home del poble
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Incivisme
Si algú es posés a pixar o a cagar al car-
rer, segurament molta gent li ho retreuria. 
En canvi, cada dia veig gossos pixant (al 
terra, a les parets, a les cantonades, als fa-
nals, als arbres, a les jardineres del carrer 
Gran, etc., etc.) i no passa res.

És que el pixum o la merda del gos és 
menys perjudicial i embruta menys?

Que algú m’expliqui per què alguns com-
portaments siguent tots igual d’incívics i 
bruts, estan normalitzats i d’altres no. I així 
estan les voreres del poble: fetes un fàstic.

Senyors de l’Ajuntament, feu al menys 
una campanya contra aquest incivisme! 
Teniu una revista, «Cap de Creus» i els 
taulers d’anuncis, utilitzeu-los pel bé de 
tots!

salvador salom

Cintas abandonadas
Les adjunto las fotos de las cintas de la policía local de Argentona,  que colocaron 
en el camino de la riera el día de los fuegos artificiales y que luego en vez de venir 
a recoger solo cortaron y dejaron ahí tiradas, me parece perfecto que se señalice lo 
máximo posible en las fiestas pero después también tendrían que tener cura de que 
el pueblo quede limpio, no lleno de estas cintas y carteles del «correfoc» que de 
camino a casa aún veo…

Patricia velasco rodriguez

Altruisme
A bans dèiem que hi havia etapes de la vida de cada home (que 

algú té la barra de dir que és un animal de costums) en què 
aquest es sentia plenament satisfet dels seus actes, les seves ac-
cions. Avui a aquesta frase li hem canviat el substantiu, no diem 
l’home, diem les persones, perquè no volem discriminar el sexe 
femení, doncs bé, les persones, moltes d’elles, deuen sentir-se o 
tindrien de sentir-se orgulloses dels seus actes. Em vénen a la me-
mòria dotzenes d’entitats i les persones que les formen, Creu Roja, 
Metges Sense Fronteres, Càritas, Banc dels Aliments, Vicens Fer-
rer, etc., i tantes i tantes d’altres que a nivell internacional, estatal 
o local, esmercen el seu temps a fer quelcom pels altres. Això és 
altruisme i el nostre agraïment és la seva paga.

No cal anar molt lluny, he dat un repàs per la nostra vila i, dei-
xant a banda els que prometen i no fan res, que a tot arreu n’hi 
ha, he contemplat moltes persones, que potser a nivell més humil 
de les entitats de que parlava, fan també accions dignes d’agraï-
ment. Els que recullen la brutícia que els incívics han deixat, els 
que cuiden els nostres avis, els que busquen, troben, guarden i 
ens ensenyen el nostre patrimoni històric i cultural, els que fan 
el que poden per donar a conèixer el nostre poble i fer-lo més 

agradable, etc., són molts i entre ells he recordat aquest grup 
que durant tres dècades han recuperat, restaurat i conservat les 
nostres fonts, aquestes fonts que donen renom al nostre poble. 
Aquests últims estan passant moments difícils, el grup ha min-
vat, no per manca d’interès a la feina, però és que l’edat no per-
dona i a més el fat va voler que els deixés ja per sempre aquell 
home, que a més del treball, hi aportava el cotxe tot-terreny en 
que podien transportar eines i materials i traslladar-los per ca-
mins difícils. El cor em diu que no tardaran a engruixir la colla, 
perquè Argentona és poble amb gent altruista i tornaran a trobar 
la persona amb un tot-terreny que esmerçarà els matins dels diu-
menges per fer-los la feina més assequible, aquesta feina que or-
gullosament senten pagada amb el reconeixement i l’agraïment 
dels centenars de persones, locals i foranes, que visiten els espais 
agradables de les nostres fonts.

I potser aguantaré la lectura fins al final per retrobar aquella fra-
se tan coneguda però que mai ha deixat de sorpendre’m: «Vet 
aquí un gat, vet aquí un gos i aquest conte ja s’ha fos».

Lluís Serra

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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Voleu aprendre d’ésser 
autoritat en vuit hores?

Crec necessari un manual que tracti del 
tema que es refereix el títol. A vostè 

senyor Jeroni o a vostè senyor Leocadi, 
per uns atzars de la fortuna es pot trobar 
en un tres i no res, convertit en autoritat. 
Es pot trobar per exemple, ésser alcalde 
o primer tinent d’alcalde o president del 
C. de F. Valldestiu. Llavors com es desen-
volupa un cas així? Aquest petit manual 
serviria perquè el senyor Jeroni  pogués 
representar el paper d’autoritat com si 
tota la vida no hagués fet altra cosa.

El que va molt bé és donar la mà a 
tothom. No ve d’una. Vinga mans. Al més 
significat de la colla també el podeu abra-
çar però sense exageracions.

Una vegada donada la mà a tothom, si 
hi ha algun fotògraf, heu de fer veure que 

us interessen uns papers que us donarà 
el secretari. Heu de fer veure que us els 
mireu amb molta atenció. Aquest moment 
de quietud l’aprofitarà el fotògraf per tirar 
unes quantes fotos.

Si a l’acte hi ha la TV, llavors no teniu 
necessitat de fer veure que llegiu, perquè 
la TV no en vol de quietud. En lloc del pa-
per i de la llegida, heu de fer veure, amb 
el secretari, que li ensenyeu quelcom. Fins 
i tot podeu senyalar amb el braç dret una 
bestiesa que us cridi l’atenció. Això queda 
bé i serveix per a fotografiar el perfil que 
malgrat el sotabarba, sempre queda més 
fotogènic que la vista de front.

També heu de tenir preparats alguns 
acudits perquè la gent digui:

–Es ben simpàtic el senyor Jeroni o el 
senyor Leocadi!

Han de ser acudits una mica xarons. 
Al final del llibre s’hi posarà un apèndix 
d’acudits útils per a totes les circumstàn-

cies. Per exemple, si es pren possessió 
el dia dels  Innocents queda molt bé la 
frase:

–Aquest any em costarà moltes angú-
nies aquesta «innocentada».

Un altre exemple és, si a la presa de 
possessió hi ha senyoretes escaients, en 
aquest cas diu:

–Llàstima  que tan sols es pugui pren-
dre possessió una vegada!

Això es donjuanesc i queda molt  mo-
dern.

Si veieu que l’ambient  es refreda, tor-
neu a donar la mà a tothom. Donar-la és 
com donar blat de moro a les gallines. No 
ve d’una vegada. Perquè és començar amb 
bon peu el que la gent digui :

–Es ben campetxà el nou alcalde, o el 
nou tinent d’alcalde o el president del C. 
de F. Valldestiu.

Rafel Bigorra i Rius

Els meus néts

Cada any quan ve el meu aniversari a 
casa vénen tots a dinar, fan una calço-

tada i com que som colla un fa una cosa, 
l’altre en fa una altra i a mi no em deixen 
fer res.

Aquest any, havent dinat, tot eren ter-
túlies, uns al pati, altres a la feixa, en un 
d’aquells moments se’m va acostar la meva 
néta, l’Eva, em va agafar per la cintura i 
molt misteriosa em va dir: iaia t’haig de dir 
una cosa però tu no diguis res fins que t’ho 
hagi explicat tot, no facis cap gest, els papàs 
no volen que t’ho digui, diuen que tu no estàs 
en condicions però jo vull que m’ho diguis tu.

Jo, preocupada, vaig pensar que en 
passava alguna.

Ella va començar: iaia els teus néts i 
nétes et volem fer un regal. Et volem por-
tar a Roma! Tu no hauràs de caminar gens. 
Portarem una cadira de rodes, només seran 
dos dies dissabte i diumenge.

Em vaig quedar muda, com si el meu 
cor s’anés a parar i, de sobte, em vaig po-
sar a cridar: Me’n vaig a Roma! Me’n vaig 
a Roma! Me’n vaig a Roma!

Tots varen acudir als meus crits, jo cri-
dava i reia fins que em vaig quedar sense 
veu. Els demés tots reien.

Per a mi la cosa no era que em por-
tessin a Roma, hauria estat el mateix si 
m’haguessin portat a Montserrat, la cosa 
és que m’hi portaven els meus néts i això, 
això no té preu.

No sé quan serà la sortida, quan torni 
ja us ho explicaré.

Alfonsa Charles
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El passat 15 de juliol la Coordinadora 
en Defensa de la Sanitat Pública Mata-

ró i Maresme va registrar i fer entrega de 
13.749 signatures al Departament de Salut 
(Generalitat de Catalunya), adreçades al 
Conseller de Salut Sr. Boi Ruiz. Cinc per-
sones argentonines vam estar en aquest 
acte d’entrega, ja que creiem que la ges-
tió sanitària ha de ser pública al cent per 
cent i cal dir que moltes signatures de les 
13.749 eren de vilatans/es d’Argentona. 

Els punts més rellevants del manifest 
que acompanyava les signatures posava 
en evidència el gran deteriorament que 
pateix el Consorci Sanitari del Maresme 
(Hospital de Mataró) i tota la Sanitat en 
general, i reclamava la seva millora ja que, 
com deia el lema de la campanya: PROU! 
LA SANITAT PÚbLICA ÉS NOSTRA. ENS 
HI VA LA VIDA.

 � Que la sanitat sigui 100 x 100 pública, 
universal, de qualitat i gestionada pú-
blicament de forma transparent i amb 
participació de les persones que l’utilit-
zen i en són propiètaries.

 � Que funcioni el 100 x 100 de la seva ca-
pacitat. És a dir sense llits, quiròfans, 
consultes i serveis tancats. Reclamem, en 
concret, l’obertura dels quiròfans a les 
tardes i dels 42 llits tancats a l’ Hospital 
de Mataró. La cobertura del 100 x 100 
de les places dels professionals que s’han 
donat de baixa per jubilacions, baixes 

temporals... en tots els centres sanitaris 
i l’hospital.

 � Que els diners públics es destinin al 
100 x 100 a finançar centres públics i no 
a centres privats que fan negoci amb la 
nostra salut. Considerem molt greu les 
derivacions a centres privats amb càrrec 
als pressupostos públics que paguem en-
tre tots.

 � Aturar l’externalització i privatització 
dels serveis de diagnòstic: laboratori i 
radiodiagnòstic.

En aquesta entrega, la Coordinadora 
va estar acompanyada per altres plata-
formes del territori, les quals també van 
registrar les seves signatures recollides en 
diverses campanyes en defensa de la sani-
tat pública, universal i de qualitat:
 � Plataforma per la Defensa de la Sanitat 

Pública de Terrassa.
 � Coordinadora de SAP Muntanya (Hos-

pital Vall d’ Hebron).
 � Grups de Salut de l’Assemblea de Sar-

rià – St. Gervasi.
 � Membres de la Plataforma pel Dret a 

la Salut.

També va quedar demostrat que si no 
fem pinya i ens ajuntem tots això no hi 
haurà qui ho aturi.

Caterina Alsina Parnau

Signatures en defensa 
de la sanitat pública

Després de unes petites vacances 
durant el mes d’agost en que no 

es van donar aliments, excepte per 
als més necessitats, al setembre vam 
retornar a l’activitat normal.

 Abans de les vacances i coin-
cidint amb la festa Major vàrem fer 
una Tómbola Solidària en la qual es 
van recollir 656 euros. 

A partir d’aquest mes de setembre 
cal agrair a l’empresa Velcro Europe 
que ens ha ofert la seva col·laboració 
econòmica aportant 150 euros setma-
nals per comprar a diverses botigues 
d’Argentona productes bàsics de pri-
mera necessitat i que no arriben a tra-
vés de la Fundació Banc d’Aliments 
de Barcelona, com són congelats, io-
gurts, sucre, ous, productes de neteja 
i de bany, etc. 

També comptem amb l’aporta-
ció periòdica de carn de l’escorxador 
Viñals-Soler, sempre que en tenim 
necessitat.

A partir del mes d’octubre arriba-
rà fruita des del Banc dels Aliments 
dues vegades al mes.

El proper mes de novembre tor-
narà haver-hi el Gran Recapte que 
organitza el Banc dels Aliments de 
Barcelona, hi participaran molts vo-
luntaris de tots els pobles.

 Aquí a Argentona comptarem 
amb dos supermercats, el Condis i el 
Caprabo, i la possible incorporació 
del nouvingut DIA, durant dos dies: 
el divendres dia 28 i el dissabte dia 29 
de novembre. Necessitem molta gent 
per poder cobrir totes les hores, per 
tant demanem voluntaris que puguin 
dedicar-hi tres hores al matí o a la 
tarda d’aquest dies.

 Tothom que hi estigui interessat 
pot contactar amb el correu electrònic 
caritasargentona@gmail.com deixant 
el nom, número de telèfon o correu 
electrònic i ens posarem en contacte 
amb vosaltres. 

Novament gràcies per tot.

TENIM UN bLOg

caritasargentona.blogspot.com

Entra-hi i veuràs tot el que estem 
fent i com ens pots ajudar.
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XV Trobada d'amics al Castell de Burriac. 
Els guanyadors més joves. 

Festa de la Vellesa.

Coses que passen…

8a Trobada del Grup d'arrossaires 
d’Argentona.

Viatge de Natura al Vietnam.

Assaig de la "V" 
a Can Doro.

Concentració de setze autocars per 
anar a la gran manifestació de la Diada 
nacional a Barcelona.

Miscel·lània de 
la Festa Major
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I en aquest sentit afirmen en el seu es-
crit el següent que reproduïm íntegrament:

«Aquest estiu, la «confessió» de Jordi 
Pujol –amb totes les aparences de ser un 
tallafocs davant possibles revelacions o 
una coartada– ha trasbalsat profundament 
la societat catalana. Ni es tracta d’un as-
sumpte «personal», ni és un cas «entris-
tidor» però aïllat, tal com volen fer-nos 
creure des dels cercles polítics més propers 
del que estigué durant 23 anys al capda-
vant de la Generalitat. No. Estem davant 
d’un episodi de fi d’època. La caiguda de 
Pujol és la d’un actor cabdal del règim he-
retat de la transició. I, sobtadament, l’es-
càndol projecta una llum crua sobre els en-
trellats de les últimes dècades de la nostra 
història. La setmana passada, editorials de 
la premsa conservadora madrilenya ame-
naçaven Artur Mas amb airejar irregula-
ritats i corrupteles –seves i de la seva fa-
mília– que, afirmaven, eren conegudes de 
l’administració estatal… si el President no 
s’avenia a «reconduir el procés indepen-
dentista». Més enllà del que hi hagi de cert 
o no, aquestes insinuacions posen de relleu 
una governança mafiosa, en què la corrup-
ció dels uns - sabuda i tolerada – facilita el 
xantatge i l’extorsió per part dels altres… i 
tot contra les aspira cions, la dignitat i els 
drets del poble.

Que algú que es presentava com una 
mena de «pare de la pàtria» i que –tot-
hom recorda el cas de Banca Catalana– 
s’ha embolcallat amb la senyera quan es 
qüestionava la seva honradesa reconegui 

ara que ha estat defraudant sistemàtica-
ment la hisenda pública, resulta vergo-
nyós i absolutament intolerable. Però, 
a partir d’aquí i de tot un seguit d’altres 
indicis, les preguntes s’amunteguen. Es 
tracta d’un heretatge no declarat… o bé 
els comptes que maneja la família Pujol 
a l’estranger procedeixen d’activitats de-
lictives, com ara el cobrament de comis-
sions per concessió d’obra pública o el 
desviament de fons públics? I, si fos així, 
com no imaginar que estem davant d’una 
xarxa corrupta de finançament partidista i 
d’aprofitament amb moltes més persones 
implicades? Com no recordar l’evocació 
del 3% per part del President Maragall 
al Parlament de Catalunya o escàndols 
com el del Palau de la Música, Turisme o 
Ferrocarrils de la Generalitat? Per què va 
acabar imposant-se un pacte de silenci en-
tre govern i oposició? Quins impactes ha 
tingut tot plegat sobre la societat catalana, 
sobre els seus recursos públics, sobre la 
mateixa democràcia? Quantes decisions 
afectant l’autogovern, els pressupostos, 
les retallades… s’han pres des d’unes rela-
cions institucionals solcades per aquestes 
clavegueres?

Passat el sotrac del primer moment, 
com més es mesura l’abast del problema, 
més clarament apareix que la societat 
civil catalana, afectada en primera per-
sona, ha d’intervenir decididament per 
obtenir un esclariment total dels fets i 
les seves implicacions. No seria raonable 
comptar amb la bona voluntat del ma-
teix Pujol, amoïnat sobretot a amagar els 
moviments dels seus comptes bancaris a 
Andorra, i la compareixença del qual da-
vant del Parlament ni tan sols és segura. 
Tampoc podem esperar gaire de l’actual 
govern espanyol, atrinxerat rere la llei 
que va promulgar per amnistiar els grans 
defraudadors. I, tanmateix, per a la nos-
tra societat, hi ha urgència. Ens trobem 
en una cruïlla de la història. Catalunya 
vol decidir el seu futur. Però, sigui quin 
sigui el camí que finalment triï el seu po-
ble, cap avançada democràtica no serà 
possible si no fem net de debò, si no dei-
xem enrere el llast de la corrupció, si no 
bastim un règim transparent i participat 

per una ciutadania conscient i activa, de-
sempallegada de prohoms salvadors. És 
hora de mirar la realitat de cara, perquè 
només la veritat en farà lliures.

En aquest sentit, entitats representa-
tives del moviment veïnal, la CONFAVC i 
la FAVB, i dels drets socials i democràtics, 
com l’Observatori DESC, hem arribat a la 
conclusió que la societat civil, emprant les 
eines de què disposa, ha de querellar-se 
contra Jordi Pujol, constituint una acusa-
ció particular que insti la justícia a tibar 
del fil dels indicis delictius existents fins 
a aclarir-ne la veracitat, l’abast i totes les 
implicacions. En un mot: contribuint a 
que cadascú assumeixi la responsabilitat 
que li pertoca. Convençudes de la neces-
sitat de tirar endavant aquesta demanda i 
de transformar-la en un clam popular, les 
organitzacions sota signants endeguem 
una ronda de contactes amb sindicats, 
forces socials i moviments democràtics 
per tal de constituir, en el decurs de les 
properes setmanes, un ampli front que li 
confereixi la força i la legitimitat necessà-
ries. Per responsabilitat democràtica, ens 
toca ara fer aquest pas».

Confederació d’Associacions Veïnals  
de Catalunya (CONFAVC) 

Federació d’Associacions de Veïns i 
Veïnes de Barcelona (FAVB) 

Observatori de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals (DESC)

La CONFAVC, la FAVb i el DESC demanen als 
Catalans que es querellin contra Jordi Pujol
Catalunyapress.- Davant la confessió de l’ex president Pujol el passat mes de juliol admetent l’evación d’im-
post durant 34 anys derivada d’una herència paterna la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, 
la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona i l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(DESC) ha emès un comunicat conjunt sota el títol «Davant el cas Pujol, pel futur del país, cal fer neteja». 

Ens trobem en una cruïlla 
de la història. Catalunya vol 

decidir el seu futur. Però, 
sigui quin sigui el camí que 
finalment triï el seu poble, 
cap avançada democràtica 
no serà possible si no fem 

net de debò.

Com més es mesura l’abast 
del problema, més clarament 
apareix que la societat civil 

catalana ha d’intervenir 
decididament per obtenir un 
esclariment total dels fets i 

les seves implicacions.



el banc de la plaçaNúm. 43 | Octubre 201416 Col·laboració

Ambicions
De vegades recordo aquell mas amb la teulada plena de gote-

res, aquella meva primera pàtria, Alcarràs, que jo estimava tant i 
que tota la nostra ambició era tenir pa per a l’endemà, caçar ocells 
per menjar carn, anguiles per menjar peix i tenir unes esparde-
nyes per anar el diumenge al matí a missa i a la tarda  a ballar.

Devia ser massa jove per creure que tot era tan perfecte, in-
clús la gana era normal.

Ara que m’he fet gran no entenc aquestes guerres inconsci-
ents, aquestes obsessives ambicions de poder, moltes vegades em 
pregunto com pot ser tan incomplert l’ésser humà! Potser quan 
tenim el pa, l’endemà volem un bistec i l’endemà passat unes pas-
tes i a l’altre una minyona i una finca a Queralbs i més i més i 
més.

Pobre Pujol, ell ja va començar la seva vida amb el bistec i el 
pastís. No li va faltar mai el pa i era un gran polític però pel camí 
es va oblidar que per ser un bon polític també s’ha de ser honest. 
Ell feia temps que pel camí havia deixat els principis educant in-
clús als seus fills en la trampa i la mentida.

No sé si la Marta li devia fer el seu joc o el va fer jugar. Que 
lluny queda aquella plaça de Sant Jaume amb les primeres elec-
cions quan tothom cridava: Això és una dona!

Aquesta família ha baixat als inferns, avui a la Marta quan 
surt de casa seva només sent: xorissa, lladre.

Jo la vaig veure per la tele, està seca, vella i encorbada i em 
va fer molta pena.

Alfonsa Charles

El cas Pujol 
Crec que estem tots plegats farts de veure, sentir i llegir, 
com s’està fent escudella del nostre expresident, per part 
dels d’aquí, els d’allà i els de més enllà… 

Els catalans, independentment de quina corda siguem, 
crec que ens sentin indirectament interpel·lats, increpats i 
al·ludits. I no es pot tractar aquest personatge a la lleugera 
i sense miraments, perquè es mereix un respecte, pel què 
ha representat, per la seva obra i si voleu també pel què 
no va fer... El més fàcil, ara, és fer mofa i llenya de l’arbre 
caigut, i més sent un acte foll seguit d’un suïcidi voluntari. 
La justícia és l’única que l’ha de jutjar.

Darrera frase del seu comunicat:

«Exposo tot això amb molt de dolor, pel que significa per a la 
meva família i per a mi mateix, però sobretot pel que pot sig-
nificar per a tanta gent de bona voluntat que poden sentir-se 
defraudats en la seva confiança, a la qual demano perdó».
«I també els demano que sàpiguen destriar les falles d’una 
persona per molt significativa que hagi estat i que aquesta 
declaració sigui reparadora en el que sigui possible del mal i 
d’expiació per a mi mateix».
Barcelona, 25 de juliol de 2014
Jordi Pujol i Soley

Ara que el suïcida s’apliqui alguna dita catalana: Ara això sí 
toca. Qui no vulgui pols no vagi a l’era. Tal faràs tal trobaràs.

El
sornEguEr!?

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.

Fem d’Argentona un poble millor!

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

últims dies 
per fer 
calçots i 
carxoferes 
en planta

Francesc navarro i Bonamusa
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EL RACÓ 
DE LA
LINA
Feliç de tu

Feliç de tu si ets prou intel.ligent
i fuges dels plaers que et fan esclau;
si el goig dels teus veïns et fa content,
i pena et fa aquest món on no hi ha pau.

Feliç de tu si penses, si investigues,
si a més del cor actives el cervell;
si a modes prou ridícules no et lligues,
i portes la bondat a flor de pell. 

Feliç de tu si et plau la Poesía,
la Música, que ens parla arreu del món;
si opines com no ho fa la majoria,
i acceptes les desgràcies tal com són.

Feliç de tu si internament ets lliure,
doncs no existeix la plena llibertat;
si en cap moment no et toca de conviure
amb l’ odi, i l’espantosa crueltat.

Feliç de tu si encara vas a peu
enllà els camins rurals, de bon matí;
si saps que allò que vulguis costa un preu,
i saps també que tot no es pot tenir.

Feliç de tu si tot sovint prens part 
en fondre una despòtica actitud;
si d’un cop d’ull t’adones del que és Art 
del que no ho és sinó un negoci brut. 

Feliç de tu si amb poc saps ésser ric,
si et guardes, com del foc, de ser envejós,
si al llarg dels anys et queda un sol amic
lleial, amable i bo com el teu gos.

Feliç de tu si ets tu mateix en viure
colgat com tots, dins el dolor i l’engany,
i pots mirar-te el món amb un somriure
de bona voluntat, un cop a l’any!

L’aventura d’envellir

Avui t’han enviat una foto per correu i no et reconeixies. 
T’has fet gran i la teva cara, molsuda i rodoneta, ara és 
allargada i plena d’arrugues. Et mires al mirall i et veus 

diferent. Dius que et cal una crema que esborri les arrugues i un 
maquillatge que li doni color. Baixes a la perfumeria i et compres 
potingues d’aquests que penses que et faran més maca. Després 
potser les hauràs de llençar. Però pensaràs, per un moment, que 
potser et faran més jove.

Però no, és que t’has fet gran, és que el temps ha passat. 
El temps en què et miraves al mirall i et trobaves seductora i 
maca. Jugaves al joc del flirteig perquè et donava seguretat i et 
feia contenta. Una malaltia, per sort ben curada, i els anys van 
deixar enrere aquestes aventures superficials i et van ensenyar 
que a la vida existeixen experiències que aporten molta més fe-
licitat. Vas emprendre un camí solitari i personal que et portaria 
a l’acceptació.

Vas trobar objectius per continuar vivint, projectes que et 
feien aixecar al matí i que duies a terme amb il·lusió. De vegades 
el projecte era senzill, tan sols convidar algú a dinar o anar a 
veure una obra de teatre que t’havien dit que era interessant.

Els amics i la família et van ajudar molt perquè t’estimaven 
i et repetien que la vellesa no sempre és un naufrage com deia 
Chateaubriand, sinó que és un camí personal que s’ha de viure 
amb dignitat. T’acompanyaven també aquests sentiments i afec-
tes de la teva vida anterior que vas saber cultivar, com qui cuida 
un jardí interior amb paciència i abnegació.

Amb l’edat també havies perdut memòria, però «memòria 
mental» com diu el professor Aranguren, no «la memoria del 
corazón, capaz de recordar los afectos y sentimientos de tu vida pa-
sada, los importantes y decisivos que configuran tu personalidad».

Sempre havies tingut inquietuds intel·lectuals, ganes 
d’aprendre, de saber més. Ara, que t’havies fet gran i que ja 
t’havies jubilat, no havies d’anar a treballar, ni havies de cuidar 
criatures. Per tant, tenies temps per continuar la teva formació. 
Et podies considerar una afortunada.

Vas pensar en fer exercici físic per sentir-te millor. Vas com-
prar-te un gosset, que a més de fer-te companyia, et feia caminar 
una estona. Cada matí, baixaves a donar un tomb pel barri. A les 
8h ja t’esperava a la porta movent la cua, mirant-te fixament. 
A les 7h del vespre, el «Lluna» feia el mateix. Havies llegit un 
llibre d’un psiquiatre francès que deia que durant la guerra de 
Bosnia, la gent es curava la depressió produïda per les bombes, 
tirs, morts i ferits, sortint al carrer i caminant amb la finalitat de 
passejar al gos. Hi pensaves moltes vegades.

Vas fer servir la ironia. Vas intentar treure importància a 
les coses que et feien patir. L’autodérision et va fer la vida més 
agradable, t’esborrava les preocupacions i els mals de cap que no 
et deixaven dormir. 

Et vas prendre el procés com una aventura, com un desafia-
ment, com una bêtise d’enfant, com una entremaliadura, jugant 
amb el temps, amb els desitjos i amb els conflictes personals. 

Ara acceptes ser una dona gran, i t’agrada ser-ho, ho gau-
deixes, ho comparteixes amb els teus. T’agrada ser una dona 
elegant.

El temps passat ja no tornarà però se’n presenten d’altres 
més nous que potser seran millors.

Mariona Bigorra Gualba
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Problema núm. 43
Blanques juguen i guanyen. Com?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 42
Dues torres contra una dama. El tema és que la «senyora» en aquest cas té la 
mobilitat molt reduïda. Vegem: 1. Th6+, Rdt; 2. Tf7+ Re8 (obligat per evitar el 
mat a la vuitena fila); 3. Ta7¡¡¡ ,  DxT (obliga a que la dama hagi de menjar-se  
la torre); 4. Th8+ i abandonen perquè amb la propera Th7+ es perderia la dama 
i la partida. 

Solució i comentaris en el proper número.

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRICULA OBERTA CURS 
2014-2015

MUSIqUEM: Per a nens i nenes de 12 a 36 
mesos acompanyats dels seus pares i/o mares.

•	Iniciació musical a partir de 3 anys
•	Roda d'instruments i classes d'instrument 

individual
•	Banda
•	Orquestra
•	Batukada per a joves i adults
•	Cant
•	Llenguatge musical
•	Llenguatge modern
•	Preparació proves a grau mitjà i grau superior de 

clàssic i modern
•	Examens amb la Royal School of Music
•	Combo

ARgEnTOnA BIg BAnd, Un pROjECTE 
qUE nO dEIxA dE CRéIxER I SORpREndRE

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

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Participa!

Us animem a participar en les juntes de l’Associació a fi de posar sobre 
la taula i poder discutir els temes que us preocupen. Com més serem 
i més participació tinguem, més forta serà la nostra associació veïnal. 
Les reunions se celebren l’últim dimecres de cada mes, a les 21:00h. 
També podeu participar des de casa fent arribar els vostres comentaris 
a revistaelbanc@gmail.com
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c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

Cuina de mercat

Esmorzars

Menú diari i de 
cap de setmana

 Carrer les Parres 1 Tel. 931430473www.lasalargentona.cat

Vine a conèixer la nostra carta i gaudeix de la 
millor brasa feta amb carbó vegetal ecològic

PROMOCIÓ ESPECIAL 
ASSEGURANCES SALUT

JOAN VIDAL
Núm. de Reg. DGS i FP C005840558444Z

C/ Joan XXIII, 7 ARGENTONA  
Tel. 93 756 07 62

vidalgj@mapfre.com – www.mapfre.com/oficinas/7713

Especialistes en decoració en alumini i vidre

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

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

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

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

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

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

la xurreria

Tel. 667 70 70 19

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

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

ESTANC 2
AL DOS - 2
Exp. Nº 002



La nostra col·laboració amb el Centre Parro-
quial fa que tinguem infinitat d’activitats 
per a petits i grans, com jugar als escacs, 
ballar country, salsa… entre d’altres. 

Els caps de setmana encenem les brases 
perquè aquells als quals us agrada sortir 
a menjar en grup o en família pugueu 
gaudir d’una bona barbacoa, on el bon 
ambient i la comoditat estan assegurats.

Si vols estar informat sobre les nostres activitats i concerts pots seguir-nos en el nostre facebook 
www.facebook.com/elcentruargentona

C/Bernat Riudemeia, 4 — Argentona — Tel. 937 97 13 20

Al CENTRU no només 
servim copes, menjars 
i sopars, fem una mica 
més, som històricament 
el punt de trobada de les 
entitats i del poble i amb 
el pas del temps també 
el punt de reunió dels 
amants del cinema i la 
bona música i el teatre. 

www.centru.cat

Cada dijous a les 21.00 tenim concert, 
perquè els amants de la música pugueu 
gaudir d’un moment especial, ja sigui 
sopant o prenent-te una copa.

Les taules d’embotits de Can Pannon, 
els formatges d’Argentona són el nos-
tre fort aquesta temporada, ideals per 
a un sopar o dinar informal i, com fem 
a casa, pa amb tomàquet i a gaudir 
dels productes de la nostra terra.

I, com sempre, tenim novetats, 
nova carta de plats i alguns 
d’ells especials per a celíacs, 
com sempre tot fet amb afecte, 
amor i molt bont 
rotllo!!!

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

  Diferents sistemes per solucionar 
problemes amb humitats

  Aïllaments tèrmics en façanes i interiors
  Terrats
  Banys
  Cuines
  Façanes
  Teulades

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

Construccions Jaume Mateu SL
Ronda Llevant, 22 - Argentona

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

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

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

Presentant 
aquest 

anunci tindreu descomptes en les vostres compres!!!! 


