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Editorial

Amb aquesta nova edició del Banc de la Plaça que teniu a les mans hem arribat al número 25 de 
la revista. Creiem que això representa la majoria d’edat per una revista que s’edita cada tres mesos i 
més si es fa de manera amateur i amb distribució gratuïta. Són ja 6 anys d’anar recollint fets i opinions 
de la vila, amb menys o més encert segons el punt de vista que sigui. Amb motiu d´aquesta petita 
efemèride, hem volgut conèixer l’opinió que el nostre treball els mereix a diversos ciutadans per tal 
de fer autocrítica i poder millorar. Alguns d’aquests reculls els trobareu en aquest exemplar i altres 
seran benvinguts des d’ara en propers números.

Cal recordar que la revista va néixer coincidint amb la revifalla de l´Associació de Veïns, en un mo-
ment de molta crispació ciutadana i rebombori polític. Des del seu origen, la revista es va concebre 
com un canal lliure d’expressió ciutadana, amb les úniques premisses de respecte i signatura de les 
opinions expressades. En aquesta línia ens hem mantingut, i ningú pot dir que no ha estat acceptada 
i publicada una opinió particular. Ha estat la necessitat d’oferir un mitjà independent d’expressió el 
que ens ha animat a mantenir la publicació i pensem que aquesta necessitat encara perdura i per 
tant tenim la raó de ser.

Des del número anterior ens ha estat necessari posar una ressenya a l´ajut econòmic de l’ajuntament, 
d’altra banda perdíem la subvenció que com a associació veïnal tenim dret. Això ho volem aclarir per 
desfer qualsevol dubte sobre la  nostra independència editorial. Desprès d’un debat intern, vàrem 
decidir que els temps no estaven per rebutjar una subvenció a la que legítimament hi tenim dret 
pel sol fet de ser vilatans associats amb una activitat pública, i no per unes idees  concretes més o 
menys submises.

Aquest número inicia el debat sobre el futur de la mobilitat al Maresme. El que per alguns pobles pot 
representar d’avantatge la supressió de l’actual Nacional II costanera, per altres pot ser un desgavell 
urbanístic i paisatgístic. Concretament, a Argentona es preveuen més inconvenients que avantatges 
en la mobilitat, tot condicionat als interessos de la totpoderosa Mataró. Des de l’Associació de Veïns 
creiem que Argentona ja ha pagat amb escreix el preu d’un progrés que se’ns va vendre com “l’ine-
xorable peatge dels temps moderns” amb el pas de les dues autopistes.

Prou, ara toca fets i no paraules: el desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi és una 
broma de mal gust quan contemplem el nus de comunicacions, comparable al famós nus de la 
Trinitat, mentre veiem que el tren orbital, més net i respectuós si aconseguim soterrar-lo, s’allunya 
de la prioritat política. No ens podem estar de pensar que els deutes de les campanyes electorals 
d’alguns partits amb algunes entitats financeres, molt interessades en el projecte, pesen més que les 
promeses electorals fetes als ciutadans.

Per acabar volem donar les gràcies a tots els que d’una manera o altra han contribuït a la redacció, 
edició, distribució i suport econòmic d´aquests 25 primers exemplars, i a tots aquells lectors que amb 
les vostres crítiques i comentaris ens esperoneu a seguir.

Força salut al Banc de la Plaça!!!
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Des del Consell de redacció del Banc de la plaça se m’ha demanat si 
volia fer un escrit amb motiu de l’aparició del nº 25 de la revista.

D’entrada haig de dir que sempre que un grup de persones es dedi-
quen de manera altruista a treballar perquè cada tres mesos surti una 
publicació és per felicitar-los.

Tot mitjà de comunicació pot ser benvingut, i això és el que vaig 
pensar quan havia de sortir el primer número del Banc de la plaça 
l’octubre de 2004.

La revista “neix directament dels esforços d’alguns vilatans per crear un 
vehicle d’expressió ciutadana desvinculat de les propostes ideolò-
giques oficials”, proposava “un diàleg polític, social i cultural entorn 
d’Argentona i els seus vilatans”,  segons deia el seu editorial. Uns 
bons objectius! Però de seguida vaig comprovar que la revista prenia 
partit de manera molt clara cap a afavorir els interessos d’un grup en 
particular.

Podem dir que deu ser lícit que unes persones que estan a una Associ-
ació defensin els seus ideals i representin una manera de pensar. Molt 
aviat vaig veure que aquella pluralitat que defensaven a nivell teòric a 
la pràctica entrava en contradiccions.

Amb el temps he pogut anar veient que aquells objectius per poder 
aconseguir un vehicle d’expressió ciutadana desvinculada de la 
ideologia oficial no s’ha sabut aconseguir, ja que al cap de 24 números 
podem veure que la filosofia i ideologia del consell de redacció està 
molt lligada a l’oficialitat, al govern d’Argentona.

Respectable, això sí, però que no ha sabut ser fidel als seus objectius 
inicials. De tota manera cal encoratjar tot l’equip de redacció a que no 
defalleixi, ja que a través d’un mitjà de comunicació escrit és pot fer 
molt bona feina sempre i quan es tinguin clars els objectius.

Us demano que en feu una revisió!

Heus ací que el Banc de la Plaça ja ha començat a celebrar la seva 
maduresa, aquelles primeres frases balbucejant, s’han convertit en la 
veu clara, forta, entenedora d’un adult que vol que l’entenguin i vol 
entendre, que al pa li vol dir pa i al vi li vol dir vi.

Crec que no ha sigut, no és potser, un informatiu oficialista, és una veu 
popular, es com sentir la veu d’aquelles persones grans de cada poble, 
que al voltant de la plaça, del safareig,d’un casal, fan el seu debat 
refiant-se del que veuen cada dia, del que saben i de la seva experi-
ència, que el dimoni sap més per vell que per dimoni. Són aquelles 
persones què si els demaneu alguna informació, amables ús adreçaran 
a aquell o aquell altre lloc, i si més no, us diran amb veu ben clara,com 
en aquell anunci de la tele, pregunteu-nos a nosaltres.

Així crec que vol ser El Banc de la Plaça: informació, debat, experièn-
cia, amb una veu clara, fent ús d’aquell vell aforisme, poques paraules 
i ben dites i que ens porta a aquell altre vell refrany,  de savi humil, 
cada paraula en val mil.

De totes maneres no sóc jo el més adequat per analitzar els seus con-
tinguts periodístics, d’actualitat o literaris, qui mes hi sàpiga que mes 
hi digui. No sóc més que un botiguer-lletraferit i deixeu-me que quedi, 
cada vegada que llegeixo la revista, embadalit copsant el seu tarannà 
popular i populista.

Sols hem resta encoratjar-vos perquè no pareu i seguiu com ara tres-
cant de valent i és que el que puguis fer avui no ho deixis per demà  i 
jo esperaré ansiós la revista per fruir de la lectura, que bona lectura, la 
tristesa cura. I aquí plegó de retreure vells adagis,no fos cas que algú 
volgués encolomar-me aquell que home refranyer,mal feiner!

Endavant i per molts anys.

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

ARTESANIES DO-VER

C/Sant Julià 21 - Argentona - Tel. 93 756 07 79

Taller-botiga de marcs

PER A TOT EL 
QUE VULGUIS 
EMMARCAR!

Mª Rosa 
Masó 

Lluís 
Serra

25 números del Banc de la Plaça
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El passat 9 de gener, festivitat de Sant Julià, coincidint amb la festa 
major d’hivern, s’inaugurà el nou casal d’avis d´Argentona. El local, 
situat a peu pla en el mateix rovell de l´ou de la vila, des de fora té una 
aparença immillorable. El nou casal subvencionat per l’ajuntament, 
substitueix  l’anterior ubicat en el primer pis de l’edifici de l’ajuntament 
nou, amb un accés difícil. Però, que n’opinen del canvi els seus usuaris 
?, n’estan contents? . Per respondre a aquestes preguntes i conèixer 
una mica més com es el casal d’avis d´Argentona, ens hem dirigit a la 
presidenta actual de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d´Argentona, 
Sra Montserrat Frisol, associació dipositaria del nou local.

-Montserrat, parlem d’avis, gent gran o de jubilats?
Com diu el nom, Associació de Jubilats i Pensionistes, i la gent  gran 
que hi participa.

-Quants socis sou?
Actualment som uns 365 associats.

-Penseu que vindrà més gent?
Si haig de dir la veritat, espero que sí. Degut  a la nova ubicació, jo crec 
que el casal tindrà més acceptació ja que és un lloc molt cèntric i clar. 
De moment ja hem fet socis nous.

-Què representa per la gent gran d´Argentona la nova seu?
La nova seu  representa un canvi molt important. Es pot dir, com 
aquell que estrena casa nova, cosa que comporta molta il•lusió i forces 
ganes de venir a gaudir d’una estona  d’esbarjo i també de treball.

-Ara, se us veu més als jubilats. Es això positiu ?
I tant que és positiu, això dona vida, tant per els que estan  a dins i 
poden veure qui passa, com els que hi passen per fora, ja que veuen 
un espai molt més agradable.

- Quines activitats feu i quines penseu fer en un futur proper ?
Ara es véu més el que fem. D’activitats s’han fan moltes, com per 
exemple, gimnàs, ioga, pintura, puntes de coixí, informàtica, jocs de 
taula, excursions i diferents festes durant l’any. Què es pot fer en un 
futur? Doncs ens podríem atrevir a fer tallers.

-El casal es només per persones grans ?, o bé es poden oferir 
activitats per gent de tota edat?
Això està molt clar, el casal es per a persones grans, aquesta és la 
finalitat de tenir un local on puguin accedir la gent gran per reunir-se 
amb els seus amics, sigui jugant o bé fent la xerradeta.

-Com us organitzeu?
Aquesta és una pregunta, que com et diré jo..., ja feines que les po-
dem repartir, a més tots els de la Junta ja tenim unes feines concretes, 
i a l’hora de fer celebracions també tenim socis que hi col•laboren.

-Com es la relació amb l’ajuntament?. Considereu suficient 
el que es fa per la gent gran de la vila des l’administració 
municipal?
Amb l’Ajuntament tenim molt bona relació. I haig de dir que han tingut 
molta cura, perquè estiguem en bones condicions, esperant poder 
aconseguir en anys venidors un centre cívic amb més espais per les 
activitats que és porten a terme.

Montserrat, moltes gracies per la teva amabilitat. Des el Banc de la 
Plaça us felicitem i ens felicitem per disposar d’aquest nou casal, que 
si be va dirigit a la gent gran, ens enorgulleix a tots els vilatans que fem 
poble.

El nou casal d´avis per a la gent 
gran d´Argentona

C/ Abat Escarré, 3 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 05 97  •  elroure@hotmail.com

Productes ecològics i naturals, alimen-
tació per a persones amb intoleràncies 
(a la lactosa, al sucre, celíacs...). Vine al 

Roure i tasta els nostres tes i cafès.  
També oferim altres serveis:  

massatge infantil, etc.

Ja ha arribat la primavera 
És el moment de prendre gelea reial, pol·len, etc. per 

ajudar el nostre estat d’ànim  
i depurar-nos tant per dins com per fora  

amb una bona alimentació el més sana possible

Des de 1984

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

Carrer Gran, 2
08310 Argentona
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Ronda Mataró. Sortida Mataró Oest

AIXÍ ENS POT QUEDAR un cop feta l’obra d’adequació dels accessos de la
Autopista de Granollers a la Ronda de Mataró. 

EL FUTUR DE LA MOBILITAT AL MARESME (I)
Nous laterals de la Ronda de Mataró: mobilitat per Mataró,
aïllament per Argentona.
Sembla que l’ampliació de dos carrils més per sentit a la Ronda de Mataró no trigarà gaire i que això ens afectarà i molt, als argentonins. Ens
tallant l’accés directa a Mataró pel camí del mig , la Via Sergia i la façana litoral. De la mateixa manera tampoc venint de Mataró des del camí
del mig per l’autopista de Granollers (C-60) tindrem accés a Argentona. Amb els nous carrils que es faran també a l’autopista de Granollers
(C-60) per enllaçar amb els nous laterals de la Ronda de Mataró, es crea un macro nus d'autovies a Argentona i a sobre s'ens redueix la
mobilitat. Quan sortim d’Argentona ja no podrem travessar per incorporant-nos al carril esquerra que ens permet l’accés directe a Mataró.

La Prioritat és el transport públic diuen tots els plans de mobilitat, però contràriament comencen fent més carrils al tram de Mataró, 4 carrils
més a afegir als 6 actuals, 10 carrils en total!, l'autopista AP-7 cap a Europa en té 6, creant un macro nus d’autovies a Argentona que a més
més ens redueix mobilitat. Prestigiosos estudis ens ho demostren; una gran infraestructura vial porta més problemes de congestió de trànsit i
més contaminació. L’augment de la capacitat i qualitat de les vies incrementa els desplaçaments en vehicle privat, en contra del transport
públic, aquest efecte es posa en especial relleu en les hores punta i fa que la inversió en autopistes provoqui realment un efecte contrari, que
acaba sent una mala inversió, representant un gran malbaratament de recursos econòmics i de territori.
Està clar que el problema de la Ronda Mataró no és la manca de carrils, sino l’accés a Mataró Oest. Ampliar carrils no té sentit si no és
perquè aquesta vol ser la primera fase d’una autovia de 4 carrils que ha d’absorbir el tràfic de la pacificació de la N-II, per  no haver, així,
d’alliberar totalment el peatge de l’autopista en el futur.

Recordem una mica la historia de la autopista de Mataró, la primera autopista
de pagament a l’estat Espanyol inaugurada el 1969, donant la concessió a ACESA per 35
anys fins el 2004, el 1992 en temps del ministre Català Borrell el govern espanyol arriba a un
nou acord amb ACESA per prorrogar 12 anys més la concessió fins el 2.016, a canvi de les
obres i l’aplicació d’un peatge tou a la segona fase Mataró-Palafolls que s’inaugura a l’any
1994, inicialment prevista com una variant lliure de peatge.  El 1998 davant el malestar
popular i sorgiment de moviments en contra els peatges, es pacta un altre prorroga amb
ACESA de les autopistes per 5 anys més, fins el 2.021 a canvi d’una reducció de preus en vuit
trams d’altres autopistes catalanes on si s'estaven produint mobilitzacions.

VISTA aèria ACTUAL del tram del terme municipal d’Argentona afectat pel
projecte de l'enllaç de la C-60 amb C-32.
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I és que el tema de les autopistes i els seus beneficis és un tema d'escàndol,
un negoci descarat. Però el cas de la Mataró clarament  ho podem qualificar d’espoli. El
1969 passar la barrera costava 0,15€ (25 ptes), avui 41 anys desprès ens costa 1,17€. Amb una
mitja de pas de 100.000 vehicles dia, només en el peatge de Vilassar, estaríem parlant de una
recaptació d’uns 50 milions de euros a l’any, en un tram de 25 km d’autopista. Si el cost mig de
construcció de 1km d'autopista és de 6 milions €, amb el que paguem podríem fer  una autopista
Mataró-Barcelona nova cada 3 anys, o amb  41 anys una autopista de 350km, per exemple de
Mataró fins a Saragossa.

El xollo de les prorrogues A canvi de construir el tram d'autopista de Mataró a Palafolls i
cobrar-hi un peatge tou (recordem  que aquest tram inicialment havia de ser lliure de peatge), se li
allargaren TOTES les concessions a ACESA onze anys. O sigui que Acesa, que va fer una
inversió de 360 milions d'euros (100 en realitat, perquè la resta ho va demanar en préstec) i que ja estava guanyant un benefici de 150
milions a l'any, guanyarà en aquest període extra ni més ni menys que uns 1.800 milions de euros, aixo si que son negocis! Negocis entre la
nostra administració i les empreses privades amb els nostres diners. 

Les concessionàries. Un negoci descarat que l'administració està entestada en que
segueixi a les mateixes mans. Per què? Tothom en pot fer la seva lectura. Els principals
accionistes de les concessionàries són les entitats financeres. Abertis és una empresa amb
majoria d’ACS (Florentino el President del Madrid) i La Caixa. ACESA, està participada per
Dragados(ACS) i La Caixa que controla el 21%.

Abertis logística, empresa del grup, ha tingut fins el 2007 de president a Macià Alavedra, el que
havia sigut numero dos de Convergencia, Conseller de Governació, Conseller d’Indústria i

Energia i Conseller d’Economia de la Generalitat. El 1997 deixà la politica per la seva relacio amb el cas Estivill / Javier de la Rosa i pasa a
ser President  d’Autopistes de Catalunya (aucat), un altre de les concessionàries del grup abertis, fins el 2003. Francesc Homs i Ferret, ocupa
avui el seu carrec de president d'Abertis logística. Francesc Homs, entre altres càrrecs institucionals i polítics, fou conseller d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya en el període 2001-2003. Així mateix, va ser president del grup Áreas en el període 1999-2001 i
conseller d’Areamed, empresa cofundada durant la seva presidència a Áreas amb Acesa. 

Un altre gran beneficiari és l’Estat que en recaptà
l'impost de societats i l’IVA i les empreses
constructores que trobarem en el mateix
entramat. No es l'intenció de l'article entrar en el
detall, pero si donar una petita mostra de quins
son els fils dels interesos reals per no alliberar el
peatge i construir una nova autovia, per quan
sentim arguments per no alliberar els peatges,
com que és que això col·lapsaria l’autopista i la
manca de permeabilitat d’aquesta amb el
territori. Bones excuses per mantenir el peatge i

proposar una via alternativa, enlloc d’estudiar propostes pel control del fluxe mitjançant taxes públiques, no privades, dissuasòries que facin
que aquesta via no es converteixi en una alternativa a l' AP7 i realitzar obres que millorin aquesta permeabilitat.

El PNI. A Catalunya s’acaba de signar un pacte entre algunes forces polítiques i entitats socials al que s’anomena «Pacte nacional per a les
infraestructures». Un pacte que posa l’obra pública en sí mateixa per davant d’objectius socials, ambientals i econòmics. Com sempre pensat
principalment per als interessos dels volen construir.

No podem permetre aquesta nova destrucció innecesaria i especuladora del
territori en una zona d'alt valor ambiental i paisatgistic, corredor de conexió
entre el Parc Natural del Montnegre i la Serralada Litoral i el corredor de la
Riera d'Argentona. Que el que necesita es inversions en la seva recuperació i
millora com entorn natural, de paseig i lleure.

Un territori ben gestionat
constitueix un actiu econòmic de
primer ordre.

Porcentatge vies gran capacitat de pagament per comunitats (any 2007)

Comunitat Superficie km2 Km vies Km Peatge % amb peatge
Extremadura 41.635 661 0 0%
Andalucia 87.598 2.522 217 9%
Madrid 8.028 954 148 16%
País Valencià 23.255 1.346 363 27%
Catalunya 32.113 1.424 656 46%

En aquest quadrant podreu veure una comparativa del porcentatge de autopistes de pagament  a
algunes comunitats d’Espanya.
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Si anomenem la paraula TETRA-BRICK de seguida, segur que pensem 
en: un suc de fruita, la llet de la marca “tal”, aquell vi tan barat de la 
marca “qual”, etc.

El tetra-brick és un dels envasos que més ha proliferat al mercat en 
els darrers anys per a contenir tota mena de productes líquids. És un 
envàs molt pràctic perquè no s’aixafa amb facilitat com els de plàstic, 
no es trenca amb un cop sec com els de vidre, i a més a més, quan 
l’hem buidat... “plaf”, es llença i ja està, no hi pensem més.

I en canvi la realitat d’aquest envàs no es tan senzilla; us en faré unes 
consideracions :

El tetra-brick és un dels envasos que costa més de reciclar.• 
El tetra-brick és un envàs – els de plàstic també – que sovint • 
no van al contenidor d’envasos sinó al de rebuig.

Sobre aquestes dues frases voldria exposar avui el comentari de “la 
nostra brossa de cada dia”.

Aquest tipus d’envasos els utilitzem amb molta freqüència i estan a 
l’abast de tothom ja que els productes així envasats solen tenir uns 
preus molt assequibles. Com ja he dit, serveixen per contenir tota clas-
se de líquids i això els fa molt comuns i a la vegada volguts perquè són 
molt “pràctics”. Sovint, però, ens falta pensar “d’on vénen“ i després 
“on van” si volem exercir el nostre atribut de consumidors responsa-
bles amb el medi i amb el planeta.

El tetra-brick està format per: un 
75% cartró, 20% plàstic (polietilè) 
i un 5% d’alumini. Al mercat n’hi 
ha de totes formes, mides i colors; 
des del petit que conté 200 cc 
de suc de fruita i porta la palleta 
incorporada fins al de 1.500 o 
2.000 cc amb llet o altri. 

Cal tenir en compte que la 
producció i el mercat mundial 
del tetra-brick està a les mans 

de tan sols cinc o sis empreses. Aquí a Eu-
ropa hi ha un holding dels més importants. És Tetra Laval que factura 

uns 11.000 milions d’€ anuals (dades del 2008). Aquesta empresa, 
d’origen suec, té la seu central a Suissa i una de les seves empreses 
de fabricació es Tetra-Pack, nom que podem veure imprès al “cul” de 
molts dels tetra-bricks que consumim.

De tota manera, no es tracta de parlar dels grans “trusts” econòmics sinó 
de com tractem el residu que ens suposa la utilització dels tetra-bricks. 

He començat dient que és el tipus d’envàs més difícil de reciclar. A 
Catalunya solament hi ha una planta, a Castellbisbal, que està especia-
litzada en reciclar aquests residus. Separen les fraccions de: cartó –del 
qual s’en tornarà a fer paper o cartró–, plàstic  –per tornar-lo a fondre– 
i la part d’alumini, que un cop fos pot ser utilitzat de nou.

Però el més preocupant de tot és la part que no es recicla. Mentre a 
molts països d’Europa (Bèlgica, Alemanya, etc.) s’estan reciclant entre 
un 60 i 70 % dels tetra-bricks, aquí al nostre país, és just si arribem a 
un 46% .

Això vol dir que el 54% restant d’aquests envasos –més de la meitat– 
van a l’abocador o a la incineradora. Si una cosa no és bona, l’altra és 
encara pitjor.

Si van a l’abocador, cosa cada vegada més difícil ja que els que encara 
estan oberts estan molt saturats, hem de pensar que: la part de cartró 
al pas del temps es degradarà i es convertirà en adob, ja que, al cap i a 
la fi, és matèria vegetal. Però el plàstic, tardarà 400 anys en degradar-se 
i l’alumini no solament no es degradarà sinó que contaminarà, i molt, 
el subsòl, amb tot el que això comporta (aigües subterrànies, etc.).

La incineració encara malmet més el medi. El cartó crema com si fos 
fusta i s’emet CO2 a l’atmosfera, però el plàstic, a part del CO2, també 
emet dioxines i furans que són altament contaminants, tant per a 
animals, plantes –entrant a la cadena tròfica–, com per a les persones 
que respirem l’aire contaminat amb aquest productes. 

I per últim, l’alumini, que a causa de l’elevada temperatura de les plan-
tes d’incineració, a part de fondre’s també pot produïr gasos d’oxidació 
que pasaran a l’atmosfera i també els respirarem o seran absorbits per 
les plantes.

De tota manera, i per la seva complexitat, de la incineració dels residus 
urbans (RSU) ja en parlarem un altre dia. 

Com es pot veure doncs, aquell tetra-brick tan 
pràctic, maco, estimat i inofensiu...  no era tan 
“bon xicot” com semblava.

La nostra brossa de cada dia (6)

Joan Culubret 
Missé

Has de saber que:

Al nostre país, més de la 

meitat dels tetra-bricks van 

a parar a l’abocador o a la 

incineradora. Ca l'Elies
Agricultura Ecològica

L'Arc de la Natura
Avda. Molí de les Mateves, 2
(al costat de la Baronia de Viver)
Argentona

Dimecres i divendres: 16.00 h a 19.30 h
Dissabtes: 9.00 h a 14.00 h
Telèfon: 615 500 282
Mail: larcdelanatura@gmail.com

Venda directa a la finca Des de la rotonda d'entrada a 
Argentona, agafeu direcció al 
Cros, seguiu recte la carretera 
fins que veieu una entrada 
ampla de terra a la dreta, gireu 
i agafeu el camí que entra fins 
a la casa.

c-1415 a
Granollers

c-1415 a
Mataró

C-32

A Ca l'Elies

Direcció
El Cros
Avda. Molí de 
les Mateves

A Argentona
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Ja fa dies llegia que les persones que vivim en aquests temps i en 
aquest país tenim una manera de viure i comportar-nos, que nor-
malment la nostra actitud és: comprar i llençar, comprar i llençar i... 
contaminar, contaminar.

Per mantenir aquest estil de vida i manera de fer hi ha un estudi que 
ens diu que cada català consumeix a l’any de mitjana:

3,8 Tn equivalents de petroli.• 
Emet a l’ atmosfera 4 Tn d’ emissions de CO2.• 
Genera 600 kg de residus domèstics• (1).

Si fem una mica d’esforç imaginatiu i pensem doncs que cada argento-
ní produïm de mitjana 600 kg/any de brossa i ho multiplico per 10.000 
habitants (som 11.500 aprox.) surt la xifra de 6 milions kg/any que 
els argentonins fem de deixalles.

Si aquestes escombraries les poséssim a les nostres muntanyes ben 
posadetes, en poc temps les taparíem del tot.

I per fer la imaginació total i completa, veuríem les muntanyes de”totti 
colori” i plenes de les nostres deixalles, envers els colors del verd, 
marró i ocres segons les estacions de l’any.

Així és la nostra forma de viure. Que Boooonic!!!!! Veritat?

Pensant totes aquestes coses he tingut a les meves mans el discurs de 
Severn Cullis Suzuki que va fer a la Cimera de la Terra a l’ONU l’any 
1992 quan tenia 12 anys.

Heus ací un fragment:
...”Venint avui aquí, no tinc cap agenda oculta, estic 
lluitant pel meu futur.

Perdre el meu futur no és com perdre unes eleccions o 
alguns punts al mercat de valors.

Sóc aquí per parlar de totes les generacions venidores.

Sóc aquí per parlar en defensa dels nens afamats del 
món, els plors dels quals segueixen sense escoltar-se.

Sóc aquí per parlar pels incomptables animals que moren 
en aquest planeta perquè no els queda cap altre lloc on 
anar.

Tinc por de prendre el Sol perquè hi ha un forat a la capa 
d’ozó.

Tinc por de respirar l’ aire perquè no sé quines substànci-
es químiques hi ha.

Acostumava a anar a pescar a Vancouver, la meva llar, 
amb el meu pare, fins que fa uns anys vam trobar un 
peix ple de tumors(càncer).

I ara sentim com animals i plantes s’extingeixen cada dia, 
desapareixent per sempre.

Durant la meva vida, he somiat amb veure grans ramats 
d’animals salvatges, i les jungles i boscos plenes d’ocells 
i papallones, però ara em pregunto si existiran prou 
perquè els meus fills els puguin veure.

Es van haver d’amoïnar vostès per aquestes coses 
quan tenien la meva edat?”

Doncs aquestes i més reflexions són les que em fan donar la Benvin-
guda amb majúscula a la Taxa Justa o Pagament per generació de 
residus o Taxa amb Responsabilitat.

Perquè dic amb responsabilitat? Doncs…
Responsabilitat de com gestionem nosaltres mateixos • 
econòmicament la Taxa.
Responsabilitat de com gestionem les nostres deixalles.• 
Responsabilitat de consumidors esclaus a persones respon-• 
sables.

Què necessito? Què compro? Com ho gestiono a casa meva?

En una paraula, hem d’aprendre a ser més responsables de la nostra 
manera de fer i de viure, de la nostra manera de pensar i actuar.

És això el què ens fa por? És això el què no ens agrada? Podríem viure 
les persones sense l’Aigua, l’Aire o la Terra?

Diga’m com camines pel món, de quina manera respectes la Terra i et 
diré com ets. És a dir, responsabilitat en el nostre viure de cada dia i 
això només ho podem fer nosaltres mateixos.

Com podem exigir responsabilitats i educació als 
nostres fills si nosaltres no en som?

(1) Planificació territorial, avaluació ambiental i petjada ecològica. Josep 
Maria Mallarach. 

benvinguda a la Taxa Justa

Reparació de calçat
Reparació i modificació de peces de roba
Vores a mà, a máquina i cremalleres, etc.
Duplicat de claus
Duplicat de comandaments a distància
Canvi de panys i bombins de portes
Esmolem ganivets i tisores
Reparació de rellotges i canvis de pila
Venda de rellotges home i dona
Bijuteria d’acer estigma
Venda de moneders i cinturons de pell
Venda de bastons i paraigües
Arranjament en botes d’hípica
Especialitat en plantilles per a esportistes d’elit

SI TÉ DUBTES, CONSULTI’NS

AL COSTAT DEL BAR AVENIDA

Tenyim tot tipus de peces de roba i calçat de pell
Disposem d’una àmplia gamma de productes  

per al seu calçat i altres articles

C/Merstre Falla, 2 local 2
08310 Argentona

Tel. 627 962 500
Dilluns matí tancat

ENS 
TRASLLADEM

Cati 
Alsina
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Ha passat molt de temps des de que aquest equip de govern, dirigit 
pel Sr Maso va assolir el poder. Temps suficient per adonar-me’n de 
que no sols no ha complert cap dels punts bàsics del seu famós i 
engrescador programa electoral, sinó que a mes a mes ha fet tot el 
contrari: Ha defraudat a una bona part dels seus electors ( i els que li 
queden o no s’adonen o els afalaga tant que els enlluerna).

Em preguntareu per que ho dic això? Jo comprenc que estem a un 
moment de crisi i econòmicament l’ajuntament no pot fer miracles. 
Ara bé, una vegada dit això cal pregutar-se, per que quant a l’ajunta-
ment li arriba la famosa subvenció del govern central per fer obres, no 
s’atura un momentet per pensar quines prioritats reals i efectives té el 
poble en aquest aspecte.

Quant se’ls pregunta perquè es gasten els diners en una obra tan faraò-
nica que no sols es menja tota la subvenció, sinó que per la inoperància 
de l’empresa constructora (consentida per el regidor d’economia, el 
d’urbanisme i el propi batlle) cal posar mes diner del poble, responen 
ambigüitats i sofismes que demostren la inoperància del govern: dir que 
cal pressa i no poden buscar altres obres al poble i que el carrer gran es 
lo mes ràpid i fàcil es d’incapaços o de cínics; cínics per que es pot de-
mostrar que van sobrepassar en molt el temps estipulat de construcció.

Altre qüestió a afegir es que quant una empresa licitadora no compleix 
amb el temps estipulat, se la sanciona econòmicament, i en aquest 
cas ha estat tot el contrari, no sols no es així sinó que se li deixa tot el 
temps del mon per acabar-la. Tindre que pensar malament?

No se que passa, però a Argentona tenim mala sort, tots els mandataris de 
torn que últimament ens ha tocat patir, no sol no son eficients pel poble sinó 
que l’embarquen i l’embarguen amb aventures interminable com la Sala, La 
Font Picant, ara el Casal dels Avis (que costa molts diners i tenint-ne un no 
calia buscar-ne un altre. Que s’amaga aquí…?) etc. Mentre que infinitat de 
carrers no tenen clavegueram, les voreres intransitables i un etc. molt llarg.

Ara voldria donar una mostra de la manca de sensibilitat del Sr. alcalde. Ha 
volgut fer un carrer peatonal, per que al veïns tot i no costa’ls-hi un euro en 
puguin gaudir, cosa que a mi ja em sembla bé. Però per assolir aquest objec-
tiu no es te que carregar un altre carrer, el dels Rosers, que ja era peatonal i 
pagat pels veïns, per cert amb bastant cost econòmic. Ara hi pasa infinitat de 
transit. Tot això ho hem d’assumir, els veïns del carrer, sense que el sr. Alcalde 
tingues la delicadesa de dir quelcom. Potser es que al carrer dels Roser hi han 
pocs vots i a la gran Avinguda en podrà recol·lectà més…

Finalment, l’estupidesa es tant gran que ara per regular el transit que 
provoca tal situació, pinten un stop al carrer del Rosers que segu-
rament es per curts de vista, ja que fa dos metres de llarg per un 
d’ampla, trenquen tota estètica.

A mes a mes han trencat tota la mobilitat global, fent el carrer gran 
de partió entre Argentona de baix i Argentona de dalt: una mostra, el 
recorregut del bus...

Cada vegada sembla mes que hi han vilatans de 
primera i vilatans de segona!!!!!

l’Ajuntament i la manca de sensibilitat

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

Selecció Jabugo

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

• CARNISSERIES
• TOCINERIES
• XARCUTERIES
• POLLASTRES
• PORC IBÈRIC

Pernils, formatges 
i embotits amb 

Denominació 
d'Origen

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

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

Obrim els 

dium
enges

Josep 
Nieto



el banc de la plaça 11Núm. 25  |  Març 2010 Actualitat

Començaré  amb el mateix paràgraf que el meu germà en Josep 
ha començat un article que podeu llegir a quest mateix número de 
la revista:“Ha passsat molt de temps des de que aquest  equip de 
govern, dirigit pel Sr Masó va assolir el poder. Temps suficient per 
adonar-me’n de que no sols no ha complert cap dels punts bàsics del 
seu famós i engrescador programa electoral, sinó que a mes a mes ha 
fet tot el contrari...”

Perquè dic el mateix que en Josep Nieto? Es evident que el nostre desencant 
coincideix i també amb molts vilatans per diverses i moltes raons. En el meu 
cas i en aquest article tractaré dos qüestions que em semblen cabdals tot i 
poder pensar-se que son menors: la brossa i el bus Argentona –Mataró.

En quan a la brossa, cal dir que en soc partidari, com la gran majoria 
de la població, del reciclatge i de la necessitat de fer quelcom per 
no enverinar mes el planeta. Ara bé, cal fer un anàlisi polític com 
a premissa prèvia: La pol•lució, la contaminació i la destrucció del 
planeta no esdevé del consum esverat e inconscient del vilatà; per sota 
d’això hi ha un sistema, el capitalista que en les seves necessitats de 
acumular capitals, monta unes relacions de producció i per “ende” de 
consumisme on nosaltres hi estem enganxats com a una tranyina i per 
be que amb consciencia ens en hi podem poc a poc retirar i fins i tot 
combatre, no ens mereixem que per part de l’ajuntament se’ns con-
verteixi en presuntes delinqüents quant en realitat som les víctimes...

Feta la premissa inicial, anem a les qüestions concretes del programa 
de recollida de brossa posada en marxa ara mateix per la regidoria de 
sostenibilitat:

A qui fins ara feia tot l’esforç, amb molt bona voluntat, per • 
reciclar, no se’l pot castigar amb mes plusvàlua, es a dir amb 
mes esforç a canvi de re i sota coacció i amenaces de multes i 
sancions.
El programa no comte les persones que hi ha a la llar i tampoc • 
el ràtio o relació entre membres e ingressos (i menys ara amb el 
nivell d’atur que hi ha); si bé es diu que qui no tingui recursos 
se li oferirà quelcom de la regidoria de benestar, el correcta seria 
que el descompte estigues lligat al propi programa. 

El càlcul anual de les bosses, sobretot la groga es irreal i represen-• 
ta un augment encobert de la taxa. I Encara que sigui una taxa hi 
ha un principi d’esquerres que diu: a cada ú se li demana el que 
pot donar i a cada ú se li dona el que li cal per viure...Per tant el 
principi de que “Qui mes embruta mes paga” es en el fons un 
principi insolidari que socialment  porta a la descohesió social...
La gent de poca renda no es pot permetre anar a comprar talls • 
nets de plàstic i embolcalls, per que a la botiga tradicional té un 
cost alt; això obliga a anar a les grans superfícies que per llei de la 
Generalitat i al ser self service, estan obligats a embolcallar tot el 
menjar en banquetes i plàstics. Resultat? S’està penalitzant el con-
sum de les rendes baixes que deriva no de la seva voluntat, sinó 
del lloc que ocupen en l’estratificació social. Altra cop el programa 
es indirectament insolidari..
Finalment, el cost d’una mercaderia val l’esforç contingut en ella, • 
i així l’esforç de recollir la brossa esdevé una recompensa per qui 
millor recicla, cert, però també una penalització per qui tot i re-
ciclar no arriba als paràmetres de “ destajo” que la Sra. Regidora 
imposa i això comporta un fluix de plusvàlua cap a ella que surt 
tot contenta al diaris....

En quant al bus, molt poca cosa a dir, sols que mai arriben alhora, el 
tracte de la companyia es abrupta i a vegades insultant. No et propor-
cionen un paper per la feina si arribes tard, quant s’espatllen ningú 
diu res, etc.... Això no seria res del altre mon si no sigues per que les 
línees les posa el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat i l’Ajuntament podria fer-se resó de les queixes dels 
ciutadans i o bé parlar amb la companyia i avisar-la o bé parlar ja 
directament amb el departament de la Generalitat.  
Però no, davant de 5 ó 6 queixes meves, finalment 
un dia el senyor alcalde de la vila em va dir em cert 
desdeny: “Agafa el bus de mitja hora abans” !

la brossa, el bus i la 
concepció de manar 
o governar

AV PUIG I CADAFALCH NÚM 9 TEL 937561569

FRANKFURT

ara obrim, ara no
a partir de les 8

C
LA

U
D

IGIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

Xavier 
Nieto

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

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

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

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

LA XURRERIA

Tel. 667 70 70 19
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En començar el gener, des de l’entitat Natura avisàvem que el casal 
modernista de can Puig i Cadafalch d’Argentona no estava bé, que 
feia temps que no s’hi feien els manteniments habituals en un edifici 
d’aquest tipus i que, si no es feia alguna cosa aviat, el podríem comen-
çar a perdre a un ritme més important.

Malhauradament, les ventades del 7 i 8 de gener ens van donar la raó 
molt abans del que ens pensàvem. Van caure 7 merlets del terrat, i 
el que va ser més greu, una peça de ceràmica en forma de pinya, de 
més de 100 kg, que coronava el casal al costat est. Aquesta peça va 
malmetre la teulada, amb el corresponent risc de goteres.

Va ser el dia dels Tres Tombs quan els de Natura, amb els companys 
del Centre d’Estudis Argentonins, vam decidir que ja n’hi havia prou 
de tot plegat, i que calia posar-nos a treballar plegats, amb qui volgués 
unir-se a nosaltres, amb uns únics interessos: aconseguir aturar la 
degradació de can Puig i Cadafalch, rehabilitar el monument i assolir el 
seu manteniment periòdic.

Un primer pas va ser crear un grup al facebook, “Salvem can Puig i 
Cadafalch d’Argentona”, on avui ja hi ha més de 875 persones apun-
tades. I seguidament vam difondre la situació del casal a través de la 
premsa, amb un extraordinari reso: TV3, TVE, Maresme Digital, Xarxa 
Local, El Periodico, El Mundo, l’ABC, ACN, Catalunya Ràdio, Comràdio, 
Ràdio Argentona, Ràdio Arenys...

L’Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat es van 
reunir amb la propietat per inspeccionar l’edifici i acordar uns primers 
treballs d’urgència, i en pocs dies es desmuntaven tots els merlets 
superiors i es protegia el forat de la teulada, alhora que es talava la 
palmera del jardí, que havia estat morta un any abans per l’escarabat 
morrut.

Amb tot això, la propietat diu que no te diners per endegar les obres 
de rehabilitació. L’Ajuntament (els 2 últims equips de govern) ha 
intentat trobar alguna solució, però fins ara, res de res. La Generalitat, 
tot i ser-ne el responsable de fer-ne el seguiment i fer executar els 

treballs de rehabilitació, si la propietat no els fa, mira cap a una altra 
banda. Per tan, on som ara, no n’hi ha prou amb els bons propòsits. Si 
no aconseguim moure les peces del tauler, i que prenguin decisions, 
el que pot passar a can Puig i Cadafalch ja us ho podeu imaginar.

Com a argentonins pensem que no podem deixar abandonat can 
Puig i Cadafalch a la seva sort. No volem que d’aquí uns mesos siguin 
els elements de fusta exteriors que s’acabin podrint i caient. Que es 
segueixi malmetent el mur i rovellant les baranes, i que d’aquí un 
temps s’ensorri alguna teulada. S’ha de buscar una solució perquè la 
propietat, l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya es posin d’acord, 
trobin les solucions necessàries per invertir i gestionar la casa i s’aturi 
definitivament la seva degradació.

Mentre, us demanem el vostre suport unint-vos al grup del facebook i 
participant en els actes en defensa del casal modernista.

Si seguim caminant plegats, tornarem a veure els merlets a salt de la 
teulada.

Can Puig i Cadafalch en perill?
La Pedrera, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Palau de la Música, la casa Ametller, el Parc Guell o la Sagrada 
Família són catalogats com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). Exactament el mateix que can Puig i Cadafalch 
d’Argentona.

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

Obrim el 
diumenge

Oriol Bassa i Vila
NATURA
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Arrel de l’aparició d’un article fet per un vilatà en l’últim número 
d’aquesta revista del mes de desembre, titulat “Que trist…” (quin bon 
títol), comprovem que la practica habitual instal·lada en els nostres 
medis de comunicació de tergiversar la realitat per poder sustentar els 
punts de vista de l’expert de torn, no sols ha fet fortuna en aquests 
medis sinó que també es utilitzada pel nostre estimat vilatà. Perquè li 
surtin els números en l’esmentat article, ni mes ni menys que elimina 
dels resultats electorals haguts en el nostre municipi en l’any 2003 els 
obtinguts per Esquerra Unitària, que va obtenir quasi el 10 per cent 
de vots, amb els 470 vots aconseguits. Oblida aquesta dada per que li 
puguin sortir els números que justifica l’argumentació del seu escrit.

Aprofitem aquest fet per fer una petita reflexió, com diu l’encapçala-
ment d’aquest article, del que va significar Esquerra Unitària a la nostra 
vil·la. Aquesta força es va constituir a Argentona per trencar la tònica 
habitual al nostre municipi i ser un revulsiu en l’estament polític d’Ar-
gentona, tenint des de el primer moment com a objectiu fonamental 
ser l’altaveu a l’ajuntament dels moviments vilatans que s’estaven 
gestant a la nostre vil·la, i creiem que va contribuir a posar de manifest 
l’enorme distanciament que s’havia produït entre els equips politics 
dirigents i els ciutadans argentonins.

La tasca per aconseguir aquests objectius es van realitzar en major o 
menor fortuna, però pensem que no correspon valorar aquest aspecte 
en aquest moment, però la tasca es va efectuar en funció de les capa-
citats d’aquesta formació política. Ara, el que és indiscutible, és que va 
ser un dels protagonistes importants en d’anterior legislatura. Per això 
resulta tant lamentable l’omissió produïda a l’esmentat article. Un cop 
complert el període de legislatura, Esquerra Unitària va considerar que 
s’havien creat les condicions adients per que sorgís una nova forma de 
fer política a la nostre vil·la, i per donar pas a aquesta oportunitat, va 
decidir no presentar-se novament a les eleccions i donar pas a Tots per 
Argentona.

També cap la possibilitat de que el senyor Alsina patís una alteració de 
la memòria, encara que sembla estrany degut a la presencia pràcti-
cament constant que va tenir la formació d’Esquerra Unitària durant 
aquells quatre anys, tant en els medis escrits de la nostra vil·la, com a 
la presencia pràcticament setmanal a la Tele-
visió d’Argentona, però bé, fem un exercici 
de generositat i atorguem-li el benefici del 
dubte.

Una breu reflexió sobre Esquerra 
Unitària

A la meva néta Marta
Deu fer uns dos anys que em van operar del braç i a causa d’això vaig 
haver d’estar dos mesos a Barcelona amb la meva filla. Sortia cada 
dia a passejar. La meva filla em va comprar un bitllet de metro, em va 
posar 50 euros a la butxaca i en un paperet va escriure la seva adreça: 
tenien por que em perdés, un dia ja em va passar i per això em van 
prohibir sortir de la Barcelona que conec.
Un dia, la Marta, la meva néta, em va voler acompanyar. Ella havia 
d’anar a fer uns encàrrecs i va voler passar el matí amb mi. Amb els 
ferrocarrils vam baixar al carrer Provença i vam anar a una merceria 
que hi ha en aquell carrer i que es diu Dona. Tenen coses precioses! 
Sempre que passo pel davant em quedo bocabadada. Al mateix carrer, 
una illeta més enllà, hi ha Can Puig i Cadafalch. Li vaig dir a la Marta: 
“Aquí hi vaig viure jo”. “Tu vas viure a Can Puig i Cadafalch? No me 
n’has contat mai res, jo ho vull saver tot, així que ja pots començar!”. 
Jo la vaig mirar i em vaig posar a riure. “Ai, filla, ara no en tinc ganes. 
Un dia que em vingui bé ja t’ho escriuré”.
Al cap d’aquests dos anys ni ella em va preguntar més ni jo hi he pen-
sat, però dies enrere vaig passar per davant de Can Puig i Cadafalch 
a Argentona i vaig veure que hi feien obres. Em vaig sentir temptada 
d’entrar per veure si era tal i com jo ho recordava.
Jo estava servint a Can Puig i Cadafalch, era molt joveneta, tenia setze 
anys. Al Sr. Puig i Cadafalch solament el coneixia com a persona però 
poc a poc em vaig anar assabentant que era un personatge molt 
important. Recordo les nits de Sant Jordi, les grans reunions, els salons 
plens de gent, de grans personalitats. Recordo quan entrava l’arquebis-
be-bisbe Dr. Modrego, tothom dret i aquell silenci. Allà hi havia Folch 
i Torres, Maragalls, Pi i Sunyer, Marfàs i molts més noms que ja no 
recordo i que en la meva joventut no m’importaven.
Em recordo a mi i les demés minyones amb còfies i guants blancs, 
vestides de negre amb safates plenes de copes de champagne o 
plenes de pastissets de Sant Jordi, sevint d’un cantó a l’altre. Així se’ns 
feien les tres de la matinada però mai se’ns van donar a tastar un 
pastisset o una petita compensació per aquelles hores extres.
La senyora Puig cada dijous anava a comprar postres. El senyor i la 
senyora vivien amb una gemana del senyor, la senyoreta Mercè. A 
moltes d’aquestes festes no hi era inclosa, no sé per què, potser ella 
no hi volia ser.
Pels volts de les 10, i com cada dijous, la senyora Puig amb el seu 
bastonet i la seva mantellina al cap se n’anava a missa i tornava a les 
11. Cada dijous tornava amb quatre “enquesades” per postres, una per 
a cadascun d’ells i la quarta, a la tarda, me la feia portar a baix per a 
la senyoreta Pilar, la seva filla. Jo era tan sols una noieta i em mirava 
aquelles “enquesades” amb enveja. Mireu si n’era, de joveneta, que un 
d’aquells dijous, al dur-li’n una a la seva filla, la vaig partir per la meitat 
i me’n vaig cruspir un tros. L’altre mig el vaig portar a la senyoreta 
Pilar. A mitja tarda, la Sra. Puig baixava per l’escala interior per passar 
una estona amb la seva filla. Jo tenia l’esperança que aquell dia no hi 
aniria, peró sí. Jo volia que la terra se’m mengés quan vaig sentir la 
Titit que deia: “Hola ayà”, “Hola, carinyo, com li ha anat l’”enquesada” 
a la mama?” “L’”enquesada”? La mitja “enquesada” deus voler dir!”. Jo 
tremolava com una fulla d’arbre! I... sí, em van renyar. I jo, amb el cap 
cot, vaig callar.
Vaig estar molt de temps sentint-me culpable i uns quants anys més 
per adonar-me que jo tenia raó, que alló no havia estat més que una 
lliçó que jo els vaig donar encara que ells varen seguir igual. I és que 
jo no podia entendre que venien d’un segle anterior en què el servei 
es comprava.
Marta, carinyo, un altre dia ja te n’explicaré més.
La iaia.

Juli Sanmartín
ESQUERRA UNITÀRIA

Alfonsa 
Charles

izzeriaeperoniPP

C/ Barcelona, 5
Tel. 93 797 28 36
08310 Argentona
pepe.ronipizzeria@gmail.com

Horari:
8.30h a 15h
18.30h a 23h 
de dilluns a diumenge
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Els argentonins estem d’enhorabona ja que disposem d’una nova 
estació meteorològica amb les dades de la nostra vila, que les podem 
consultar per Internet al següent enllaç:
http://www.meteoclimatic.com/perfil/0800000008310C

En aquest sentit volem felicitar la iniciativa al senyor Joan Lorencio 
Gonzalez,  que a traves la seva aportació i dedicació, enriqueix cada 
dia més el nostre teixit social. 

Meteoclimatic es una gran xarxa de estacions meteorològiques auto-
màtiques no professionals en temps real y un important directori de 
recursos meteorològics.  Vegeu-ne exemples:
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EL TIEMPO ACTUAL Última actualización 09-02-2010 16:04 UTC 

 
Temperatura  Humedad  Viento  Presión  Precip.  Episodio precipitación (*) 

8.2 ºC  78 %  ESE  4 km/h   997 hPa  10.5 mm  45.9 mm (2 Dias) 

                    
  Máx. Mín.    Máx. Mín.    Máx.    Máx. Mín.    Total    

Hoy 8.9 6.3  Hoy 94 66  Hoy 23  Hoy 997 993  Hoy 10.5    
Mes 15.5 1.8  Mes 95 35  Mes 31  Mes 1025 993  Mes 56.7    
Año 15.5 1.8  Año 97 31  Año 41  Año 1025 993  Año 120.2    

 

 

 
 
DESCRIPCIóN 

 
Marca y modelo de estación: Oregon WMR928NX 

Temperatura 
Distancia a la pared o suelo más 
cercano: 2 m. 
Tipo de superficie: Suelo ajardinado 
Altura sobre el nivel de la calle: 6 m.  
Protección: Garita Davis 

Correción con Termómetro homologado? 
NO  

Pluviómetro 
Resolución: 0.27 mm.  
Diámetro: 190 mm. 

Corrección con pluviómetro 
homologado? SI  

Anemómetro 
Distancia a la pared o suelo más 
cercano: 2 m. 
Altura sobre el nivel de la calle: 6 
m.  

   
Descripción 
  

Fotos 

    

   

nova estació 
meteorològica a 
Argentona

Webcam 
 

  

Pastilla Meteoclimatic 

  

 
 

Barcelona 

Temperatura Humedad Barómetro Viento  Precip.   Observatorio  Alt. 

Act. Máx. Mín. Act. Máx. Mín. Act. Máx. Mín. Act. Máx. Hoy Año 

I.R.[?] 

 
Alella 280 6,6 7,2 5,2 86 92 86 996 996 992 11 NW 35 26,8 128,4  

 
Alella - Centre 119 8,5 9,2 6,9 82 90 78 997 997 992 2 NNW 42 22,0 109,4  

 
Arenys de Mar 85 8,7 10,0 7,3 94 95 75 998 998 993 3 ENE 64 7,2 109,0  

 
Argentona 88 8,1 8,9 6,3 79 94 66 997 997 993 3 SE 23 10,5 120,2  

 

Webcam 
 

  

Pastilla Meteoclimatic 

  

 
 

Barcelona 

Temperatura Humedad Barómetro Viento  Precip.   Observatorio  Alt. 

Act. Máx. Mín. Act. Máx. Mín. Act. Máx. Mín. Act. Máx. Hoy Año 

I.R.[?] 

 
Alella 280 6,6 7,2 5,2 86 92 86 996 996 992 11 NW 35 26,8 128,4  

 
Alella - Centre 119 8,5 9,2 6,9 82 90 78 997 997 992 2 NNW 42 22,0 109,4  

 
Arenys de Mar 85 8,7 10,0 7,3 94 95 75 998 998 993 3 ENE 64 7,2 109,0  

 
Argentona 88 8,1 8,9 6,3 79 94 66 997 997 993 3 SE 23 10,5 120,2  

 

BAR FORMIGA II

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

08310 ARGENTONA

GRANGES

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002
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Un any més els argentonins hem gaudit del pessebre de Cal 
Magret, que el munten per les vigílies de Nadal i fins a la 
Candelera (el dos de febrer) no el desmunten. Cal dir que es 
un pessebre particular, però que tots els vilatans el podem anar a veure, ja que el matrimoni el mostra 
obert per tothom que el vulgui gaudir.

Ja fa quatre anys que l’Eulàlia Viñals i el seu marit, en Magret, treballen tot l’any reproduint en 
miniatura i amb suro els edificis, monuments i espais singulars de la nostre vila. Enguany hem pogut 
veure el Castell de Burriac, el Museu del Càntir, Can Barrau, El Centre Parroquial, l’escola Bernat de 
Riudemeia i la Font de Sant Domingo.

Encoratgem al matrimoni per que amb el seu entusiasme continuïn amb aquesta tradició tan nostra.

el tradicional 
Pessebre de 
cal magret

A DOSRIUS, ESCÒRIES NO!!
Amb aquesta frase com a “eslògan”, el passat 28 de febrer es va 
celebrar a l’Escola del Pi de Dosrius , a les 12:00 del migdia, un acte  
informatiu i de debat sobre el projecte d’instal·lació d’una planta de 
tractament d’escòries provinents d’incineració de RSU (residus sòlids 
urbans) a la pedrera de can Busqué. El procés que ve de lluny –vegeu 
el núm. 23 de la nostra revista– està en un punt que l’Ajuntament de 
Dosrius vol fer els tràmits per arribar a la declaració “d’interès públic” 
aquesta activitat. L’acte, que estava organitzat per la Plataforma d’enti-

tats contra aquest projecte, va comptar amb l’assistència del Dr.  Josep 
Martí-Valls, que va exposar d’una forma detallada i amb tota claredat 
el problema de la incineració de RSU, tant des del punt de vista dels 
contaminants que es llencen a l’atmosfera com de la resta sòlida que 
queda després de cremar (cendres i escòries).
A l'acabar l’exposició i el posterior col·loqui, els membres de la Plata-
forma van explicar als assistents les al·legacions que es presentaran  
a la pretesa declaració “d’interès públic” de l’esmentada planta. Els 
assistents a l’acte van poder signar les al·legacions tipus, preparades a 
tal efecte. També hem sabut que per part de l’Ajuntament d’Argentona 
es presentaran les corresponents al·legacions al tema exposat.

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

Urbanització "Les Ginesteres"
Tel. 93 797 02 55

ARGENTONA (Barcelona)

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com



el banc de la plaçaNúm. 25  |  Març 201016 En memòria

el rAcÓ 
de lA 
linA

PER TANTES BONIQUESES...

Aquell que mai no dóna les gràcies per les coses
precioses que ens ofrena la Vida arreu del món,
la mira i no la veu l’esquerda d’una roca
on creix com un miracle minúscul, una flor.

És sord a xerradisses de grills i mallerengues,
no escolta com a un orgue embruixat el vent del nord,
no s’unta els dits d’estrelles en arribar el capvespre
i és cec als plenilunis i als núvols de colors.

Que immenses les muntanyes de cims inabordables!
Quin hime imponderable l’espategar dels trons!
Que bella melodia la dels ocells cantaires!
Que màgic tots els dies l’adveniment del sol!

No val una carícia la branca que ens ombreja
i almenys una abraçada qui la cedeix, el tronc?
I l’aigua beneïda, la vida de la terra?
I tants i tants insòlits tresors com hi ha pertot?

És tan divers el rostre de l’Univers fantàstic!
Hi a tantes boniqueses a veure en aquest món,
i cadascú n’és l’amo, doncs qui podrà robar-li
la joia de mirar-les com dels seus ulls el goig?...

Hauríem de llevar-nos amb un somrís als llavis
i hauríem d’adormir-nos amb un somrís al cor!

Recordant en Joan Bassa i 
Jubany
Ahir ens vas deixar i els pensaments sols hi són per 
a tu, giravolten sense parar, entren i surten del meu 
pensament sense parar.

Avui fa  un dia esquerp i,  fred, però hi ha una 
escletxa de llum i de tendresa en el meu pit, és 
la teva llum, el teu record que em guiarà cada 
jorn, pas a pas, en aquest nou camí, que haure de 
caminar cada dia sense tu , però sé que no estic 
sola, que tu sempre restaràs amb mi.

L’enyor, la nostàlgia, les vivències amb tu  em 
xuclen en dins, és tota una vida al teu costat. I em 
miro les mans i se que no estan buides, son plenes 
d’amor d’amistat i de pau. 

D’instants entranyables i records inesborrables, 
m’acompanyares sempre, et sento amb mi a totho-
ra. I així és com trobaré la força.

Gràcies per tot, pel que vares ser, i el que no vares 
ser. Pel que em vas donar. Pel teu amor i la netedat 
del teu cor. Gràcies per estar, encara que no hi 
siguis. Per donar-me la força per anar endavant.

Nota d’agraïment
Tant jo com els meus fills i la resta de la meva 
família, volem donar les gràcies a tots els parents, 
amics, coneguts i a tota la vila d´Argentona, per les 
mostres d’estimació i d’escalf rebudes per part de 
tots vosaltres,  tant en el seguiment de la malaltia 
del meu espós en Joan Bassa i Jubany com per la 
vostra assistència al funeral.

Pepi Vila 

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

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

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

botiga de llaminadures
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Sr. Vidal, quin es el principal objectiu de la AAA?
Quin tipus de resposta vol que l’hi doni, la políticament correcte o la real? La 
políticament correcte seria “Donar recolzament a tots els artistes d’Argentona 
per tal que la seva obra sigui reconeguda aquí i fora d’aquí.”, Ajudar els artistes 
a defensar millor els seus interessos, es sabut que la unió fa la força, i com 
vostè ja sap els artistes acostumen a ser persones molt individualistes, malgrat 
que necessiten com tothom dels altres, per això una associació compleix 
aquest requisit. Ara la resposta real, volem vendre perque com tothom som 
humàns i necesitem viure del nostre Art.

Se sent recolzat pels estaments Oficials de la Vila?
Els estaments oficials de la Vila estan, segons diuen ells, passant mals mo-
ments financers, això vol dir que recolzament financer de moment res de res. 
Nosaltres esperem poder gaudir de una subvenció, semblant a les que ara 
es donen a les entitats culturals del poble. Voldríem tenir una seu social amb 
cara i ulls i volem difondre la cultura artística el millor que sapiguem. No hem 
rebut res encara pero de moment no tenim cap queixa el respecte, ens tenen 
esperançats amb bones paraules.

Hi ha moltes coses a millorar en el Paisatge Urbà d’Argentona?
En principi tinc que dir-l’hi que nosaltres no som urbanistes, no som arquitec-
tes, som Artistes, pro això es el que ens fa veure coses que creiem que poden 
millorar sense que hi hagi per part del Ajuntament grans despeses. Per exem-
ple, nosaltres hem proposat el Ajuntament, que a la “tarima” de ferro que s’ha 
posat a la cruïlla del carrer gran amb la Plaça de Vendre, junt a ”La pared de 
Les Mentides”sigui un espai destinat que els artistes argentonins escultors, i 
exposin de forma rotatòria cada dos o tres mesos obra seva; si no estic errat, 
crec que han agafat la idea pel seu conte i l’hi han donat un altre caire més 
personalista. També demanarem que es pintin les façanes que hi ha darrera de 
les parades de la Plaça de Vendre, i oferirem diferents opcións per fer-ho. Ara 
que es un lloc peatonal, no costa res de endreçar-ho, encara que sabem que 
algun dia es farà un pla total, pero mentrestant, això ès una llàstima que estigui 
deixat, com moltes mes indrets de la Vila. Altres sugeriments podríen ser des 
de les papereres fins els colors dels bancs. Pot ser així evitaríem bestiesses 
com els nous llums gegantins de la Plaça de l’Esgésia.

Es possible que els qui manen tinguin en conte una associació Profes-
sional?
Nosaltres formen part de la esmentada tantes vegades, Societat Civil, i els 
poders públics estan el nostre servei, no nosaltres el seu, es veritat que ells 
gestionen el poder pero som nosaltres els protagonistes., i moltes vegades les 
víctimes. Nosaltres sempre estarem vigilants amb els que manin, siguin del 
color que siguin.

¿Què volen vostès a Canvi?
En principi nosaltres no volen res a canvi, nosaltres no treballem pels poders 
públics, nosaltres el que volem es que Argentona sigui coneguda arreu del 
Món, per moltes raons, pero entre elles per ser bressol de grans artistes, 
voldríem que Argentona fos reconeguda, com una Vila d’Art i de Cultura.

De moment han organitzat una Fira d’Art a la Plaça de Vendre, que 
els ha impulsat a fer-ho?
 La nostra vila esta morta a consequència de males decisións polítiques en 
el un passat no tan llunyà, el comerç es escàs i necessitem animar a la gent 
perquè vingui a passejar i comprar a Argentona al mateix temps que artistes 
presenten el seu treball, creiem que això ajudarà a millorar la nostra vila.

¿L’Ajuntament hi ha col·laborat de bon grat?.
Si sense pal·liatius, de moment posa a la nostra disposició el material que 
necessitem, això vol dir, carpes, cadires, taules, etc. Els hi agraïm.

¿Els botiguers de la Plaça de vendre els hi ha agradat l’iniciativa?
Hi participen activament, a mes nosaltres vam fer una enquesta a tots 
el botiguers, i la resposta va ser cent per cent positiva, creiem que estan 
molt esperançats i veuen be aquesta iniciativa, que si tot va be pensem 
repetir, de moment el proper dia 8 de Maig, i amb intenció de fer-ho 
sovint.

¿Quants Artistes plàstics professionals hi ha a Argentona?
En principi, nosaltres considerem artistes argentonins, tots aquells que, o son 
nascuts a Argentona, hi viuen o hi treballen. Com artistes hi ha moltes especi-
alitats i es difícil d’evaluar, pero hi han mes de cinquanta artistes professionals, 
alguns d’ells molt reconeguts fora d’aquí, als Estats Units, Asia...arreu del Món. 
Tenim un parell grans professionals del Còmic, Il·lustradors, grans escultors, 
pintors d’alt nivell i molt cotitzats als Mercats Internacionals, que per aquí a 
la nostra Vila els veiem pel carrer com aquell qui res, i fora, els consideren 
auténtics genis.

¿Quants estimen que n’hi ha de no professionals?
Això es mes difícil de contestar, perquè l’Art esta molt estès com afició, tant la 
Pintura, com l’esmalt, o la ceràmica i algunes persones ho fan sense publicitat. 
L’altre dia per casualitat vaig descobrir, a un empresari, que ha tingut una 
important empresa durant molts anys a qui a Argentona, es un magnífic 
escultor, pero mai a ensenyat la seva obra nomes alguns privilegiats i l'hi ben 
asseguro que es un fora sèrie, espero que algun dia farà amb la Associació la 
seva primera exposició, i ja veuran la seva obra.

¿Tenen algun altre projecte entre mans que es pugui dir?
Evidentment que tenim objectius, uns de mes immediats i altres mes 
llunyans. Estem col·laborant amb el Museu del Càntir, com a Comissaris 
d’un gran esdeveniment amb motiu dels seixanta anys de la Festa del 
Càntir. Mantindrem la idea de fer el menys set o vuit Fires d’Art a l’any. 
Intentarem portar artistes de fora per comentar la seva obra. Voldríem 
igualment fer sortides puntuals fora de Argentona, per veure exposicions 
i retrospectives de gran interès, etc. A mes llarg termini, volem gestionar 
juntament en el departament de cultura els espais públics que hi han. I 
ens agradaría poder crear un “Viver” d’Artistes, així com Aules d’estudi i 
ensenyament de noves tecnologíes per a tothom: Disseny, 3D, Animació, 
disciplines Audio-visuals etc...

¿Tenen alguna seu Social? O Tenen algun projecte per tenir l’ha?
Si aviat disposarem de Seu social, pro encara es prematur fer l’anunci, estem 
a la recerca d’un espai que pugui ser compartit per varis artistes i on també i 
puguin exposar la seva obra. Un espai singular com el que poden tenir altres 
ciutats com Granollers, Calella... que han aprofitat antigues fabriques per 
fer-hi un “pool” artístic important, pero també entenem que no tots els nuclis 
Urbans tenen politics amb la meteixa sensibilitat per les Arts i la Cultura, com 
tampoc els espais adients. Encara que aquí tenim una Velcro de on se’n podría 
treure un partit magnific, malhauradament crec que no serà així.

Vol dir alguna cosa més?
Molt agraït els òrgans del Banc de la Plaça per deixar-nos aquest espai de 
divulgació, som el vilatans del carrer els que tenim que fer Argentona gran, 
ningú més ho farà per nosaltres.

Joan Antón 
Vidal Planells 
President i membre 
fundador de l’Associació 
Artistes d’Argentona.
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Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 25
En aquesta posició de peons, sembla 
que les blanques han de guanyar de 
totes, totes. Però les negres si juguen 
bé es poden salvar, com? 

Juguen negres i fan taules.

escAcs
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 24
1. Ah7+ Rh8,  2. Ag6+ (jugada clau que impedeix a la 
dama negra anar en defensa del seu monarca, la resta 
es fàcil i obligat per a les negres)  Rg8, 3. Th8+ Rh8,  
4. Dh6+ seguit de mat.

ARGENTONA és casa teva, és la teva vila. La coneixes de debò? Les coses que 
poden passar inadvertides durant el nostre trànsit atrafegat amb cotxe ó bé a peu!

A cada edició de el Banc de la Plaça publiquem una imatge i, al següent número, 
la identifiquem. Et convidem a participar en aquesta prova i a posar a prova la teva 

memòria. No hi ha cap premi, el premi serà saber si de debò coneixes la teva 
vila.

Para atenció perquè a la nostra vila hi ha coses o elements arquitectònics de 
les nostres façanes, d’edificis singulars, etc. que ens donen identitat.

Hi tenen cabuda elements dels nostres carrers, passatges, places, avingudes i 
dels indrets de fora del casc, com a les masies, ermites, fonts, urbanitzacions i, 
per descomptat, dels paratges naturals dels quals encara podem gaudir.

Així doncs, au, vinga, a passejar tranquil·lament i a redescobrir la teva vila, 
Argentona.

coneixes la teva

vila?

Sabríeu on es troba aquest campanar? 

Esta situat al nord del nucli urbá de la vila. Es 
celebra un aplec el diumenge següent del 20 
de gener de cada any. En acabar de la missa, es 
posen a la venda unes sagetes de brioix.

p a s t i s s e r s

Av. Puig i Cadafalch, 218 baixos - 08303 Mataró
Tel. 93 798 11 64

solUciÓ A l’eniGmA AnTerior

Campanar d’espadanya de l’ermita de Mare de Déu del Viver, esglesiola romànica situada davant del casal de la Baronia de Viver. Està documentada 
des de l’any 1119 i ja en el segle XIV se la coneix com Santa Maria de Vivers. El primer baró de Viver, Darius Romeu, la va restaurar i reconstruir en 
part, als inicis del segle XX. És un edifici d’un nau capçada amb absis semicircular i dues absidioles perpendiculars. La porta d’entrada és de llinda 
recta, segurament del segle XVII. Només és visitable un cop l’any, el segon diumenge de setembre, quan es fa un aplec dedicat a la Mare de Déu.
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C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapou@terra.es
Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou
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www.bonarea.es
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www.finquesargentona.com 
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SERVEI A DOMICILI

Més de 400 establiments al 
seu servei repartits per tot 

Catalunya i Aragó


