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Bones festes!

El seu agent Santander a Argentona

Aquest Nadal tregui partit 
dels seus estalvis

NOUS DIPÒSITS NADAL 
“CONTRACTAR I GAUDIR”

Les Parres 6  |  Argentona  |  Tel. 93 756 05 53
sch@assessoriamaria.com

Informi-se’n fi ns al 24 de desembre de 2008

Ordinador Acer TM5730
16.000 € a 18 mesos (4,01% T.A.E.)
o 24.000 € a 12 mesos (3,97% T.A.E.)
Els dipòsits no tenen remuneració en efectiu

Portàtil Acer TM5730. Intel Core 2 Duo T5870, 
pantalla 15,4” WXGA, 320 Gb, RAM 2 Gb, tarja 
gràfi ca integrada Intel Media Accelerator 4500N, 
DVD Supermulti doble capa, Bluetooth, webcam 
integrada i Windows Vista Home Premium.
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Editorial

Novament som de ple en festes de Nadal. Des d’aquestes ratlles del Banc de la Plaça, el Con
sell de Redacció i la Junta Directiva de l’Associació de Veïns us volem desitjar moltes felicitats 
i el millor per al 2009. Aquests any acaba amb uns presagis de crisi i de recessió econòmica 
com mai havia passat en aquest segle. De fet, gairebé tothom ja nota que costa més arribar a 
final de mes. En aquestes dates nadalenques, en què acostumem a posar a prova les nostres 
butxaques, és un bon moment per reflexionar i fer un consum responsable i sostenible dins 
d´un comerç més just.

A nivell local es poden percebre certs moviments de canvi. Hi ha un principi d’acord entre totes 
les parts afectades per tal que el solar de Can Doro esdevingui tot ell de propietat municipal, de 
tots, juntament amb la reordenació urbanística de la Velcro. S’ha presentat el projecte d’aparca
ment soterrat de la Plaça Nova i s’ha limitat l’àrea de nova construcció del barri del Cros. Tot i la 
crisi urbanística, sembla que per fi es veu la solució a aquests vells problemes d´Argentona.

En aquest número del Banc de la Plaça hi trobareu eines per fer més sostenible la nostra so
cietat dita del primer món. Cal que reciclem, cal divertirnos amb cura del medi ambient, cal 
que consumim amb responsabilitat dins d´un comerç just, cal que tinguem cura de la nostra 
brossa de cada dia... doncs el contrari ens abocarà irremeiablement cap a la  insostenibilitat del 
món tal com el coneixem, amb injustícies, desigualtats però també amb benestar. 

Per acabar alguns consells generals: compra només el necessari; prioritza els productes d’ori
gen local; ensenya els teus fills/filles a regalar, no només a rebre regals; regala amb el mínim 
d’embalatge per no generar tants residus; i si voleu guarnir un pessebre, eviteu malmetre el 
bosc.

BON ANY NOU!!!
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Fes sentir la teva veu!
Participa amb nosaltres. 
Envia’ns cartes, notícies, 

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

 En paper
Carrer Gran 28 Argentona

 Per correu electrònic
revistaelbanc@gmail.com

Av. Puig i Cadafalch, 28 - Tel.: 93 756 03 06 - ARGENTONA
www.finquescabrespina.com

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

El Banc de la Plaça accepta totes les col·laboracions que 
vinguin signades i siguin respetuoses. La redacció no es 
fa responsable de l´opinió dels seus col·laboradors.

bones 
festes
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Dissabte dia 20 de desembre, a les 19.00 h.
Al Saló de Pedra. 

Tradicional Concert de Nadal
Coral Infantil Mar de Notes, orquesta infantil i juvenil de l’Aula de 
Música d’Argentona. 

Dissabte. 20 de desembre, a les 19.30 h.
A la Sala gran de la Casa Gòtica, inauguració de l’exposició: 

Memòria i record per l’amic Anton Collet
del 20 al 28 de Desembre. Organitza: Amics de la Vinya i el Vi

Dilluns 22 de desembre de 2008, a les 20.30 h.
Saló de Pedra (antic Ajuntament).

Presentació de l’AGENDA 
LLATINOAMERICANA 2009
A càrrec de Jordi Planas i Bosch
Coordinador de l’Agenda Llatinoamericana a Catalunya.
A continuació:

Xerrada sobre la BANCA ÈTICA: 
OIKOCRÈDIT
A càrrec de Josep Mª Farrés i Sabater
Membre de la Junta d’Oikocrèdit (delegació Barcelona) 

Dissabte 10 de Gener 
A la “Sala Capitol” 

Presentació del vi embotellat i etiquetat, 
fruït de la Verema 2008. 
Presentació a càrrec, de Francesc Rodon i Bracons, crític d’art, 
escriptor, i promotor cultural. Organitza: Amics de la Vinya i el Vi.

Dijous 22 de gener a les 8 del vespre

Entre la crisi global i la responsabilitat 
personal: la gestalt grupal.
Xerrada a cura d’en Jordi Pla Garcia, psicòleg i terapeuta gestalt. En 
acabar hi haurà una experiència vivencial il·lustrativa.
Organitza: Associació de Veïns.

Motivació: Els éssers humans vivim en un equilibri precari entre dues 
forces fonamentals: una que ens porta a buscar el propi benefici i 
el propi benestar, a assegurarnos la pròpia supervivència i el propi 
creixement; i un altre que de manera natural cerca el benestar no ja 
per si mateix i els que li són més propers sinó pel conjunt de la huma
nitat. Per mantenir aquest equilibri quasi tots busquem solucions de 
compromís que ens permetin, d’una banda, atendre el propi benestar 
i el de les persones que sentim properes de manera primordial i, per 
altra, sentir que en alguna manera estem contribuint a fer un món 
millor o, si més no, que no estem ajudant a empitjorarlo.
En aquest escenari intern de responsabilitat personal es dibuixen les 
respostes a les nostres crisis personals, filant un fil, el fil de la nostra vida, 
que es trenarà amb d’altres per teixir aquest immens tapís que és el 
món en que vivim. El material del que partim són les nostres vivències, 
les nostres percepcions i records, les nostres emocions i pensaments, 
allò que vam aprendre i allò que vam preferir oblidar, i el teler on cons
truïm el tapís és la relació, el contacte amb l’altre, amb les persones que 
ens envolten i amb les que anem compartint fragments, més llargs o 
més curts, de la nostra vida. Des d’aquest punt de vista, tenir cura de la 
qualitat d’aquest contacte, construir una manera de relacionar-nos 
que sigui reflex de la salut i la maduresa de les persones, em 
sembla tant important pel benestar personal com necessari per 
construir un món millor.

4 de febrer de 2009

La crisi de l’Educació
XerradaDebat. Organitza: Associació de Veïns. 
Intervindran:
Dolors Moreno. Logopeda. Psicomotricista. Especialitzada en el 
fracàs escolar al llarg de 35 anys de vida professional. Col·labora 
amb Ràdio Arboç en el programa “A braços oberts”  
(http://www.radiobaixpenedes.cat/)
Ricard Aymerich. Psicòleg. President dels Moviments de Reno
vació Pedagògica. Docent i director durant molts anys de l’escola 
Anxaneta de Mataró. Va ser regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament 
d’Argentona en la passada legislatura. (Podeu llegir en el darrer 
número de la revista Guix la seva visió de la situació actual en 
relació a la LEC).
Katy Caballero. Psicòloga. Terapeuta gestàltica del Centre Alenar de 
Mataró. Imparteix formació a docents i pares: El taller “Pares amb cons
ciència”, i el “Grup de desenvolupament emocional per a educadors” 
(http://www.alenar.com/archivos/Poster%20mestres%20web.pdf).

Agenda d’activitats

L’ Agenda és una eina per difondre i cons
truir la culutura de la Solidaritat i promoure 
la reflexió social. És una eina de formació i 
transformació.
Amb dades econòmiques l’ Agenda ens 
demostra que la penúria dels països 
empobrits no és casual, sinó que té 
una causa.
Al llarg dels segles els països rics han 

xuclat les riqueses minerals i naturals, els han controlat (i controlen) les 
finances i gairebé sempre els han imposat governs.

BANCA ÈTICA
Sovint, quan reflexionem sobre els nostres diners, sorgeix al nostre 
pensament una pregunta: quin ús fa la Banca convencional dels 
nostres diners?
Normalment no trobem respostes i quan les trobem veiem que no són 
gaire ètiques. Per aquest motiu presentem una altra visió de banc o 
caixa. La Banca Ètica holandesa OIKOCRÈDIT es va fundar l’ any 1975 
a Holanda.  El Sr Josep Mª Farrés ens informarà del seu funcionament i 
característiques en els anys que porta com a tal.

Només quan haureu tallat el darrer arbre,
quan haureu emmetzinat el darrer riu,

quan haureu extingit el darrer peix,
us adonareu que els diners no es poden menjar.

Profecia dels Indis Cree.

AGENDA LLATINOAMERICANA 2009

CAP A UN NOU SOCIALISME: 
LA UTOPIA CONTINUA
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A tots ens agrada la gresca i passarnos ho be amb veïns, amics i/o com
panys.  Sovint no ens adonem del que queda darrera una festa. Brutícia, 
consumisme i agressió al medi ambient no han d’esser obstacles  insal
vables sinònims de una col·lectivitat en festa. En aquests article volem 
donar unes eines i pautes d’actuació que ens permetin divertirnos sense 
malmetre la natura,  o al menys respectarla al màxim. 

L’idea principal es reciclar i destriar les deixalles. Per  això cal orga
nitzar l’espai lúdic amb punts ben senyalitzats de recollida selectiva. 
Qualsevol activitat que generi residus s’ha d´ambientalitzar, es a dir, 
posar cada cosa al seu lloc per tal de cuidar el nostre medi ambient. 
Els organitzadors de festes poden sol·licitar als ajuntaments mitjançant 
una instància, la col·locació de contenidors selectius tipus bujol de les 
diferents fraccions de residus generats, groc per envasos i plàstic, verd 
pel vidre, marró per l´orgànica i blau per cartró. Per deixalles especials 
i/o voluminoses  (runes, poda, ferralla...) cal recordar que existeix un 
servei de deixalleria municipal, on cada cosa es posa a seu lloc.

Perquè utilitzar plats, gots i coberts de plàstic quan ni han de recicla
bles i fi ns hi tot vaixelles compostables, es a dir que s’aboquen al con
tenidor d’orgànica dons son biodegradables a diferencia dels plàstics?. 

Des de les institucions s’han fet campanyes com el projecte “Implicat 
amb els residus” impulsant la utilització del got reutilitzable. A Argen
tona en tenim un bon exemple pràctic en la Garrinada. que amb un 
petit lloguer simbòlic s’aconsegueix la reutilització dels gots i l’estalvi 
de plàstic. 

Perquè utilitzem begudes individuals, que son cares i originen molta 
brossa, en lloc de envasos familiars col·lectius més fàcilment recicla
bles?  En aquests sentit cal defugir de la llauna i el plàstic, i utilitzar 
més el cartró i el vidre. 

Pensem en consumir productes de temporada i de producció propera, 
de comerç just i ecològic? Com decoreu l’espai festiu? Penseu que 
garlandes i altres elements poden ferse de productes reciclats...

Amb aquestes refl exionis hem pretès fervos refl exionar sobre alguns 
punts que poden convertir les vostres festes en mes sostenibles. 
Penseuhi.

En la taula 1, annexa  a aquest escrit, hi trobareu unes adreces d’inte
rès per obtenir material reciclable. En la taula 2 teniu informació sobre 
els dies festius el medi ambient per si us animeu a celebrarho

L’associació de veïns d´Argentona està adherida al projec
te “Implica’t amb els residus” de la CONFAVC (Confe
deració d’Associacions de Veïns de Catalunya) i us pot 
assessorar en fer les vostres festes més sostenibles.

Fem la festa sostenible!!!

MENSA 933148111 comercial@men-sa.com www.men-sa.com

ECOFESTES 670396406 ferran@ecofestes.com www.ecofestes-com

AQUIENVAS S.L. 973586067 www.aquienvas.com

ECRAC 938207657 ecrac@ecrac.8m-com www.ecrc.8m.com

SARAU i MES 937358908 info@sarau.cat www.sarau.cat

SAPLEX,S.A. 938443330 saplex@saplex.com www.saplex.com

Taula 1. Algunes adreces electròniques d’empreses que comercialitzen 
material reciclable per festes.

26 de Gener: Dia mundial de l’educació ambiental
2 de Febrer: Dia mundial dels aiguamolls
5 de març: Dia mundial de l’efi ciència energètica
21 de març: Dia mundial forestal
22 de març: Dia mundial de l’aigua
22 d’abril: Dia de la terra
17 de maig: Dia mundial del reciclatge
22 de maig: Dia mundial de la biodiversitat
5 de juny: Dia mundial del Medi Ambient
9 de juny: Dia del Sol
17 de Juny: Dia mundial contra la desforestació i la sequera
16 de setembre: Dia internacional de la protecció de la capa d’ozó
22 de setembre: Dia sense cotxes
2 d’octubre: Dia mundial de l’hàbitat
Segon dimecres d’octubre: Dia internacional per la reducció des 
desastres naturals

Josep A. 
Capdevila

Taula 2. Dies festius del medi ambient

Bones festes! PEP I INGRID CLUB DÒMINO
ARGENTONA

Carrer Gran, 24 - Tel. 93 756 04 39 - ARGENTONA

Bones 

Festes!
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C/. Les Parres, 15

08310 ARGENTONA

Tel. 93 756 06 55

Fax 93 797 40 31

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ

Fa molt temps que tenia ganes d’escriure quatre ratlles sobre la brossa. 
Quan aquesta revista la tingueu a les mans ja s’haurà ampliat la reco
llida “portaaporta” amb la fracció d’envasos i paper. Per tant, només 
quedaran els contenidors per al vidre i tota la resta ens la recolliran al 
portal de casa nostra.

De fet, voldria començar per preguntar si realment hem pensat què 
és la “nostra brossa”. Heu pensat mai quina brossa es generava als 
nostres pobles quan nosaltres teníem pocs anys –sols quaranta o 
cinquanta anys enrere? Realment, tret d’alguna ampolla de vidre, 
alguna llauna de conserva i unes espardenyes velles , poca cosa més. 
Les restes de verdura i fruita anaven al galliner o per als conills , i del 
plàstic ni pensaments de la seva existència. 

Heu pensat mai el què representen els objectes de plàstic a la nostra 
vida? En un automòbil aproximadament un 45% dels seus elements 
són plàstic o derivats, i la resta, metalls, cautxú i poca cosa més. Això, 
només per posar un exemple. Què faríem doncs sense el plàstic? 

Potser ens cal pensar en la gran utilitat que tenien les paperines de 
paper, els cistells de vímet, els atuells de llauna de zenc o llautó, els 
envasos de suro (aïllants del fred i de la calor, com el porexpan) i 
tantes i tantes coses...

Doncs bé, la nostra brossa de cada dia és tot allò que ens sobra i no  
sabem què ferne . Hem donat un ús a una sèrie de materials que en 
rea litat al poc temps de ferlos servir ja no ens serveixen per a res. Lla
vors sorgeix el gran problema: la brossa ens fa nosa ,l’hem de foragitar, 
volem que algú ens la tregui del davant nostre i, com es habitual, dema
nem o, millor dit, exigim a les institucions –en aquest cas al Municipi– 
que ens la tregui de casa nostra car sinó arribaria un moment que no 
sabríem on posarnos de tant colgats de brossa com estaríem.

Llavors és quan cal reflexionar: Qui genera la brossa? Aquesta pregun
ta és fàcil de respondre: cada un de nosaltres genera brossa, residus 
que no ens serveixen per a res. Per tant, responsabilitzarse de la 
brossa recau primerament en l’individu, i també responsabilitzarse de 
la quantitat que se´n genera, ja que el problema comença aquí.

Hem de ser prou conscients de que si bé el Municipi ha de tenir cura 
de gestionar la brossa (igualment com ens proporciona aigua i altres 

serveis) nosaltres hem de ser els primers responsables de la seva 
generació i, per tant, hem de ser conseqüents en la seva gestió futura 
(recollida, eliminació, reciclatge, etc.).

Si bé tothom accepta que en la gestió de l’aigua cal ser conscient en el 
seu bon ús i no malbaratarla ja que quan no n’hi ha, no si val poder
la pagar o no, de la mateixa manera ho hem de contemplar amb la 
brossa. Cal que tinguem el mateix criteri: com menys brossa generem, 
més senzilla serà la seva gestió futura.

No es tracta de que el Municipi ho faci millor o pitjor , més car o barat.
Si no comencem amb el convenciment personal de que hem de ge
nerar la menor quantitat de brossa possible, la batalla estarà perduda 
abans de començar.

Evidentment que hem d’exigir als nostres representants a l’ajuntament 
una gestió correcta i eficaç de la brossa , però nosaltres hi tenim molt a 
dir en aquesta gestió:
 Generant el mínim possible
 Reciclant el màxim

Al nostre poble, el sistema que hi ha implantat de recollida porta a 
porta és el que s’ha demostrat més eficaç en els dos aspectes es
mentats anteriorment: fa que ens acostumen a disminuir el volum de 
brossa que generem i es la millor opció per donar una correcta sortida 
a la brossa, és a dir, poder reciclar al màxim les diferents fraccions.

En definitiva, la brossa la generem cada un de nosaltres i, per tant, 
hem de coresponsabilitzarnos de la seva gestió juntament amb 
aquells que se’n cuiden tant de la recollida com de la seva destinació 
final, ja sigui amb el reciclatge, l’abocador o la incineració.

Ja en parlarem més endavant, però hi ha un munt d’actuacions i meca
nismes per aconseguir els dos objectius abans esmentats. Avui, però, 
volia només parlarvos una mica d’aquest mal de cap freqüent que és 
sens dubte “la nostra brossa de cada dia”.

La nostra brossa de cada dia...

Joan 
Culubret i 

Missé

Us desitgem 
bones festes!

Bones festes!
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Estem a: Pol. Sant Sebastià - Av. de l’Aixernador, 21
Tel. 615 22 05 89 - 08310 ARGENTONA

autorentat

L’ASSOCIACIO DE VEÏNS D’ARGENTONA 
S’ADHEREIX A LA CAMPANYA DE RECICLATGE 
I DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LES DEIXALLES 

PORTA A PORTA ENDEGADA PEL NOSTRE 
AJUNTAMENT

Informació d’interès per als vilatans

Els pocs tèxtils que resten ara podrien demanar al nou secretari 
d’Indústria que apliqui la mateixa mesura que es va fer servir per 
cobrir les restes que originaren la demolició de Can Doro amb una 
quantitat molt important de metres de tela. Seria una renaixença per 
a la indústria tèxtil que s’utilitzés el mateix criteri que es va fer servir a 
Can Doro cobrint de teixits totes les ruïnes que hi ha escampades per 
tot Catalunya. Entre cobrir les restes d’Empúries i les de la Imperial 
Tarraco i fins i tot les de Calaceit es posarien en funcionament moltes 
instal·lacions tèxtils que avui estan desapareixent.

Quan la notícia arribi a la conca del Llobregat equivaldrà a una resu
rrecció. Es tornaran a fer els vidres que la mainada ha anat trencant a 
cops de pedra. Als teixidors supervivents els tornarà la il·lusió d’ésser 
encara útils i etc., etc.

Com avui estem immergits en la globalització, no seria gens estrany 
que la solució DoroSoy l’adoptessin moltes nacions perquè amb ella 
ressucitaria la indústria tèxtil. Cobrir el Coliseu romà seria un bon alleu
jament i amb un tret matarien dos pardals. Un ajudaria a conservar les 
restes romanes i amb l’altre tornarien a espetegar molts telers que avui 
estan silenciosos.

També seria un bon ajut per a la indústria alemanya cobrir els castells 
com el de Wittelsbach, que va fer construir el rei Lluís de Baviera.

Potser la nostra vila passaria a la Història com 
a pionera de la solució DoroSoy com a salva
dora de la indústria tèxtil.

Rafel Bigorra 
i Rius

La solució Doro-Soy

Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONA

Bones 
Festes!

Bones 
festes!

en bona companyia

Bones festes!
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BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

El dissabte 29 de novembre, al MUSEU MONJO de Vilassar de Mar, 
tingué lloc la presentació del llibre "Antologia poètica 1955 2003" de 
JOAQUIM HORTA. Un home admirat, idealista i entranyable. En PACO 
RODON, director del museu, juntament amb tots els assistents (i amb 
moltíssims testimonis que s’adheriren per escrit) va encapçalar l’acte 
de reconeixement i tots plegats van poder honorar merescudament el 
poeta. 

Fou en conjunt un acte esplèndid. El periodista David Castillo feu 
la presentació del llibre i de l’autor, i el cantautor Manel Peiró inter
pretà diverses cançons, poesies musicades de l'Antològia poètica 
d’en Joaquim Horta.

Un acte emotiu, comptant amb un gruix d’incondicionals. Entre al
tres personalitats de les arts i  les lletres, Daniel Giralt Miracle i el poeta 
Feliu Formosa.

Aquest acte serví també per acomiadar FRANCESC RODON i 
BRACONS, DIRECTOR DE L'ENTITAT DURANT 25 ANYS... Tip de 
travetes d’incompetents, però la seva portentosa tasca d’aportació 
cultural, social i editorial des del museu de Vilassar de Mar, amb 
dimensió de país, no defallirà. Cal fer esment del feliç record de col
laboració amb l'Aixernador Edicions, com a director entre altres 
col·leccions de: "El Montalt" de monografi es històriques del Maresme 
i de "Veles e vents" de poesia (amb obres de Vlademir V. Maikovshki, 
traducció de Joaquim Horta,  "Remolcadors entre la boira" de Joan 
Margarit, poeta recentment premiat, de Mònica Maragall i Mira, i d'Es
teve Albert, etc.), i la col·lecció de narrativa poètica d’autors diversos, 
com Joaquim Horta ("L’home que espera") i Geralt Horta, amb dues 
publicacions.

Esperem, com antany, disposar de la seva col·laboració amb nosaltres, 
al marge dels desagraïts de l’administració local. 

PACO, et necessitem per fer un país amb homes íntegres i comprome
sos com tu,  i volem que comptis amb nosaltres, la gent amiga.

Per molts anys company! 

En Paco Rodón i el Museu Monjo...

Joan Pannon 
Farré

CARNS SELECTES PILAR

C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER. 24 - BAIXOS

08310 - ARGENTONA

TEL. 93 797 09 06

BONES FESTES

BONES FESTES

Bones Festes!
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Pares i mares d’esportistes de l’Escola Esportiva d’Argentona van poder 
assitir a la jornada organitzada per l’Àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, el passat 13 de novembre, a la sala d’actes del Centre de 
Negocis de l’Escola Universitària del Maresme, a Mataró.

Donà la benvinguda el sr Josep Monràs, Alcalde de Mollet i President 
Diputat de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona. Els convidats 
a la taula rodona: una mare representant un CEIP que participa en el 
campionat escolar, un arbitre internacional de voleibol, una esportista 
d’elit de pingpong, un seleccionador d’handbol, van manifestarse 
totalment d’acord amb els valors que des de la diputació i els ajunta
ments es volen potenciar (quadre adjunt).

Això es concreta a la pràctica potenciant l’esport de base, des del nivell 
escolar i familiar, on els nens i nenes aprenen i coneixen uns quants 
esports d’equip, respectant les diferències: tots i totes juguen en cada 
partit el mateix temps, l’equip per sobre de les individualitats.

Esperem que el sr Ferran Armengol, regidor d’Esport de l’Ajuntament 
d’Argentona amb la col·laboració de les famílies, pugui esmerçar 
tots els esforços humans i materials per redreçar la situació actual de 
l’Escola Esportiva d’Argentona, que de tenir quasi 200 esportites el curs 
passat, enguany només s’han format quatre equips que arriben al mig 
centenar de practicants. La resta no han anat a parar als clubs, són a 
casa seva.

Cal posar els mitjans per combatre l’epidèmia d’obesitat infantil, l’adic
ció als aparells electrònics i al sofà de casa.

Uns infants sans, compromesos en l’esforç i amb la seva comunitat 
són el nostre futur. Val la pena ferlos costat.

El valor educatiu de l’esport

EL QUE NO HEM DE FER ELS PARES

1. Empènyer o animar massa el
nostre fill a fer esport i a

participar en competicions.

2. Donar indicacions tècniques
al nostre fill durant una

competició o abans o després que
tingui lloc.

3. Desesperar-me o irritar-me
quan el meu fill o els seus

equips perdin amb uns altres que
penso que no són tan bons.

4. Mostrar alguna vegada el
meu empipament a l’entre-

nador del meu fill per no comp-
tar amb ell com a titular de l’e-
quip o per assignar-li un paper
que jo consideri que no li cor-
respon.

5. Recriminar l’àrbitre en una
competició quan la seva actu-

ació no m’ha semblat encertada.

6. Recriminar o discutir ober-
tament amb els pares d’al-

tres esportistes durant un entre-
nament o una competició.

7. Ridiculitzar o criticar l’ad-
versari en presència del meu

fill.

8. Parlar de manera despectiva
del comportament i de la

manera com l’entrenador del
meu fill fa la seva feina.

9. Donar massa importància o
criticar el resultat que ha

obtingut el meu fill en alguna
competició.

10. Somiar que algun dia el
meu fill es converteixi en

un gran campió.

11. Amenaçar el meu fill i fins
i tot arribar a castigar-lo

amb deixar de fer esport quan no
va bé en els estudis o fa alguna
cosa malament.

12. Mostrar poc interès a
acompanyar el meu fill als

entrenaments o a les competici-
ons.

13. Mostrar poc interès a acu-
dir a una reunió de pares

o a parlar amb l’entrenador quan
em cita.

14. Pensar que el meu fill pot
dedicar-se a una altra me-

na d’activitats més profitoses que
fer esport.

EL QUE HEM DE FER ELS PARES

1. Facilitar als nostres fills que puguin
practicar el tipus d’activitat esportiva

que més els agradi, en lloc d’obligar-los a
que facin la que més ens agrada a nosaltres
mateixos.

2. Interessar-nos per l’esport que practica
el nostre fill: si li agrada, si es diverteix,

si progressa i aprèn. Seria important assis-
tir a les competicions o activitats en què
participi.

3. Interessar-nos per l’enfocament de la
pràctica esportiva per part de l’entre-

nador del nostre fill, sol·licitant-li informa-
ció sobre les característiques de l’esport, el
reglament, què espera dels pares dels seus
esportistes, i plantejar-li els nostres dubtes
i inquietuds.

4. Animar el nostre fill en una competi-
ció, donant-li suport, reconeixent el

seu esforç i interès, però evitant fer d’en-
trenador.

5. Mantenir-nos tranquils i confiar en el
nostre fill quan durant un entrena-

ment o competició comet un error o no li
surten les coses.

6. Mostrar respecte i cordialitat durant
les competicions en relació amb els

entrenadors i els esportistes dels equips
contraris.

7. Respectar, comprendre i donar suport
a la funció dels àrbitres en les compe-

ticions. Les queixes i propostes només po-
den plantejar-se a través dels canals ade-
quats, en lloc de fer-ho en públic.

8. Animar el nostre fill a practicar un es-
port d’acord amb les regles.

9. Aplaudir les bones actuacions tant del
nostre fill com dels seus companys

d’equip i de l’equip contrari.

10. Assistir, participar i col·laborar amb
l’entrenador quan ens convoca a

una reunió.

11. Col·laborar amb el nostre fill, el seu
entrenador i el seu col·legi, club o

equip en els entrenaments i en l’organit-
zació d’activitats i competicions.

12. Preguntar a l’entrenador amb edu-
cació i discreció (en el lloc i moment

adequats) quan hi ha alguna cosa que no
comprenem o no ens agrada el que fa.

13. Delegar en l’entrenador la feina de
l’educació del nostre fill a l’hora de

fer esport.

14. No oblidar la resta de membres de la
família; ningú s’ha de sentir rebut-

jat o encasellat per l’esport que practica.

Q ü e s t i o n a r i d e r e f l e x i ó e l a b o r a t p e l d e p a r t a m e n t d e C u l t u r a d e l g o v e r n d ’ A r a g ó Fo
nt

: D
iar

i A
vu

i
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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

C/ Oriol, 13-1508310 Argentona
Mòbils: 615 49 10 65 -63

Correu electrònic: oriolgomis@terra.es

Una petita representació d’argentonins tinguérem la sort de ser 
presents a l’acte final de Correllengua2008. Però aquesta vegada vam 
gaudir de la guia d’en Jaume Lladó i Font, nascut a Argentona però 
exiliat a la Catalunya Nord d’ençà dels anys cinquanta. 

Persones més enteses us parlaran de l’obra del que va arribar a ser 
director tècnic i conservador del Museu de Mataró. Amb nosaltres 
compartí la seva feina al Rosselló, juntament amb el mataroní Julià 
Gual i el seu fill Raimon. Ens explicà les vegades que havia gaudit de 
la companyia del mestre Pompeu Fabra i de la música del mestre Pau 
Casals.

Hem estret els llaços de col·laboració i ben aviat podrem anunciar 
la mostra de la feina arqueològica duta a terme per ell i també per 
l’insigne arquitecte Josep Puig i Cadafalch per recuperar l’esglèsia de 
Sant Miquel de Cuixà.

Havent dinat ens vam atansar a la manifestació que sortí de la Plaça de 
Catalunya i recorregué el barri antic de la  capital Rossellonesa. 

Els membres de la comissió organitzadora del Correllengua a Argen
tona no volem deixar passar aquest moment per donar les gràcies a 
tots els participants:l’Oriol Marfà que ens llegí el manifest, la coral Mar 
de Notes, el públic, lectors i lectores del llibre d’en Joaquim Ripoll, 
la Núria Cadenas que vingué de València per portarnos un glop de 
fermesa, els forners de la vila que ens endolciren el matí del diumen
ge, en Carles Belda que baixà des de la seva llar de Navarra per fernos 
ballar en la nostra llengua i fins cantar el virolai, convertit en un himne 
valent quan sortia de centenars de boques que van vèncer el fred que 
ens visità.

Gràcies per donar testimoni que el Català és ben viu i que no mancarà 
l’empenta de tots per ferlo créixer. 

Si en voleu reviure el record, visiteu el blog: http://programacorrellen
gua.blogspot.com/

Podeu fer més coneixença de la figura d’en Jaume Lladó visitant l’adre
ça: http://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/
view/113530/141372

Argentonins a Perpinyà. 
Final del Correllengua-2008

Xavier Peguera, en nom de la 
Comissió del Correllengua

CAL Argentona
Fotografies d’en Joan Pannon i Farré

Bones Festes!

Bones
Festes!
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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

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

El Banc de la Plaça-19 ho deia en portada:  
Inici del debat educatiu.
El passat divendres 21 de novembre, els amics de la Societat Civil 
d’Argentona convidaren a la periodista Patrícia Gabancho, columnista 
de l’AVUI i participant en diversos programes de TV (com ara el Debat 
dirigit per en Josep Cuní a TV3 sobre el mateix tema).

En el seu darrer llibre posa el dit en la nafra del sistema educatiu 
alhora que denuncia certa passivitat de la societat catalana. Creu que 
l’escola primària i la secundària obligatòria no potencien l’esforç en els 
seus alumnes. Aposta per una escolaritat obligatòria fins als 16 anys, 
però que des dels 14 permeti optar per la Formació Professional als 
alumnes que ho desitgin. Atribueix al mètodes pedagògics moderns 
una part dels mals descrits.

En sentit contrari, prop de tres mil docents d’arreu d’Espanya han sig
nat des d’octubre el manifest “No és veritat”, en el que asseguren que:

a)  No és veritat que a l’escola espanyola actual predomini un 
model d’ensenyament diferent al tradicional.

b)  Ni tampoc ho és que a l’escola espanyola hagin baixat els nivells 
d’exigència.

c)  Ni que els docents espanyols tinguin un excés de formació 
pedagògica i un dèficit de formació en continguts.

c)  També creuen que no és veritat que els i les alumnes d’ara 
siguin pitjors que els d’abans.

Podeu llegir sencer el manifest en l’adreça: http://www.firmasonline.
com/1firmas/camp1.asp?C=1821

Des de l’Associació de Veïns volem oferirvos més elements de judici, 
ara que ha entrat en el Parlament la primera Llei d’Educació de 
Catalunya  i que, com apuntava Patrícia Gabancho, ben poques eines 

té per fer front als problemes reals del sistema ja que no 
pot canviar allò que ha disposat la llei del Parlament 
Espanyol (Ley de Ordenación Educativa – LOE).

La crisi de l’Educació a Catalunya
Un debat que porta cua

El Banc

bOnes  

festes!

Bones
Festes!
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COSES QUE PASSEN El Banc de la Plaça

Enquesta entre els vilatans

Els alumnes de l´Institut d´Educació Secundà
ria han realitzat una série d´enquestes amb 
les que ens han donat a conéixer algunes de 
les coses que pensen els vilatants d’Argen
tona. Per exemple la majoria dels veïns 
desconeixen el funcionament de les entitats 
culturals i tradicionals perquè només una 
mica més del 20% les coneixen en realitat. 
El mateix treball estableix que el 85% dels 
ciutadans creuen que les entitats culturals 
i tradicionals són necesàries, mentre que 
només un 13% estan disposats a col·laborar. 
Són dades preocupants evidentment.

Butlletins informatius?

L´Entesa, com molts dels altres partits edita 
un butlletí informatiu. Fins aquí tot correcte. 
El que no sembla tan oportú és la manera 
de titular. En el butlletí de juliol van publicar 
a la portada “TxA i CiU cedeixen la gestió 
de Cargol Treu Banya a una empresa de 
Madrid”.  Curiosa manera d´informar. O 
sigui que el problema no és res més que 
la gestió la porti una empresa de Madrid. 
Doncs creiem que cal ser rigorosos. Si es vol 
criticar s’ha de fer perquè la concesió sigui 
irregular, perquè es faci de manera irregular, 
perquè no acompleixin amb el que diu el 
concurs... Però no perquè sigui de Madrid. 
La gent que contractarà aquesta empresa 
serà probablement d´Argentona i els pro
veidors seran de la Vila, i els clients pares, 
mares i nens també. Per aquesta metixa raó 
hauriem de deixar de comprar al Carrefour 
perquè es francés, al Zara perquè és gallec 
o la Coca Cola perquè és americana. Si us 
plau.

ACESA paga

L´ajuntament i ACESA que és la empresa 
concesionària de les autopistes han signat 
un conveni de col·laboració per impulsar el 
projecte de restauració de les gàrgoles de 
la parròquia de Sant Julià. ACESA apor
tarà 20.000 euros a l´ajuntament durant 
l’any que estem a punt de començar. Cal 
recordar que la parròquia, restaurada per 
Puig i Cadafalch té les gàrgoles protegides 
amb xarxes per evitar que caiguin, com 
va passar temps enrera. La restauració es 
farà amb uns motlles de silicona i ja ha 
començat. El més extrany és que en la sig
natura que va tenir lloc el  mes d’octubre 
no va estar citat el Mossèn de la parròquia, 
n’Àlex Marzo.

Avingudes Espanya i Catalunya

El tema ha pasat una mica desapercebut 
però ens fem resó perquè ens han fet arribar 
l´informació. Agrupació d´Argentona ha 
denunciat que ha detectat irregularitats en 
les obres d’aquestes dues avingudes. Les 
iregularitats segons aquest grup polític tenen 
a veure amb el gruix de la pavimentació i en 
la manera d´ instalarhi l´asfalt.

Voluntaris per les Fonts

No sabem si esteu al tanto però el Grup 
de Les Fonts està buscant voluntaris. Els 
set integrans d´aquest grup busquen els 
voluntaris per ajudarlos a buscar, netejar, 
i rehabilitar les posibles fonts d´Argentona. 
Tots ells sembla que dediquen de dues 
a tres hores a la setmana a restaurar les 

fonts. El material que utilitzen el paga 
l´ajuntament, és a dir tota la resta de veïns. 
En aquest sentit han fet una crida al joves i 
no tant joves perquè col.laborin en aquesta 
tasca tan gratificant.

Mails de l´alcalde

Ara està de moda això dels emails o 
el correu electrònic que és el mateix. 
L´alcalde Pep Masó, home sempre preocu
pat per informar els veïns, sobretot de les 
coses bones, ha enviat recentment un en 
el que informa que en el mes d´octubre ha 
baixat la recollida d´envassos i de fracció 
organica. És una bona notícia que esperem 
que repercuteixi en les nostres butxaques 
perquè si aconseguim disminuir la brossa 
i fer una recollida més proporcionada 
podrem tenir rebaixes en l´impost de la 
recollida. Al menys això és el que ens han 
promés. Ja veurem. 

Estudi del pàrquing de la Plaça 
Nova

El govern ja té l´estudi de viabilitat per fer 
un aparcament soterrat a la Plaça Nova. 
El parking ocuparia una superfície de 
2.400 metres quadrats repartits en tres 
plantes i tindrá 220 places d´aparcament 
d´adjudicació o compra i 28 de rotació. 
La construcció queda emmarcada en el 
perímetre del plataners que hi ha a la Plaça. 
L´accès dels vehicles es farà pel carrer Carre
ras Candi per facilitar l´entrada i sortida de 
la Vila des de la carretera de circumvalació 
del poble. Les places costaràn 18.000 Euros i 
la estada 0,035 euros per minut.

Carrer Gran, 108
Tel. 93 797 16 50

ARGENTONA

LENTS
DE 

CONTACTE

CENTRE ÒPTIC
ARGENTONA

BONES FESTES!CELLER

Josep CastañéJosep Castañé

T'oferim una exposició de regals 
per obsequiar en aquestes Festes

Tel. 93 797 11 06  ·  e-mail: catavins@telefonica.net  ·  Sant Genís, 1 - 08310 ARGENTONA

Sempre acompanyat de l'assessorament d'en Josep Castañé
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La tele es historia

És un fet. La tele de la Vila ja és història. Entre tots ho han aconseguit 
i els primer perjudicats som els ciutadans perquè cada vegada hi ha 
menys plataformes per estar informat del que es fa i es desfà. Ens 
diuen que, tot i el tancament actual, podría haverhi solució perque el 
proper any la Generalitat de Catalunya vol engegar una normativa per 
autoritzar l´emissió de totes aquelles televisions historiques locals que 
vulguin adaptarse a le noves tecnologies en TDT. Aquest podria ser el 
cas de la nostra tele.

Incompliments de govern

En els acords de govern signats el 14 de juny de 2007, és a dir, fa més 
d´un any i mig, l´actual equip de govern es va comprometre a reaor
denar la zona esportiva de les Ginesteres per convertirla en un espai 
públic dotantla d´equipaments esportius. Alguns veíns  d´Argentona 
es pregunten com està el tema. I nosaltres també perquè del que van 
anunciar poquetes coses sembla que han vist la llum. I ja sabeu que 
diuen que el darrer any de legislatura no serveis de res o sigui que els 
hi queda poc temps per pendre la iniciativa.

Mes impostos

Per si algú encara no ho sap, el proper any l´ajuntament contribuirà a 
que les nostres butxaques encara estiguin més castigades. En el Ple del 
7 de novembre es va aprobar la pujada de taxes municipals correspo
nents al 2009. L´aprovació va tenir el vot en contra de tots els grups de 
l´ oposició que van considerar l´augment molt injust. En concret l´any 
vinent pugen cinc taxes: l´impost sobre vehicles de tracció mecànica;la 
taxa de recollida, el tractament i l´eliminació de les escombraries; l’im
post de les activitats econòmiques ; la taxa per les entrades de vehicles 
a través de les voreres i per les reserves de via publica per aparcament 
, carrega i descarrega de mercaderies i la taxa per aprofi tament especi
al del domini públic local a favor d´empreses explotadores de serveis 
de subministrament d’interés general.

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 identifi quem. 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’edifi cis 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.

Com a pista indicarem a cada imatge si l’indret el trobem dins o fora del casc 
urbà.

coneixes la teva

VILA?

Saps on es troba aquest grafi t, 
que està dins del casc urbà?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Es tracta d’unes rajoletes que acompanyen a dos bancs. Aquests es troben prop de la rotonda de la Plaça de Lluís Companys, concretament entre les canto
nades del Passeig Marina Julià i el Passeig Baró de Viver.

Hem esbrinat que el Sr. Maties Colomines i Capdevila, antic veí de la plaça, va ser qui va posar els bancs i les rajoletes de forma totalment desinteressada 
perquè la gent gran pugués seure i prendre la fresca. El Sr. Maties era un persona molt oberta i agradable i sempre tenia una salutació per a tothom que 
passava per la contrada.  És una llàstima que avui dia no hi hagi més senyors Maties que prenguin iniciatives com la d´ell.

Si l´heu Endevinat, felicitats, i si no sempre podeu redescobrirlo. 

www.avargentona.com/banc

Recorda que téns també la 
versió digital de la revista

fotodenúncia

revistaelbanc@gmail.com

Para’t i dispara!
Si veus coses de la vila 

que no t’agraden, fes una foto i 
envia’ns-la amb la teva opinió.

Ajuda’ns a millorar el poble!
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DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

Urbanització "Les Ginesteres"
Tel. 93 797 02 55

ARGENTONA (Barcelona)

Finalment podem  gaudir del nou disc d’en Narcís 
Perich, cantautor d’Alella i director de la Coral Llaç 
d’Amistat  d’Argentona. Uns  quants afortunats vam po
der presenciar l’actuació de presentació a la Sala Clap. 
És del tot recomanable entrar a la pàgina web http://
www.narcisperich.com/ per escoltar les seves cançons 
i, si les voleu tenir en forma de CD, podeu consultar en 
quins establiments es pot adquirir. Si el que us agrada 
és la música instrumental, heu de fer parada i fonda en 
aquest nou disc d’en Blai Masó  Illamola. Acompanyat 
en el baix i contrabaix per Juansebastián Cardoso i per 

Serginho 
Moreira a la 
bateria fan un trio “de pel·lícula”. 
Tots els temes els ha composat en 
Blai que ha mamat la música a la 
nostra vila, de ben petit i amb el 
mestratge d’en Jordi Nogueras. 
Ara és ell qui comença a donar lliçons a les noves 
generacions. I que duri! El podeu adquirir a la llibreria 
Robafabes de Mataró. I per fer el tastet: (www.myspace.
com/blaimasoillamolatrio)

Racó de música

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

Bones 
Festes!

Bones Festes!

Bones 
Festes!

B o n e s  Fe s t e s !

Paviments i revestiments
Griferies, sanitaris i mobles de bany

Venda i lloguer de maquinària

Av. de l'Aixernador 11 – Argentona
Tel. 93 756 10 58 – Fax 93 797 40 50

Bones Festes!

Bones Festes!
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Els passats dies1 i 2 de novembre es va celebrar al Saló de Pedra de 
l’Ajuntament vell, la catorzena Mostra de bolets d´Argentona, realitzada 
per l’entitat NATURA i la Federació ADF (Agrupació Defensa Forestal 
del Maresme) i amb la col·laboració de l’Ajuntament d´Argentona.

El dissabte a les set de matí l’antic Ajuntament de la nostra vila, que tot 
i la pluja ens vam trobar diversos cercadors de bolets i ens vam dirigir 
vers el Santuari del Corredor, l’expectativa no era molt encoratjadora 
atès que era el primer dia de la temporada. Però el resultat de la recer
ca fou reeixida donada la quantitat de bolets que vam collir. En total 
vam poder exposar seixantasis varietatsentre tòxiques i comestibles.

Després, en arribar al Saló de Pedra, van ser classificats pel nostre amic 
Fermí Roca i per Jaume Carles, experts boletaires, i foren exposats en 
taulells amb unes etiquetes amb colors identificatius mitjançant els 
quals es podia saber la comestibilitat o toxicitat.

A la tarda del dissabte nens i nenes van poder participar de la diada 
pintant en colors en un full fet exprés amb bolets de la nostre contrada.

En resum, els organitzadors estem realment satisfets per la gran 
assistència a l’exposició. Això ens esperona a continuar fent 
l’exposició anualment, per fer arribar la micologia a tothom i 
per sensibilitzar els boletaires novells de collir tan sols els bolets 
comestibles sense malmetre els bolets que no coneixem, i sobretot 

per no contribuir a deixar deixalles als nostres boscos, 
si ho aconseguim donem per assolits els nostres 
objectius.

14a Mostra de bolets d´Argentona

Francesc 
Navarro

CRISTALLERIES ARGENTONA
VENDES I INSTAL·LACIÓ DE VIDRES I MIRALLS PLANS

Av. Puig i Cadafalch, 5 General Llauder, 44 baix

Tel. 93 797 19 53  Tel. 93 756 09 26

08310 ARGENTONA

Bones Festes!Bones Festes!



el banc de la plaçaNúm. 20  |  Desembre 200816 Col·laboració

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

FUSTERIA POU
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des de 1960

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

Vam celebrar la Festa de la Verema en el marc incomparable de SANT 
JAUMA DE TRAIÀ (molt a prop de la casa de la Roser i de la Font de 
Sant Jaume) i prop de les vinyes d’en Miquel de can Dangla, de l’Oriol,  
i de can Boba. Un espai paradisíac, i de feliç recordança dels anys 40 
i 50, a l’entorn d’una font amb llarga tradició popular, en trobades 
d’amics, de festeig i de convivència, en especial amb la família de can 
Boba, els avis de la Roser, una gent encantadora, parents i veïns de 
terra.

Un marc idíl·lic a l’ombra dels til·lers amb taules de pedra picada vora 
la font, tot refrescant el vi amb l’aigua de la pica, entre portadores, 
cistells de raïm, la premsa de l’Oriol, i la senyera d’en Joan, de símbol 

testimonial per donar la benvinguda als pares i als minyons que venien 
disposats a trepitjar raïms dins les portadores, per extraure el primer 
most enmig d’una gresca feliç: amb tragos de vi, pa amb tomàquet,  
amanides i llesques de pa amb vi sucre per a la mainada, i també els 
grans en remembrança d’un passat...

QUE VOLEM MÉS,  EL HUMANS, PER SER FELIÇOS!!!

Per molts anys!

VEREMA 2008

Joan 
Pannon i 

Farré

la teca
menjar cuinat

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

Bones Festes!

Bones Festes!
Bones 
Festes!

Bones 
Festes!
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GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

El Comerç Just és una modalitat de comerç que pretén combatre 
els problemes derivats de les practiques d’intercanvis tradicionals, al 
posar a les persones per davant dels guanys. Per això el comerç just 
es caracteritza perquè és un comerç que té en compte el desenvo
lupament, el respecte al medi ambient i als estàndards laborals dels 
països productors.

Aquest és el marc conceptual que podria definir el comerç just, com 
és comprensible, sempre es poden produir desviacions d’aquests 
principis.

La mecànica del Comerç Just és similar al comerç tradicional, amb 
la variant en què no prima l’ànim de lucre, si no l’interès humanitari 
o solidari. Hi ha, igualment, les empreses o organitzacions importa
dores, que a Espanya en són 7 ò 8, però en aquest cas sense ànim 
de lucre, les quals per una part compren els productes als països 
productors aplicant un preu sobre la collita que oscil·la sobre un 
30% més del que es valora a les borses internacionals que fixen els 
preus d’aquests productes controlant a més que es respectin els 
valors abans esmentats, de desenvolupament sostenible, relacions 
laborals justes, etc., facilitant igualment, en el cas de les collites, 
l’avanç del finançament d’aquestes per facilitar la feina dels campe
rols. I per altra banda, subministren aquests productes a les botigues 
de Comerç Just

No falten crítiques sobre aquesta modalitat de comerç, especialment 
amb les relacions que algunes corporacions multinacionals han 
establert amb aquest mercat. Tinguem en compte que fins fa uns 
10 anys aquest comerç just era una cosa molt minsa, però ara ha 
començat a convertirse en un mercat considerable, certament més 
en alguns països europeus, que no a Espanya, que com lamentable
ment sol passar, anem a la cua de molts avenços socials. 

Només a tall d’exemple, a Anglaterra es calcula que el 6% del cafè 
que es consumeix prové del Comerç Just, i a Suïssa gairebé la meitat 
del consum de plàtan ve també del Comerç Just; i en el cas d’Alema
nya, el passat 18 de setembre, gairebé tots els nens i nenes alemanys 
en edat escolar van celebrar una jornada amb el lema de “A menjar 
bananes per un món millor” i aquell dia es varen vendre 1 milió de 
bananes. Donat aquest volum, algunes corporacions internacionals, 
com el cas de Nestlé, acusada de explotar els recursos d’aigua de 

vàries parts del món sense prestar atenció als drets de les poblacions 
locals i l’ambient, ha incorporat a la seva immensa producció una 
ínfima quantitat al Comerç Just, fet que ha consistit, en definitiva,  
que aquesta col·laboració no sigui més que un rentat verd de les 
corporacions internacionals.

Però de totes maneres el Comerç Just és un mecanisme que s’ha 
d’estimular, com totes les altres tasques que es fan de solidaritat 
amb els països en desenvolupament, però sense que això serveixi 
per a tranquil·litzar consciències perquè no hem de perdre de 
vista que aquestes relacions no es canviaran realment fins que es 
modifiqui el sistema mundial d’intercanvi comercial, el que implica 
un canvi de les relacions polítiques internacionals, en definitiva 
l’extinció de les pràctiques imperialistes que els nostres països 
capitalistes desenvolupats apliquem als del tercer món, i això vol 
dir lluita política.

En la nostra vila, i sense s’entengui com a propaganda sinó d’in
formació, podem exercitar aquest Comerç Just a “Herbo Dietética 
Poliol”, en la única botiga que té productes d’aquesta línia, al haver 
destinat una part del seu comerç a aquesta venda, amb productes 
facilitats per la col·laboració amb la botiga de Comerç Just que a hi 
ha a Mataró, a la Peixateria de la Plaça del Peix, a càrrec 
de la “Fundació Grup Tercer Món”.

El comerç just

Juli 
Sanmartin

Bones 
Festes!

Bones 
Festes!

AV PUIG I CADAFALCH NÚM 9 TEL 937561569

FRANKFURT

ara obrim, ara no
a partir de les 8
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Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 20
Les blanques jugant de manera inge
niosa, aconsegueixen salvarse. Com? 
Blanques juguen i guanyen.

ESCACS 
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 19
1.b6 !!!, jugada clau doncs evita tota possibilitat de 
reacció de les negres, a6;  2 c7 i les negres abandonen, 
dons no poden evitar el mat amb A5D+ o bé  la 
coronació del peó. Si 1...    , T6d; 2 .A5d amanaçant 
c7+, TxA, 3c7!!! guanya.

Medicina i salut
Factors de risc cardiovascular i salut (Part quarta i última, l’estrès i l’obesitat)

L’estrès 
Forma part sovint de la nostra vida 
en situacions puntuals però es con
verteix en realment nociu i perillós 
si es mantingut i fuig de control. 
Llavors pot provocar nivell elevats 
d’ansietat, angoixa o bé d ificultat per 
la concentració i la relació amb altra 
gent i la família. També insomni, irri
tabilitat, mal humor, i fins i tot se’l ha 
relacionat amb malalties tan variades 
com la hipertensió arterial, diabetis, 
asma, ulcera, colitis i càncer

Com l’estrès pot afectar al cor ?
Augmentant la pressió arterial, el 
ritme del cor i el consum d’oxigen 
per les cèl·lules cardíaques. un atac 
de ira intens pot provocar un infart 
i per exemple, s’ha vist a Alemanya, 
que coincidint amb partits de futbol 
de primera divisió, el nombre de 
infarts augmenta. Recordar que 
l’estrès crònic es un monstre que es 
autoalimenta si no aprenem a con
trolarlo i tallarlo de socarel ja que 
l’estrès genera encara més estrès.

Pot passar a tothom, sense diferen
cies de gènere ni tampoc de classe 
social ni posició econòmica.

Què puc fer-hi ?
1.  Localitzar l’origen. Saber identifi

carlo i veure com repercuteix en 
el nostre cos. Aquest pot ser el 
primer pas per la seva curació.

2.  Evitar cafè, alcohol, tabac. Fer una 
dieta equilibrada, menjar poc a poc.

3. Fer exercici de forma regular.
4.  Aprendre a explicar el que ens 

passa, no guardar els sentiments, 
ja que es poden convertir amb au
tentiques bombes de rellotgeria.

5.  Practicar l’optimisme, Ser flexible i 
intentar tenir pensaments positius 
davant de les coses.

6.  Aprendre a dir NO, evitar obliga
cions i carregues innecessàries o 
evitables.

7.  Donar al cos i a la ment possibilitat 
i temps per relaxarse.

8.  Buscar la felicitat de les petites (o 
no tan petites) coses.

9  Fer exercicis de relaxació diària
ment.

L´obesitat
S’està convertint en els darrer anys 
en un problema sanitari major, que 
afecta a un 13% de la població entre 
els 25 i 60 anys
Sabem que repercuteix tant en 
la quantitat com en la qualitat de 
la vida, que es un factor de risc 
cardiovascular i que provoca i 
complica altres malalties com son 
la hipertensió, diabetis, problemes 
articulars com l’artrosi i també la 
insuficiència cardíaca.

Com es pot prevenir?
Dieta adequada, cardiosaludable, 
equilibrada, pobre en greixos 
saturats i rica en verdures, llegums, 
fruita, peix. Exercici físic practicat de 
forma moderada i regular.

Com tractar-la?
Dietes equilibrades i adequades i 
exercici, començant abans que el 
sobreprès es converteixi en obesitat, 
El mateix greix acumulat produeix 
substàncies que fan venir gana. 

Com més pes i hagi, tant més difícil 
serà el seu control. Fugir de les 
dietes “miraculoses” i “rares”. La 
única forma per reduir la obesitat es 
aprendre a cuinar i menjar en forma 
i quantitats adequades.

L’exercici
Es ben segur que l’exercici es 
beneficiós per la salut si el fem amb 
seny, de forma regular i progressiva, 
un mínim de 20 minuts 3 cops per 
setmana 

Quin tipus ? 
De tot tipus, bàsicament Caminar, 
jòguing suau, ciclisme, natació, 
Si comencem a fer exercici a partir 
de 35 anys, es molt recomanable 
que abans hi hagi una revisió mèdi
ca assegurant que tot està bé
No oblidar mai , per motius de 
seguretat, que si al fer un esforç 
notem un cansament inapropiat 
o bé molèsties al pit, cal aturarlo 
immediatament i consultarho amb 
el metge.

Joan Batlle
Metge cardiòleg

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

BAR FORMIGA II

Av. Puig i Cadafalch, 3
08310 ARGentOnA

tel. 93 797 20 50

Bones Festes!

bones festes!p a s t i s s e r s

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

Bones 
Festes!



El Celler
d'Argentona

RESTAURANT

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

info@cellerargentona.com
www.cellerargentona.com

Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

AUTO - TALLER

Mecànica en general. Gasolina i Turbo Diesel

Electricitat. Injecció. Pneumàtics

Sistema autodiagnosi de l'automòbil

C/ Joan XXIII, 34 Tel. 93 797 22 38
08310 Argentona Mòbil 600 078 402

I FILLS
MALTAS TRAVER S.L.

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

elroure@hotmail.com

Dietètica • Herboristeria   

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

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

i per Nadal...
Torrons, neules, etc. 
sense sucre i també 
aptes per a celíacs

Bones
Festes!

Bo
nes Festes!

BONES FESTES

GRANADOS AUTOMÒBILS, S.L.  
Sant Jaume, 59 • 08310 Argentona • Telèfons: 93 797 19 61 / 93 756 07 93

e-mail: grana2auto@Red.renault.es

REpARACIÓ DE 
CARROSSERIES 

EN GENERAL

VENDA DE 
VEHICLES NOUS 
I USATS

www.baladia.cat

www.baladia.cat

Bones Festes!

Bones Festes!



Plats casolans - Tapes i menjars
Menús diaris

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

B o n e s
F e s t e s

bones festes!!

L' ESTANC  
DEL MARESME

Exp. Nº 2

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

Bon Nadal i feliç Any Nou!

Gràcies, Argentona!


