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editorial

s’ha acabat un estiu meteorològicament parlant molt calurós i entrem en una tardor 
que se’ns presenta políticament calenta. probablement l’hivern sigui molt fred, sense 
panellets ni torrons, si és que no hi ha pagues dobles. aquesta visió pessimista ve 
donada per la crisi i més concretament per la mala gestió que se’n fa.

el rebuig a una millora amb el pacte fiscal ens condueix inexorablement pel camí de la 
independència, cap a l’estat català propi dins el marc de la unió europea. a argentona, 
el consistori i els ciutadans ja ens hem manifestat majoritàriament per aquesta via. ara 
cal fer pinya, anar tots a una i esperar que tinguem la sort de ser liderats per uns polítics 
decidits i a la vegada prudents. el camí es preveu llarg i feixuc, però cada pas endavant 
ja no té retorn.

en l’anterior número del Banc de la Plaça ens qüestionàvem mitjançant unes preguntes 
concretes cap on anava el govern municipal? la veritat és que encara no ho sabem. els 
temes segueixen encallats sense resoldre. a veure si almenys l’any vinent podem gaudir 
de piscina municipal! segur que ens farà molta falta si la crisi no ens permet estiuejar 
fora vila!!!!

el consell de Vila segueix el seu llarg i lent peregrinar buscant un reglament de 
participació ciutadana consensuat. seguim preguntant-nos per a què servirà finalment 
tanta reglamentació? Ho necessitem veritablement els vilatants, o ho necessita el govern 
per legitimitzar les seves decisions? Ja veurem com queda el reglament i com d’àgil i 
transparent és el seu desenvolupament.

ens ha arribat, a través de la web de l’ajuntament, la notícia de la inauguració d’un 
nou institut de trastorns alimentaris a argentona. l’acte va comptar amb la presència 
del conseller de salut, sr. Boi ruiz i del sr. Ferran armengol, alcalde d’argentona. les 
preguntes a fer-nos són: on eren aquests senyors quan tancaren les urgències de 24 
hores a argentona? podrem accedir a aquestes instal∙lacions amb la “cartilla del seguro” 
i/o el carnet de salut en cas lamentable de necessitat?

Finalment, volem recordar la figura de l’alfons güell, que aquest agost ens ha deixat. 
tota una vida dedicada a la fotografia amb voluntat de servei, tant als particulars com 
a la societat, reportant gràficamente els esdeveniments més emblemàtics de la vila. 
en Fonsu era a més un home polifacètic, excursionista, amant del cinema, la pintura i 
moltes altres activitats culturals. el seu arxiu fotogràfic, compost per milers de negatius 
és la història retratada d’argentona del segon terç del segle XX. creiem que la millor 
manera de fer-li un homenatge i preservar la seva figura seria conservar el seu fons 
documental per gaudi de tots. Des d’aquí, tot expresant la nostra tristesa pel seu traspàs, 
volem instar a la família i a l’ajuntament a trobar una fòrmula satisfactòria per a totes 
parts que permeti salvar el seu llegat. gràcies, Fonsu.



el banc de la plaçaNúm. 35 | Octubre 20124 Col·laboració

Des d’un temps ençà es parla sovint de la biomassa com a solució 
per a la gestió dels boscos catalans. l’objectiu d’aquest article és 
aportar informació posant com a exemple els boscos argentonins, 
responent a els principals dubtes que hom pot tenir.

Què és la biomassa forestal?
És tot el material vegetal que produeix un bosc. Mitjançant la 
fotosíntesi les plantes aprofiten l’energia del sol per a fixar cO2 en 
les seves parets cel∙lulars. a banda del sol les plantes necessiten 
nutrients i aigua. Darrerament s’aplica aquest concepte a la porció 
de material vegetal que s’utilitza amb finalitats energètiques, és 
a dir, es crema per tal que s’alliberi de nou l’energia continguda 
en els enllaços de carboni, retornant aquest a l’atmosfera. una 
part del cO2 fixat resta en les arrels (en les espècies mediterrànies 
pot ser superior al 50 % del total produït) o bé s’ha incorporat al 
sòl en descomposar-se les fulles durant la vida de la planta, o ha 
entrat en la cadena tròfica.

Quanta biomassa produeix el bosc argentoní?
el primer inventari ecològic Forestal de catalunya, per a la regió 
Forestal V, publicat l’any 2000 a partir de mostratges de l’any 
1991, calcula per als boscos del Maresme una producció de 
biomassa (fusta, escorça i branques) de 3,4 t/ha/any en pes sec. 
el mateix estudi xifrava la superfície forestal arbrada d’argentona 
en 1.614 ha. passats 20 anys i tenint en compte que la superfície 
forestal arbrada ha augmentat un 20 % cada 10 anys de mitjana 
a catalunya, avui es pot considerar que la superfície forestal 
arbrada a argentona sobrepassa les 1.700 ha. però algunes 
zones forestals cal conservar-les pel seu interès ecològic o bé 
són inaccessibles. suposem que aquestes són 200 ha i així s’obté 
un número rodó: disposem de 1.500 ha de bosc que produeixen 
biomassa aprofitable. aplicant la producció unitària al total de bosc 
argentoní aprofitable s’obté una producció anual lleugerament per 
sobre de les 5.000 t/any (pes sec).

Si aprofitem la biomassa ens quedarem sense boscos?
És moment per distingir el concepte producció del d’existències. 
les existències d’un bosc són tota la biomassa que trobem en un 
moment concret. la producció en canvi és el que creix cada any 
aquest bosc. els càlculs fets fins ara han tingut en compte només 
la producció pel que el bosc sempre es conserva. Dit d’una altra 
manera: la producció equival als interessos i les existències al capital.

A quanta energia equival aquesta biomassa?
el poder calorífic (calor que es desprèn al cremar) depèn de cada 
espècie. curiosament l’alzina, el pi pinyer i l’arboç, les nostres 
espècies més comunes, tenen un alt poder calorífic. per tal de 
simplificar els càlculs suposem que tota la biomassa és de pi 
pinyer, que té el poder calorífic més baix, essent aquest de 5,375 
KWh/kg (pes sec). així si transformem la biomassa que creix cada 
any al bosc en energia s’obté que una hectàrea de bosc argentoní 
produeix anualment 18.271 KWh. És la mateixa energia continguda 
en 1.787 l de gasoil o bé 1.558 m3 de gas fòssil (també anomenat 
eufemísticament gas natural). si ho fem extensiu pel total de 
boscos argentonins ens adonem que el nostre municipi produeix 
cada any més de 2,6 milions de litres de gasoil!

Quant val la biomassa que produeix el bosc?
És ben senzill, només cal aplicar el preu del gasoil o el gas natural 
a la producció calculada en el punt anterior. És inqüestionable 
que els preus dels combustibles fòssils s’incrementaran 
espectacularment en els pròxims anys. en el moment de redactar 
l’article el gasoil c té un preu de 0,89 €/l (sense iVa). així, el valor 
equivalent de la biomassa anual produïda és de 2,32 milions 
d’euros, una quantitat força respectable. els nostres boscos són un 
pou de petroli per explotar. tanmateix resten abandonats, esperant 
que un gran incendi alliberi de forma caòtica l’energia acumulada 
al llarg dels anys. Mentrestant mentre l’energia que gastem l’hem 
de manllevar a milers de quilòmetres de distància, provocant 
desequilibris territorials i probables desastres ecològics.

continuarem parlant-ne en pròxims números responent a 
preguntes com:

•	 És econòmicament i ecològicament viable aprofitar la 
biomassa del bosc?

•	 Quines aplicacions té la biomassa forestal?
•	 Hi ha instal∙lacions a argentona on es pugui utilitzar la 

biomassa?
•	 És rentable utilitzar biomassa forestal?
•	 com estan de salut els 

boscos argentonins?

i a altres que de ben segur aniran 
apareixent.

La biomassa forestal a Argentona

Josep Famadas cabrespina
Màster uB en enginyeria i gestió 

de les energies renovables
enginyer tècnic Forestal
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en l’article passat, vaig fer cinc cèntims sobre el control biològic, 
qui es menja qui, la importància de l’equilibri de les poblacions, 
etcètera. ara m’agradaria anar més enllà i explicar-vos les últimes 
tendències en control biològic, com aquell que parla de moda, 
doncs el mateix...

l’origen del control biològic m’expliquen que fou quan els 
insecticides de síntesi química no solucionaven algunes plagues 
problemàtiques com la minadora americana del tomàquet, parlo de 
trenta anys enrere. aleshores algú es va adonar que en un camp on 
no s’havia fet cap tractament no hi havia plaga. per què? Hi havia 
insectes útils. aquí és on es va començar a treballar per identificar i 
saber què succeeix dins el microcosmos ecològic dels cultius.

D’entrada la feina es va centrar en conèixer les espècies i què 
depredaven. però cal tenir present que tot això porta implícit un 
fenomen molt important i necessari: per tal que hi hagi depredadors 
(fauna útil) cal que abans hi hagi plaga, sinó, no venen a menjar-
se-la. i aquest és un gran handicap quan portem a terme control 
biològic en camps comercials, perquè el pagès veu la plaga 
abans que hi hagi depredadors i això encén el toc d’alarma. us 
heu d’imaginar la conversa. el pagès i el tècnic sabem que hi ha 
plaga. Molta? em pregunta el pagès. Una mica, li dic jo. Hi ha 
depredadors? Diu ell. Una mica, li dic jo. És suficient?, em pregunta 
amb la mirada, sense verbalitzar... l’ombra del dubte s’olora en 
l’ambient: el pitjor que podria passar. És aquí on el coneixement i la 
experiència són bàsics. Hi ha depredadors sí, però n’hi ha suficients? 
tractem? esperem? Quan tornaràs?, m’acaba preguntant...

Hi ha casos i casos. Hi ha plagues que fa tants anys en els que 
hi treballem que la predicció de la seva evolució gairebé és 
matemàtica. altres plagues no són tan fàcils i cal insistir-hi, i no 
sempre surt bé. a vegades hi ha petits riscos que hem d’estar 
disposats a assumir, no sempre tenim garanties d’èxit i en aquesta 
feina on hi juguen tants factors: climatologia, treballs del cultiu, 
mercats..., el risc pràcticament sempre existeix. aquí és molt 
important la gosadia del pagès, perquè al capdavall és ell qui es 
juga el pa i és ell qui decideix en últim terme.

també us he de dir que hi ha casos on no tenim alternativa 
biològica, a vegades perquè no la coneixem i a vegades perquè 
no hem buscat suficientment. la investigació sovint va encarada 
cap a projectes que a la curta acabin retornant els ‘calerons’, i això 
vol dir que cultius amb poc interès comercial es queden mig orfes 
d’investigació.

la tasca de centres de recerca com irta cabrils, les universitats i 
l’experiència professional de cada biòleg o tècnic és fonamental. 
en aquest sentit, cal dir que a catalunya s’ha establert una 
interrelació entre tots els actors exemplar (és una opinió personal). 
amb l’administració hi tenim el compromís ferm d’una relació 
burocràtica i tècnico-econòmica. també és de sentit comú que 
totes les parts estiguin informades i al corrent del que passa 
en cada àmbit: polític, econòmic i tècnic. pel que fa a centres 
d’investigació, establim convenis de col∙laboració sense intercanvi 

econòmic (Déu meu! sense intercanvi econòmic...!): el que hi ha 
és intercanvi d’informació. aquesta relació estranya on el que es 
belluga és només informació és fonamental i ens convé a tots. el 
sistema és simple i funciona: jo no conec aquest insecte, quin és? 
ell necessita 50 exemplars d’aquesta espècie per l’assaig que fan 
amb uns col∙legues belgues on volen comprovar si bla, bla..., tens 
algun camp on n’hi hagi?“

D’ençà que es va començar a treballar en control biològic s’ha 
avançat molt. l’última moda en control biològic (i molt més barat) 
és el que s’anomena conservació, que no és més que conservar 
els insectes útils autòctons que tenim. la qüestió de tot plegat, la 
gran ironia i meravella, és que les multinacionals d’insectes útils 
que tenen mercat europeu i nord-americà, extreuen gran part dels 
insectes salvatges per fer les seves cries de l’arc mediterrani, ja que 
a la nostra zona tenim una gran riquesa d’aquests insectes. per 
tant, sí: sovint s’arriba a la paradoxa que comprem un insecte útil 
que és originari del mediterrani. el circuit és esperpèntic: suposem 
que la captura dels insectes es fa al mediterrani, els individus 
salvatges es porten a països amb mà d’obra barata on hi ha els 
grans insectaris de cria: Marroc, turquia... una vegada produïts, 
els insectes es porten a la central de la multinacional, posem 
anglaterra. Després, quan hi ha una comanda espanyola arriba 
a la central del país (almeria) i d’aquesta central es deriva cap al 
comercial de zona, posem girona, i d’aquí al tècnic que ha fet la 
comanda, posa-li baix Maresme. És a dir, que aquell insecte ha 
donat mooltes voltes per acabar on van començar els seus pares o 
avis: coses de la globalització neoliberal.

per això el que intentem en control biològic és anar més enllà. Ja 
que tenim els insectes de manera natural mirem d’aprofitar-los i 
en comptes de comprar-los, establim refugis de plantes on van a 
menjar o a criar, de manera que creem un efecte crida per tal que 
vinguin als cultius. tot plegat apassionant i entretingut. D’entrada 
hem de conèixer la planta on l’insecte útil passa l’hivern, i no 
sempre la coneixem; el mediterrani és d’una gran riquesa florística 
també, i a vegades costa trobar-la. Després cal que aquesta planta 
sigui fàcil de cultivar i que no porti altres plagues o malalties no 
previstes.

aquí és on juguem amb cols, plantes silvestres i insectes. la tasca 
de la investigació se’ns transfereix a les aDVs i de nosaltres als 
pagesos: transferència tecnològica. tenim la sort que en aquesta 
feina la transferència tecnològica, allò amb que s’omple la boca 
tanta gent, és real i els tècnics d’aDV al final és el que fem: de pont 
entre la investigació i els camps comercials, i això és bonic i útil.

la idea de fons és que cal aprofundir per avançar, avançar per 
millorar i millorar per fer-ho més fàcil, perquè el que a priori sembla 
difícil, amb el temps descobreixes que no ho és tant. una plaga és 
una plaga mentre no hi hagi un altre que se la mengi. si sóc capaç 
d’esperar prou, atenta, i conèixer els perquès, arriba 
un moment que algú se la menja i el problema deixa 
de ser-ho. cal el temps suficient per trobar. com diu 
Margarit: al final t’adones que “no era lluny ni difícil.”

Últimes tendències 
en control biològic

Montse 
Matas i 
Oliveras
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les vacances d’estiu ens ajuden a desconnectar uns dies de la 
quotidianitat i fins i tot distanciar-nos del contacte amb la nostra 
comunitat. la vida del poble, però, no entén de dimissions estiuenques 
i segueix el seu curs sense destorbar. això és el que ha passat aquest 
agost: mentre alguns de nosaltres érem fora de vacances, en Fonsu va 
morir.

s’havia fet gran i ja feia temps que estava retirat de la vida social del 
poble, tot i que la seva presència encara era entre nosaltres. ara, el 
darrer cronista gràfic del poble ens ha deixat. gràcies a ell hem pogut 
descobrir com era el nostre món de petits, quan encara calia un fotògraf 
de professió a prop per immortalitzar els moments importants. 

era una època on la fotografia digital encara era ciència-ficció. gràcies a 
ell algunes generacions d’argentonins ens podem retrobar amb la nostra 
infantesa i veure’ns morts de fred quan donàvem la carta als reis a ca la 

Alfons Güell: en 
Fonsu, el nostre 
cronista gràfic

columna habitual que feia 
el Fonsu a la revista llaç
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Florida; o bé quan estrenàvem les sabates o el vestit per anar a 
la benedicció de la palma. també ens podem veure neguitosos 
i expectants, asseguts als primers bancs de l’església a punt de 
fer la primera comunió. 

l’arribada de l’adolescència també requeria anar a veure 
en Fonsu i fer-se la fotografia de rigor perquè ja ens havíem 
fet grans, en una època on ningú perdia el temps parlant 
dels problemes de l’adolescència. el seu horari era flexible i 
treballava fins i tot els diumenges al mati. Quan anàvem al 
retratista, moltes vegades era la seva dona, la Quimeta, qui 
obria la porta i ens feia esperar una estona al despatx, que 
evolucionava amb el pas del temps. llavors en Fonsu ens feia 
passar a l’estudi per fer les fotografies. un cop fetes, calia 
esperar una setmana per veure-les.

gràcies en Fonsu podem reviure moltes de les coses que hem 
viscut plegats: l’argentona nevada, els torneigs de bàsquet i 
altres esdeveniments esportius, les processons de corpus, els 
carrers engalanats amb catifes de flors, els casaments i batejos 
a l’església, els actes de Festa Major.... amb la seva càmera i 
un flaix enlluernador es dedicava a congelar parts de la nostra 
vida en blanc i negre.

era una persona capaç de dedicar una part del seu temps a la 
comunitat i per això fou durant molts anys membre de la junta 
del cine-club d’argentona. ell n’era el tresorer i s’ocupava de 
fer els cobraments als socis i els pagaments de les pel∙lícules. 
Va ser també el primer meteoròleg d’argentona. 

en la seva secció mensual de la revista llaç, feia un resum 
meteorològic, i sabíem quants litres per metre quadrat havien 
caigut al poble, a més de fer-ne una estadística, analitzant les 
dades obtingudes per ell mateix. com a bon observador de la 
vida que era, també es dedicava a pintar i ho feia amb molt 
d’entusiasme.

per acabar podríem dir que Fonsu fou un 
home que va exercir uns oficis singulars en 
una argentona grisa, que de mica en mica, 
va agafar color.

aquest estiu, ens ha deixat l’alfons güell i serra, el volem recordar 
des d’aquí, ja que hi ha persones que deixen petja i l’alfons, a més 
de moltes imatges, també ens ha deixat un munt de vivències.

l’alfons, era un argentoní d’aquells que tothom coneixia o que 
n’havia sentit a parlar. Fill d’argentona i polifacètic de debò, ja que 
des de sempre va estat relacionat amb moltes de les entitats de 
la Vila i gran coneixedor del nostre terme municipal el qual el va 
recòrrer gairebé de punta a punta.

De totes les seves aficions, cal destacar les artístiques; la pintura i 
la fotografia, la primera li va servir d’evasió, la segona va esdevenir 
la seva professió al llarg de mig segle. l’alfons, ha estat el primer 
fotògraf professional d’argentona, el que va començar com una 
diversió, va acabar essent el seu ofici i en el seu desenllaç va 
anant passant per totes les modalitats possibles: retrats, publicitat, 
successos, reportatge, social i editor de postals.

Del seu laboratori, han sortit imatges impactants, des de l’incendi 
dels pallers de can camps, fins l’estat de l’església desprès de 
la fatídica guerra, i de jornades memorables, com casaments, 
homenatges i la gran exposició de llits antics que va tenir ressò 
arreu. a més de les fotografies del tramvia i de les rierades.

a l’any 1981 va cessar l’activitat professional i poc després va fer 
una exposició i l’aixernador l’hi va editar el llibre (Festa Major 
1958/1983). l’alfons no es va retirar de l’activitat local i encara va 
continuar en actiu, participant en diverses exposicions col∙lectives 
i d’individuals (calaix de sastre 1999 i 2000). també tenia 
setmanalment un programa a ràdio argentona, (Memòries d’un 
fotògraf). a on explicava les seves vivències.

també ha fet de corresponsal a diversos diaris i setmanaris 
comarcals, a més de les col∙laboracions fixes a les revistes locals, 
fent també de metereòleg.

avui, seria molt difícil il∙lustrar la vida local del segle XX sense les 
fotografies immortalitzades per l’alfons i encara avui, quan hom 
passa pel seu aparador, la vista se n’hi en va, esperant que es torni 
a obrir la persiana i poder veure les “vistes” d’argentona, fetes pel 
seu retratista. cosa que passa un cop a l’any dins 
del Festival de Fotografia que porta el seu nom i 
que li dedica el grup de fotografia d’argentona.

Comiat a en “Fonsu”

Jaume Buera

pep padrós  
i Marfany

cafeteria

Plaça Nova
Tel. 607 73 55 09 (Àlex)

Argentona
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el passat dia 22 de juliol es va celebrar el tradicional aplec de sant 
Jaume de traià, des de la recuperació de l’aplec l’any 2004, per un 
grup de veïns de sant Jaume i la pujada, i l’empenta del veïnatge i 
vilatans, comandats per la família Marfà – castan. 

cal remarcar que l’any passat no fou possible celebrar per 
manca de suport econòmic. però enguany es va poder celebrar la 
vuitena edició de l’aplec, gràcies principalment a la col∙laboració 
dels comerços de la vila, en petites aportacions en metàl∙lic i 
principalment en especies: Ferreteria l’equip, Vins illamola,carns 
selectes pilar, supermercats coaliment, can ciano, Forn de pa 
Morè, Forn de pa Martí, Forn de pa casas, Forn de pa casabella, 
el roure, celler castanyer, Bon area, la teca, el poniol, instants 
Fotografia, Mon ibèric, agropecuària d’argentona, Joan grau, can 
Bellatriu, embotits pannon i llibreria arenas, i anònims.

també cal agrair la col∙laboració de la regidoria de Joventut, 
esports, Festes i actes culturals, a l’entitat de cultura i Debat 
d’argentona, així com a la col∙laboració dels grallers - tabalers de 
la vila, amics del pubillatge d’argentona, i a la associació de Veïns 
d’argentona. aprofitem aquest espai divulgatiu per agrair a tots 
ells la seva col∙laboració, participació i fer constatar que sense el 
seu suport no hagués estat possible aquest vuitè aplec.

especialment volem agrair la col∙laboració a en Josep lladó 
per la glosa, a la carme Vinyals per les lectures dels poemes, 
al cantautor Joan lagunas per el recital de havaneres i cançons 

tradicionals, i al tècnic de so en aleix pons. Que varen col∙laborar 
desinteressadament.

enguany la comissió organitzadora de la festa fou formada per els 
voluntaris: cati alsina, Jordi Darbra, roser Boba, assumpta Boba, 
Julià carbonell, Xavier collet, Joan culubret, Francesc Navarro, 
David Nieto, pep Masó, emilià Marges, Jaume de cal anima i Josep 
cabrafiga de can Met.

L’aplec de Sant Jaume de Traià

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

comissió Organitzadora 
del vuitè aplec de sant 

Jaume de traià
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Inaugurat el nou Institut de trastorns 
alimentaris a Argentona
l’institut de trastorns tlimentaris (ita) d’argentona és un centre 
hospitalari destinat específicament a nens i joves per al tractament 
de trastorns alimentaris, amb patologies com anorèxia o bulímia, 
però també amb una unitat de trastorns de conducta, per a aquells 
pacients amb comportaments antisocials o violents.

l’acte va comptar amb la presència del conseller de salut de la 
generalitat de catalunya, Boi ruiz, l’alcalde d’argentona, Ferran 
armengol; Montse sánchez, directora del centre, a més d’Helena 
rakosnic, presidenta de la Fundació ita, entre d’altres.

Ferran armengol va expressar la seva satisfacció als responsables 
“per haver escollit Argentona per ubicar aquest nou centre 
hospitalari. Crec fermament que l’hospital trobarà en aquest 
poble un espai i una zona idònies per a poder desenvolupar els 
seus tractaments i acollir de la millor manera als pacients i a les 
seves famílies”.

les autoritats van realitzar una visita per les instal∙lacions del 
centre, que s’ubica a l’antic Hotel Vila d’argentona, i que compta 
amb 79 llits i 3.000 metres de superfície que inclouen menjador, 
sales de teràpia i tractament psicològic i d’altres serveis.

l’institut de trastorns alimentaris és la principal institució 
privada a nivell estatal en l’atenció integral dels trastorns de la 
conducta alimentària (tca). compta amb dos hospitals i pisos 
terapèutics i l’any passat va atendre prop de 700 pacients en règim 
d’hospitalització.

Coordinant les lluites i compartint 
les experiències al territori 
amb el lema de “Junts per la comarca”, el diumenge 16 de 
setembre va tenir lloc al parc de can rafart de Vilassar de Dalt una 
trobada organitzada per la plataforma preservem el Maresme. 
en ocasió del primer aniversari de la retirada del projecte dels 
laterals de l’autopista, l’acte es va convertir un un encontre 
entre els moviments socials de divers signe que ens els darrers 
anys protagonitzen les resistències més significatives davant les 
agressions mediambientals, socials, econòmiques i polítiques 
a la nostra comarca. preservem el Maresme és una plataforma 
que recull adhesions molt nombroses de col∙lectius del territori 
i que no es vol limitar només a la problemàtica de la mobilitat 
i dels impactes que produeix l’autopista i les seves derivacions. 
preservem el Maresme va néixer fruit de la coincidència de 
les trajectòries de moviments històrics i pioners al Maresme 
(codesema, Xarxa Maresme) amb plataformes i col∙lectius 
que emergien en els darrers anys (camí ral/No a la Nii i als 
peatges, trobades alternatives del Baix Maresme i moltes entitats 

vinculades a les lluites locals i comarcals). els temps d’accentuació 
de la crisi sistèmica, però, han generat més àmbits de resistència i 
d’alternativa lligats a altres temàtiques (desnonaments, retallades 
socials, estafes bancàries o drets laborals) i preservem el Maresme 
ha tingut l’encert de visualitzar la diversitat de lluites i plataformes 
en aquest acte que servirà per estrènyer els vincles personals 
i col∙lectius entre el “moviment real” de canvi al Maresme, 
configurant un espai comú de debat i de coordinació més estable 
i sostingut. l’acte va incloure una taula rodona dels moviments 
socials, un dinar i un concert. Més de 100 persones, la majoria 
coneguts i històrics activistes del Maresme i també gent dels nous 
moviments, van participar en aquesta jornada.

si les lluites concretes tenen la importància que els correspon, 
la coordinació de totes aquestes és un valor afegit en la tasca de 
construcció d’un teixit social actiu i del tot necessari per fer front 
als temps presents i futurs. preservem el Maresme esdevé, doncs, 
un referent i un punt de coincidència entre moviments socials que 
aspiren a un model de comarca radicalment diferent.

Àngel pagès

Preservem el Maresme celebra 
l’aniversari de l’aturada dels laterals 
de l’autopista.

un centenar llarg de persones han participat a la celebració del 2n 
aniversari de la coordinadora preservem el Maresme que s’ha fet 
aquest diumenge 16 de setembre a Vilassar de Dalt. alhora, s’ha 
celebrat que ja fa un any que es va aturar el projecte de laterals de 
l’autopista anomenat “ronda Mataró”.

com a celebració de 2on aniversari de la creació de la 
coordinadora i del 1er de l’aturada dels laterals, la coordinadora 
ha organitzat una trobada dels vells i nous amics de preservem 
el Maresme, persones i entitats de la societat civil del Maresme 

implicades en el futur del territori i la seva gent, on s’han fet 
xerrades a càrrec d’entitats membres de la coordinadora i 
moviments socials:

•	 aturem eurovegas (agapit Borràs i pep riera)
•	 coord. en defensa de la sanitat pública del Maresme 

(Jesús Nieto)
•	 paH Mataró plataforma d›afectats per la hipoteca 

(sebastià tenes)
•	 coordinadora d’afectats per les preferents (antonio 

lópez)

Durant la trobada s›ha fet un dinar popular a base d›arròs fet pel 
mestre cuiner genís Viada i s›ha clos amb una actuació musical del 
nou grup argentoní “Domingo y los festivos”.
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amb l’objectiu de documentar-me per a fer aquest article, vaig 
consultar el llibre de les Fonts d’argentona, realitzat per “El 
Grup de fonts d’Argentona” i editat el 1982, per la conselleria 
d’urbanisme de l’ajuntament de la vila d’argentona. en el qual ens 
indica que aquest grup, va néixer informalment l’any 1977.

per tant a dia d’avui, es una iniciativa de 35 anys de vida, el mes 
curiós es que no es una entitat ni una associació, si no tan sols és un 
grup d’amics que contínuament, fan la seva tasca callada i altruística. 
Que es dediquen a mantenir, netejant, rehabilita’n i a recupera’n 
les fonts de la nostra vila. en diuen que en l’actualitat algunes s’han 
perdut altres les han pogut recuperar i que havien arribat a ser, prop 
de dues-centes en el terme municipal de la nostra vila.

el grup actualment esta format per un equip de vuit voluntaris 
i afirmen que és una tasca molt complaent. en comenten 
que hi dediquen unes tres hores els diumenges al matí, en el 
manteniment de camins, netejant les fonts. tot afegint que els fa 
molt feliços, quant veuen que l’aigua torna a brollar de nou i axó 
es els que els motiva i es quant t’adones que no ha estat en va 
l’esforç esmerçat.

al no ser una entitat i no poder rebre una subvenció, en comenten 
que disposen de un conveni amb l’ajuntament els quals els ajuden 
amb la aportació de material de construcció quant el necessiten.

en satisfacció vaig poder comprovar en la visita que els hi vaig 
fer, que no hi ha un cap que els comandi les tasques, si no que 
tot el equip funciona tots alhora i en harmonia. De fet hi ha 
pocs grups que en tant de temps hagin desenvolupat una tasca 
continuadament callada i tan ingent com les que ha portat fins en 
l’actualitat.

i com acostuma a ser en totes les associacions i entitats de la vila, 
manca el relleu generacional i el grup de les fons, no s’en salva, 
amb el temps a anat envellint també i es per aquest motiu que fa 
una crida als vilatans per que s’incorpori al equip, per assegurar la 
continuïtat (93 797 17 67 pep padròs).

sols en manca per finalitzar en felicitar a tots els 
components del grup i encoratjar-los per que 
continuïn la seva tasca tossuda i per salvaguardar 
el patrimoni de les fonts d’argentona.  

El Grup de les Fonts d’Argentona

Francesc 
Navarro
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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

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona
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la Font picant es mereix un capítol a part. els argentonins, tots, 
perquè tots som argentonins, en tenim molts records, als quals 
jo no puc posar data, però recordo els dijous llarder, els tramvies 
plens de gom a gom i el carrer de Josep soler amb una processó 
de gent que anaven a berenar a la Font picant.

allà hi havia la rosita que ens oferia un got d’aigua i una bosseta 
d’anissos; no recordo si els havíem de pagar, suposo que sí, però 
no ho recordo.

allà hi anaven les mares amb els seus infants aprofitant la frescor 
dels pins. Que bonica era la Font!!!

Quantes alcaldies han passat des de aleshores! Havia sentit dir 
que es negociava i que es deixava de negociar, i la Font s’anava 
perdent. Quina pena!; va acabar essent un cementiri; aquell poble 
que floria al peu d’aquella Font s’estava morint i els senyors que 
venien a passar l’estiu varen deixar de ser senyors. les cases 
estaven en runes; jo vaig anar-hi una única vegada i no ho vaig 
conèixer.

els ajuntaments parlaven de la Font però no hi feien res!

Varen arribar tots X argentona, gent del poble que coneix el poble 
i que estima el poble i la Font va canviar; va començar un altre 
cop a lluir; naturalment no varen poder invertir tots els diners que 
els hi hauria agradat, no estaven per tirar coets; teníem la crisi al 
damunt però la van fer habitable.

però heus aquí els polítics i les lleis. canvien els partits del 
consistori i el que hi entra de nou diu que els d’abans tot ho han 
fet malament, tot s’ha de tornar a refer i el poble seguirà pagant, 
encara que a finals de mes haguem d’anar a càritas.

a les escoles al govern anterior li varen quedar alguns detalls per 
acabar i els d’ara no se n’han preocupat per a res “no cal, si ho 
han fet tot malament!”.

a la sala el punt de sortida li van donar tots X argentona; no sé 
si va ser una festa Major d’estiu o d’hivern; jo hi vaig ser present 
i també vaig ser present al punt de sortida de vostè, sr. alcalde, 
inaugurant un altre cop la sala. Diu que hi faltaven alguns serrells 
que vàreu haver d’acabar, doncs faltaria més… per això hi esteu! 
us agradaria que es degradés com heu fet amb la Font?

per les seves paraules el coneixereu i al sr. rosa tot el poble el 
coneix, aixeca les pedres buscant escorpins i quan només hi troba 
formigues també les denuncia. Diu que el numero tal de la barra 
qual, diu que les formigues no tenen dret a passar per allí; sí 
home, deixeu-vos de bajanades!

D’altres anomenen “desastre” a qui té nom; per a mi sou uns mal 
educats, i això no és res més que una falta d’ètica, però aquest 
govern d’ètica no en té gaire. us agradaria que a vosaltres us 
diguessin sapastres? sapastre és qui col∙labora en un govern que 
no li fa ni punyeter cas. De veritat creieu que la voluntat del poble 
expressada en els resultats electorals és la que heu respectat? 
Quina ironia!!!! Quants vots va tenir cada partit?, aquests vots us 

varen fer majoria? Doncs esteu equivocats. el poble està dirigit per 
uns partits que cap d’ells pensen igual. l’alcaldia la va arrabassar 
un “senyor” que volia ser alcalde fos com fos.

Vaig assistir al ple del 16 de Juliol. un altre cop la Font. ara 
resulta que les aigües estan contaminades, no m’estranya gens. 
el meu nét ha treballat en una empresa d’analítiques d’aigua i 
si us féssiu mirar la que beveu us esgarrifaríeu. No crec, ni vull 
creure mai, que el sr. Masó deliberadament obrís la Font picant 
sabent que l’aigua estigués en mal estat i a més vosaltres ja fa més 
d’un any que esteu al davant de l’ajuntament i per tant en sou 
responsables.

sr. Mora, la seva falta de respecte és impressionant, no sap ni què 
es una fanga, si ho sabés s’hauria adonat que abans de l’aladre 
va existir la fanga per llaurar la terra; una eina amb quatre pues i 
un mànec de fusta en el que hi posaven el peu per clavar les pues 
a la terra i així es llaurava; l’esforç d’aquella gent era devastador i 
aquella gent va inventar l’aladre. Ja podien llaurar amb una mula 
o un cavall però el meu pare, com que era pobre, ho feia amb 
una somera; després ja varen sortir les màquines, però el que 
var fer aquella gent de fa 150 o 200 anys es mereix el sentiment 
mes respectuós. al meu pare li va tocar la fanga i l’aladre i també 
portava una vareta amb un pèndol a la mà i allà on deia que hi 
havia aigua… hi havia aigua! permetre’s riure d’aquella gent que 
varen deixar la pell perquè nosaltres poguéssim viure millor no 
és més que fanfarronejar o demostrar la seva mala fe i la seva 
ignorància.

a més, senyors, tots, si teniu proves de malversació per part del 
sr. Masó i n’és culpable, jo demano que es castigui; ningú no té 
dret d’estar per sobre de la llei, però que ho faci aquell senyor que 
estava governant amb ell, amb proves a la mà i davant d’un jutjat.

s’han acabat les mitges veritats i les moltes mentides!

El respecte

alfonsa charles

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona
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Un rèquiem distint

He fet desgraciadament moltes notes 
necrològiques d’amics que m’han deixat. 
avui li toca el réquiem per una “torre” 
veïna que l’han aterrat. l’havia vist com 
la construïen (deu fer uns trenta anys) i 
com el seu propietari l’anava contemplant 
com anava creixent i com mai més uns 
aucells travessarien aquests aires, ni una 
llar arrabunda aixecaria el seu fum. com va 
poetitzar Joan Margall.

Quan es va construir, la missió de la 
torre era el clàssic xalet per passar l’estiu. 
llavors l’il∙lusionat propietari, veí de 
Mataró, hi passava els mesos de xafogor 
estiuenca. s’instal∙lava tota la família: la 
muller i la fillada que també gaudien del 
jardi que envoltava l’edifici. 

passà el temps, el propietari morí. la viuda 
preferí passar l’estiu al seu poble nadiu. 
la loteria de les herències va fer arribar la 
finca a les mans d’una filla, esposa d’un 
industrial adinerat.

ara veig com una mena de monstres 
antidiluvians destruint la casa. Veig com 
va desapareixent: les habitacions que 

podrien testimoniar alegries, penes i 
esperances. el menjador on s’havien 
celebrat àpats conmemoratius de 
sants i aniversaris, de celebrar notes 
escolars, de la presentació del jove que 
anava a demanar la mà d’una filla.....

la pols que desprén l’ensulsiada 
ha arribat a la meva llar. si aquest 
polseim pogués parlar! 

el nou propietari diu que no li agrada 
l’arquitectura del malbaratat xalet. cal 
tenir en compte que avui no s’hi passa 
l’estiu. ara s’hi viu tot l’any. el xalet 
que avui s’està enderrocant era com 
quasi tots el que es varen construir 
quan argentona era un lloc d’estiueig. 
com serà el que ara s’està morint?

Mentre, el polsim que engendren els 
animals antidiluvians van emblanquinant 
la floresta del meu jardí.És tan fluït el 
polsim que no em puc fer un acopi, si fos 
possible equivaldria com les cendres que 
deixen els incinerats. el posaria en una 
copa que em recordaria el casal que han 
destruït. el polsim es com un fantasma que 
apareix quan una casa es mor.

rafel Bigorra i rius

Què vol aquesta tropa? 
Catalunya nou estat 
d’Europa
Vuit autocars plens, dues terceres parts 
d’un altre autocar que va venir de Dosrius 
i un gran nombre de persones que des del 
matí havien decidit anar a Barcelona per no 
perdre’s cap detall. D’un milió i mig a dos 
milions de persones van deixar clar al món 
que volem ser ciutadans i ciutadanes d’un 
país independent dins de l’europa unida. 
cap incident, amb el cap ben alt i la veu ben 
afilada, ho vam proclamar als quatre vents: 
ni un pas enrera. “Només el poble salva 
el poble” sentenciava un grafiti a l’entrada 
de la vila al desembre de 2009, només dos 
anys després la majoria de les persones que 
viuen a catalunya ja saben que només ens 
volen dins de l’estat espanyol per a pagar 
impostos que serveixen per a aixugar els 
seus excessos: aVes ruïnosos, aeroports 
inútils i les pensions i subsidis d’una 
societat que s’ha embriagat de l’opulència 
especulativa del boom de la construcció i de 
la bombolla financera.

Què vol aquesta gent? Catalunya 
independent!!!!!

Xavier peguera. coordinador d’argentona  
per la independència-assemblea Nacional catalana

F l e c a  i  d e g u s t a c i ó

C/ Doctor Samsó, 41 - 08310 Argentona
Tel. 607 797 291

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

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: 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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El Torrent de la vergonya

Finalment podrem passejar per un torrent sense pols, il∙luminat 
per una democràcia fictícia i silenciós per la vergonya de veïns i 
polítics. els nostres polítics han tornat a demostrar la seva part 
menys humana, sense tenir en compte la voluntat de la majoria 
de veïns, han tirat endavant un projecte poc viable pels temps que 
corren.

No vull allargar-me amb els fets, només vull donar ànims a tots els 
veïns que malauradament hauran de pagar la incompetència dels 
polítics d’argentona. No tinc cap dubte que si algun dels polítics 
que han votat a favor d’aquest projecte o que s’hi han abstingut 
(és exactament el mateix) tinguessin una casa en aquest torrent, 
les coses no haurien acabat així.

com pot ser que tinguem polítics que facin bandera a l’hora 
d’aturar desnonaments i en canvi siguin capaços de votar que 
sí a un projecte que segurament en provocarà? com pot ser 
que tinguem polítics que en situacions tan complexes per les 
famílies del poble s’abstinguin? això són polítics? Vergonya! Quina 
vergonya que em fa tenir aquests polítics.

l’únic partit que ha votat en contra del projecte ha sigut la cup, tot 
el respecte per ells.

 a la vida tot torna, així que veïns i veïnes que us trobeu amb 
aquest drama, no tireu la tovallola, seguiu lluitant, seguiu fent 
reMOr.

i com deia Miquel Martí i pol:
Aquesta remor que se sent no és de pluja,
Ja fa molt de temps que no plou.
S’han eixugat les fonts i la pols s’acumula
Pels carrers i les cases.
Aquesta remor que se sent no és de vent.
Han prohibit el vent perquè no s’alci
La pols que hi ha pertot
i l’aire no esdevingui, diuen, irrespirable.
Aquesta remor que se sent no és de paraules.
Han prohibit les paraules perquè no posi en perill
la fràgil immobilitat de l’aire
Aquesta remor que se sent no és de pensaments.
Han estat prohibits perquè no engendrin
la necessitat de parlar
i sobrevingui, inevitable, la catàstrofe.
I, tan mateix, la remor persisteix.

Oriol Nuñez camprubí

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

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

ENGLISH 
FOR KIDS

(de 1r a 6è)

INSCRIPCIONS
A Món Màgic 
centre infantil

Nou mètode 
exclusiu

Diferents horaris
Servei de recollida 

gratuït a totes les escoles
Des de 

36 €/mes

Organitza:
MÓN MÀGIC
Av. Puig i Cadafalch 15
Tel. 93 797 04 43
ARGENTONA

MAGIC KIDS
a magic world in English

ENGLISH 
FOR TODLERS
(P3 - P4 - P5)

pinsos • llavors
fitosanitaris
adobs i planters

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

premi A l'esTABlimenT 
ComerCiAl CenTenAri



el banc de la plaçaNúm. 35 | Octubre 201214 Des de l’Associació

Coses que passen
el diumenge 22 de juliol es celebrà novament amb diverses 
activitats i una gran assistència de vilatans l’aplec de Sant Jaume de 
Traià. Felicitem i encoratgem a la comissió organitzadora a seguir 
amb aquesta tradició retrovada.

lectura de la glosa, per cati alsina recital de poemes, per carme Vinyals cantada d’Havaneres, per Joan lagunas

cercavila repicada de la campana original per la mainada

la Festa Major i les activitats al seu voltant han tingut una notable participació de propis i forànis

el periodista Miquel calzada 
(mikimoto), participant en 
l’aixecada de càntirs

 Fira de la ceràmica i la terrisa

ivan levasseur,  
Music tradicionalista

repicatronada sonada 
malgrat la crisi

el cantir 
d’enguany en 
el dia de sant 
Domingo
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Dins del marc de la Festa Major, i en un acte organitzat per 
l’associació de veïns, es presentà el llibre del argentoní resident 
a creta, Jordi alsina iglesies. per titol, ta Kritikà, el llibre 
aprofondeix en la música tradicional de la illa mediterrània.

l’autor juntament amb el presentador de l’acte

la Marxa cap a l’independencia pasa per argentona. 
el consistòri ens ha declarat vila independent.

encapçalament marxa

gran estelada pels carrers de la vila

03/08/2012 parlament

presentacio en el saló 
de pedra del llibre 
“ens en sortirem 
exportant!” del que 
és autor l’alfons 
gonzàlez. a la foto, 
l’autor en l’acte de 
presentació

el diumenge 9 de setembre, la Baronia del Víver va tornar 
a mostrar-nos tot el seu esplendor en la Jornada de Portes 
Obertes, enguany per la porta principal.

el divendres 21 de setembre va tenir lloc l’acte protocolari de 
traspàs de la propietat de can puig i cadafalch a l’ajuntament.
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“La incineració que ens mata sense fer remor.... “

així mateix, no hi ha dubte i està comprovat que les emissions 
que surten per la xemeneia de les plantes d’incineració de residus 
sòlids urbans, són altament contaminants i nocives per la salut de 
les persones.

l’any 1998, al Maresme, ja s’incineraven 120.000 tones de brossa 
a la planta de Mataró, provinents dels pobles de la comarca. per 
aquelles dates, ja s’observava uns increments anuals de residus 
que oscilaven entre el 2,62% de Mataró-ciutat i fins a un 17% en 
poblacions com caldes d’estrac o sant Vicenç de Montalt (dades 
extretes de la revista “cap gros” – novembre del 1999)

No oblidem, i és important, que a la planta de Mataró es crema 
la brossa de pràcticament tot el Maresme. això vol dir que 
els ciutadans que estem més a prop d’ella – i es el cas dels 
d’argentona - rebem constantment un alt índex de contaminació 
que no veiem però que certament hi és i ens fa molt de mal.

a argentona solament l’any passat vam enviar a cremar unes 
2.500 tones de brossa, tot i que “reciclem bé, però encara ho 
podem fer millor” tal com resa el títol del cuadernet distribuït al 
juny passat per l’enquesta sobre la brossa i que, per cert, a hores 
d’ara encara no en sabem cap resultat. es cert és que a argentona 
no enviem a cremar gaire brossa, només entre un 30 – 35% de la 
que produïm, però tot i així són moltes tones.

el problema de la incineració és que com que la brossa “desapareix” 
sembla que així el problema també s’esfuma i apa, tots contents. si 
a més ens enlluernen amb l’aprofitament energètic que es fa a la 
planta incineradora, el cercle es tanca i ens quedem del tot satisfets. 
Ja a l’any 1998 la planta va produïr quasi 84.000 megavats d’energía 
de la quals uns 11.000 mv. foren per consum de la pròpia planta i 
la resta es van vendre generant uns beneficis d’uns 750 milions de 
pessetes (dades “cap gros” – Nov. 1999).

refereixo aquestes dades,antigues certament, amb una 
intenció expressa, i és que les actuals segur que són molt 
més enlluernadores i ens diríen per exemple que el consum 
de l’enllumenat pùblic de Mataró és energia provinent de la 
incineradora o que l’aigua calenta que s’utilitza en un poliesportiu 
hi és gràcies a l’energia que produeix la planta,etc.

i amb aixó no vull pas dir que no siguin certes. el que passa és que 
hi manca una informació cabdal: a quin preu? arribats a aquest 
punt no s’hi val dir que la brossa és barata i pràcticament regalada, 
perquè és una gran mentida. els residus tenen uns costos de 
producció (provenen de matèries primes que s’han manufacturat), 
tenen uns costos de separació, recollida, sel∙lecció, transport,... i 
tenen el cànon que la planta fa pagar als ajuntaments (que surt de 
les nostres butxaques) per cada tona que hi arriba per cremar. O 
sigui que de “combustible” barat, res de res. si tots aquests costos 
els calculéssim i suméssim, de ben segur que veuríem que produir 
energia a base de cremar brossa és totalment ruïnós.

però el motiu principal d’aquestes ratlles, no és la part econòmica, 
sinó el “cost” que tot aixó representa per a la salut de les persones.

Fa dos anys, al nº 26 d’aquesta revista, el Dr. Josep Martí Valls ens 
feia un esplèndid article sobre la incineració de residus urbans, 
realment colpidor (podeu rellegir-lo a www.avargentona.com). 
aquest passat mes de juny vaig tenir l’ocasió d’escoltar-lo en una 
xerrada a la fira “slow Food” de Balaguer i ens va parlar de “la 
contaminació que no es veu”. el perill més gran dels elements 
tòxics que es desprenen en la incineració, és que no es poden 
filtrar (nanopartícules) i que les anem emmagatzemant dins el 
nostre organisme. es tracta de partícules molt i molt petites (< 
0,1 micres) que cap filtre pot retenir. aquestes nanopartícules 
contenen contaminants de tota mena: metalls pesants (plom, 
alumini, mercuri, etc) dioxines i furans. aquests van directament 
a la sang a través dels alvèols pulmonars, i són fins i tot més 
perilloses que les de més diametre ja que poden quedar 
retingudes a les vies respiratòries. càncers, malalties cardìaques, 
respiratòries, diabetes, disrupció endocrina, trastorns de la 
reproducció, malformacions congènites, en serien exemples que 
poden tenir com a causa aquest tipus de contaminació.

en definitiva, tenir una planta incineradora com la de Mataró 
a escassament 2 kilòmetres en línia recta de la nostra vila, ens 
garanteix un índex de contaminació – que no veiem – molt elevat i 
molt perjudicial per la nostra salut.

seré pesat, però no hi veig altre remei que aquest: si ara hi ha dos 
forns que cremen la brossa de la comarca, reduint la quantitat de 
brossa que generem i impulsant polítiques de recollida selectiva 
“real” – no en contenidors, que està sobradament demostrat que 
no funciona i al final ha d’anar tot a cremar – podrem presumir 
d’un futur on només en tinguem un de forn i que cada vegada 
s’haurà d’encendre menys hores al dia, per bé de tots i sobretot de 
les generacions que ens vénen al darrera.

Que així sia!

La nostra brossa de cada dia

Joan culubret i 
Missé
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Can Ballot

Més records. tenia 21 anys i la meva filla ja estava en els meus 
braços. la meva sogra era filla dels masovers de can Ballot; 
masovers de tota la vida. pels masovers, els amos eren Déus, i 
el seu servei ratllava el servilisme; jo era jove, massa jove i era 
un altre temps per entendre algunes coses. aquell món jo no el 
coneixia i la meva sogra em va dir que havia d’anar a presentar 
la meva filla a Doña rosina. era la besàvia o rebesàvia, o no sé 
què, d’en gallifa que va ser alcalde; ara Doña rosina tindria 
150 o 160 anys o potser més; ja era una senyora molt gran. així, 
doncs, un diumenge a la tarda, amb la meva filla als braços, 
“cap a can Ballot”; jo estava morta de por. No sabia el que em 
trobaria ja que no els coneixia.

Quan vaig pujar aquell passeig arbrat de plantes amb plomalls 
fins a la porta de la casa tenia el cor tan petit que no sabia si 
girar cua, però vaig entrar. en aquell pati hi havia molta gent. 
Doña rosina estava asseguda i allà hi havien fills i filles, gendres 
i joves, nets i besnéts. Jo, a punt de caure’m les llàgrimes, em 
preguntava què hi feia allà.

Doña rosina es va aixecar, va venir cap a mi i em va fer un 
petó i en adonar-se que jo estava a punt de plorar em va 
agafar la meva nena, em va fer seure al seu costat i em va dir 
“Benvinguda, no saps pas l’alegria que tinc de conèixer-vos a tu 
i la teva filla”. em va convidar a menjar i beure d’aquella taula 
preparada per un berenar.

Quan vaig sortir, dins meu hi havia un gran agraïment.

Han passat molts anys, jo ja soc besàvia però dins meu encara 
sento la veu d’aquella senyora “aquella 
gran senyora”.

EL RACÓ 
DE LA
LINA
XACALS

S’està sola, ben sola, sense més companyia
Que l’angoixa infinita d’una llarga agonia,
i la inútil batalla contra el mal i el dolor.
En un lloc de la casa, els seus fills detestables,
s’escridassen furiosos, com avars miserables,
que enfrontats a una herència perden seny i raó.
Cadascun vol fer seves de tots tres les riqueses:
tot plegat quatre coses, tot plegat les foteses
d’una casa modesta i un verger de fruiters,
però es miren amb odi, escupint grolleries
amb paraules horribles que a ningú no diries...
Quines coses absurdes fa la gent pels diners!
Embogits de cobdícia, - i ni un mort no els detura, -
es treurien el fetge per un tros de pastura,
o uns bitllets, o una joia, o els ingressos d’un hort.
No s’estimen cap cosa pels seus vells afanyada,
amb les urpes esteses i la llengua esmolada,
són xacals que es barallen per les restes d’un mort.
Tanta sort que en morir-se li ha quedat un somriure
de total benaurança! Per què hauria de viure?,
per sentir les ofenses que val més no sentir?
Són fills seus. Va pujar-los amb treballs i penúries
perquè així es barallin? Com a monstres o fúries?
Perquè avui, tota sola, la deixessin morir?
Quin femer de misèries, quina humana desferra!
Ignorants, egoistes, enganxats a la terra
com si al món i a la vida fos el més important
un gavell de monedes o uns terrenys o una casa...
I pensar que em pertanyen com germans d’una raça,
d’una llengua i un poble... Oh, quin fàstic que em fan!!!

RECOMANEM...

Ens en sortirem exportant!
el passat dijous 6 de setembre va tenir 
lloc la presentació del llibre “ens en 
sortirem exportant!” al saló de pedra 
de l’ajuntament d’argentona. la 
presentació va constar de 33 diapositives 
de powerpoint amb una descripció força 
acurada del contingut del llibre, amb 
exemples i anècdotes. 

la presentació va comptar amb la presència de Jordi solé i 
camardons, editor de Voliana edicions, i Joan torrents, president 
de l’associació de Zones Franques Mundials (FeMOZa). Després 
de la presentació, va tenir lloc un torn de precs i preguntes 
d’una extensió gairebé com la pròpia conferència, dins la qual el 
sr. Joan torrents va tenir un protagonisme destacat al desgranar 
simpàtiques anècdotes sobre l’exportació viscudes de la pròpia 
experiència des de l’any 1964 fins ara. l’alfons gonzález ha 
penjat el powerpoint de la presentació en el següent enllaç:  
www.alfonsgonzalez.com/docs/ensensortirem.ppt

alfonsa charles
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Problema núm. 35

Blanques juguen i guanyen. com?

ESCACS
per Josep a. capdevila Morell

solució al prOBleMa núm. 34
1.f7, aquesta es una jogada natural. podràn les negres fer taules?. Vegem: 1. Tf8; 2.e6, b6¡ ; 3.Rb7 (si e7, txf7 
i el peó de e7 queda clavat), Rc5; 4.e7¡¡, Txf7; 5 Ra6¡;Txe7 i taules per ofegat del rei blanc. No serveix 4. rc7; 
rd5; 5.rd7, re5; 6.re7, ta8 taules.

Solució i comentaris en el proper número.

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

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

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.

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

coneixes la teva

vila?
sabríeu a quina casa correspon 
aquesta balconada?

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

es tractava d’una balconada de l’edifici residencial d’estil modernista - goticisme acabat l’any 1904, concretament pertany a la torre ruiz, 
situada al carrer Mare de Déu de la salut 18. la part més interessant és la façana principal, coronada amb un joc de pinacles i un escut on 
hi figura l’any de construcció. les finestres i balcons s’ornamenten amb un motlluratge ricament esculpit, igual que les baranes de l’obertura 
abalconada de la planta baixa, que té al bell mig una columna nervada.

pista: si sou observadors... és una part de la casa d’estil 
modernista situada en el nucli urbà de la nostra vila. Que 
encara no sabeu d’on estem parlant?

la solució al proper número.

General Llauder, 2 cantonada Joan XXIII 
Argentona · Tel. 93 797 25 71

www.la-pelu-argentona.es



Especialistes en decoració en alumini i vidre

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

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

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Pernils, formatges 
i embotits amb 
Denominació d'Origen

C/ Gran, 50  |  08310 Argentona  
www.padilla-moldero.com  |  e-mail: info@padilla-moldero.com

SERVEI A DOMICILI GRATUÏT
TEL. 93 114 06 94

C/ Gran, 56 - Argentona

Nova obertura del 
Club de Fumadors d'Argentona

Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es
Ptge. de les Escoles, 4

Argentona

Tel. 937074988

Botiga i taller especialitzat

*Fins esgotar existències

PROMOCIÓ: fi ns a un 
25% de dte. en roba 

d'estiu i calçat*

Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 93 797 49 24

C/ Carreras Candi, 5 local
(costat plaça Nova)

Tel. 678 246 236
08310 Argentona



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

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

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

  Diferents sistemes per solucionar 
problemes amb humitats

  Aïllaments tèrmics en façanes i interiors
  Terrats
  Banys
  Cuines
  Façanes
  Teulades

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

Construccions Jaume Mateu SL
Ronda Llevant, 22 - Argentona

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

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

ESTANC 2
AL DOS - 2
Exp. Nº 002

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


