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Editorial

Tot recordant a en Joan 
Padrós...
S’acosten les eleccions municipals, on ens hi juguem part del devenir del poble en els propers 
4 anys. Malgrat la crisi econòmica que lligarà de mans a qualsevol govern municipal que surti 
de la voluntat popular, ara es hora de refl exionar i triar en consciència la millor opció per 
donar vida i il·lusió al nostre poble amb una bona dosi d’imaginació. Tot i la crisi, i el desencís 
cap a la classe política, tindrem unes eleccions molt concorregudes pel que fa als candidats a 
governar. A hores d´ara, vuit formacions polítiques han declarat la seva intenció de participar 
en les municipals. Cares conegudes, cares noves i altres canviades es disputaran l’alcaldia. A 
tots ells els hi volem agrair d’antuvi la seva generositat per dedicar-nos el seu temps i la seva 
predisposició per tenir mal de caps.

Per tal de ajudar al lector en la tria, la redacció del Banc de la Plaça, ha enviat una enquesta so-
bre punts calents de la nostra vila, als diferents caps de llista que hores d´ara sabem que volen 
accedir a l’alcaldia. Aquestes preguntes, elaborades a partir d´un debat intern en l’associació 
de veïns, han estat formulades de manera concisa i idèntica a tots els alcaldables. Per tant, 
mereixen una resposta concreta que els lectors trobaran a les pàgines de la revista i sabran 
interpretar al seu aire. No tots els candidats ens han contestat a pesar de la nostra insistència 
en el temps requerit per poder tancar edició d´aquest número del Banc de la Plaça, cosa que 
lamentem per no poder donar aquestes opinions als lectors.

Cal que entre tots fem poble, tal com de manera particular feia en Joan. Cal que prenguem 
exemple de la seva disposició a col·laborar i ajudar amb la seva mestria i ofi ci, del seu constant 
bon humor, de la seva presència notòria però a la vegada callada, sense estridències. Trobarem 
a faltar aquestes virtuts que en múltiples ocasions, esdeveniments i llocs han contribuït a la 
festa, manteniment de tradicions... i en defi nitiva a fer poble. A l’interior trobareu alguns recor-
datoris d´en Joan, fets per gent que el coneixia. Joan, descansa en Pau, el poble no t’oblidarà.

Sumari
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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
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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

Quantes llibertats (calen) 
per fer una democràcia?
(No) Tots (som prou bons) 
per (fer) Argentona...
Qui més qui menys, hores d’ara, ens hem adonat que no n’hi ha 
prou d’anar a votar de tant en tant per poder afirmar, rotunda-
ment, sense por a equivocar-nos, que vivim en una democràcia.

Només cal mirar enrere i cap als costats per veure que en Franco 
també muntava eleccions i referèndums, que a Indonèsia fan 
eleccions i no deixen presentar a la Premi Nòbel de la Pau, Aung 
San Suu Kyi,.....

El títol és un vers de la cançó d’en Raimon “Qui pregunta ja 
respon”, s’ho preguntava als anys 70.... Ara comencem a saber la 
resposta: de demòcrates en calen molts més dels que ens pensem, 
si pensem només en la classe política, és a dir, tots i totes els 
ciutadans que estan farts de ser enganyats, instrumentalitzats i 
falsament il·lusionats. Tothom ha de recuperar el dret a decidir que 
en una democràcia està únicament en mans de les persones. La 
sobirania rau en el poble.

Les forces polítiques que no fan res per tornar aquest poder als 
ciutadans i que s’omplen la boca de la paraula “participació”, “reu-
nió de poble”, “consells de la vila”, són unes forces populistes. 

D’exemples, un munt... El darrer que he conegut és en el camp 
escolar. Des dels anys 90 del segle passat existeix el Consell Escolar 
Municipal amb representants de famílies, mestres, l’Ajuntament, 
les direccions dels centres, de l’IES, del personal no decent, de les 
llars d’infants....

A aquest consell no se li ha encomanat la primordial feina de 
pensar en el millor Mapa Escolar de la Vila. Senzillament, si calen 
més centres escolars i on cal ubicar-los. No han pogut fer un estudi 
seriós de les necessitats a partir de les dades del cens, matrícules, 
opinions recollides, necessitats urbanístiques, etc....

No, no. El govern municipal i el Departament d’Educació (o d’En-
senyament, segons que mani) prenen decisions com la de tancar 
una línia (des de P-3 al 6è de Primària) en una escola construïda 
amb totxos i formigó i oferir a les famílies que omplin una escola 
feta de barracons i que no té data de construcció, és a dir que s’hi 
poden estar des dels 3 anys fins als 12 !!!

Aquesta escola que han buidat la volen fer servir per fer un 
Institut-Escola, amb uns espais del tot inadequats per petits i 
insuficients, amb la normativa que apliquen a les escoles privades 
haurien d’edificar un edifici annex per encabir-hi laboratoris, aules 
d’ordinadors, etc....

Per què prenen decisions sense comptar amb els usuaris que 
han de rebre els serveis amb una qualitat europea? La raó és la 
misèria. La misèria econòmica que ens fan creure que pateix la 
hisenda catalana: cada any marxen i no tornen 20.000 milions 
d’euros. Però, potser encara més greu, la misèria moral amb la 
que actuen alguns polítics: “Què hi farem?? Qui dia passa any 
empeny.....”

Potser els ciutadans i ciutadanes de la vila ja som prou “grandets” 
per poder decidir, amb els pros i contres damunt la taula, si el sis-
tema Porta a porta és el millor per la nostra vila, si és més gran el 
perjudici econòmic de tenir tancada la Sala, pagant els interessos 
dels crèdits per fer-la, que obrir-la i poder-la gaudir....

La resposta a la pregunta d’en Raimon és fàcil d’endevinar: la 
llibertat d’exercir el Dret a Decidir és el 
que fa que uns vilatans i vilatanes sentim 
que el govern del nostre país i de la 
nostra vila és una democràcia i no una 
enganyifa.

Xavier Peguera i 
Marvà
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L'Arc de la Natura
Avda. Molí de les Mateves, 2
(al costat de la Baronia de Viver)
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Dimecres: 16.00 h a 19.30 h
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Telèfon: 615 500 282
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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

La crisi i les seves conseqüències
Que una crisi econòmica creï conseqüències de desequilibri entre 
les empreses i en el ser humà es una situació que, fins a cert punt 
es pot entendre, encara que ens costi comprendre-la per que 
nosaltres –las classes populars– no l’hem creada.

No som tontos i per això sabem que els que han creat aquesta 
situació tenen noms i cognoms: bancs, trust especuladors, capitals 
financers, etc.

Ara bé, el que no es tolerable es que els governs no hagin sabut 
aturar o controlar a temps a aquets agents especuladors i fins tot 
al contrari, s’hagin sotmès a la força dels mercats.

I ni molt menys és tolerable que les conseqüències les paguem els 
de sempre, les classes populars i les classes mitges, que és el que 
amb les reformes governamentals i fins i tot amb els pactes socials 
on els sindicats han claudicat, ha passat. No és de rebut que els 
governs es gastin fortunes en rescatar la banca, i deixin abando-
nades les pimes que son el teixit industrial del nostre país i també 
deixin a l’estacada a milers d’obrers.

Fins aquí es el que estem veien a traves dels medis: fins i tot venen 
els dirigents de la UE per que traguem cada cop més, cosa que 
no es justa ni igualitària donat que ni a França ni a Alemanya han 
posat la jubilació als 67 anys; si ho fessin provocarien una situació 
incontrolable. Aquí ens ho empesem i ens preguntem si ens 
podem considerar europeus.

Segona lectura. El que no diu ningú i ho pateixen milers de 
persones és que aquestes conseqüències materials, afecten de 
tal manera al esser humà que perd la casa, els diners i al finals la 
dignitat, la identitat i la pròpia consciencia. S’esdevé una situació 

salvatge on s’ha perdut la consciencia social i tothom esdevé un 
llop individualista que no es preocupa pel qui té al costat per tal 
de poder sobreviure en aquest mon tan difícil que ens han creat. 
Altres encara pitjor, es van prostituint per un sou cada dia més 
miserable.

Arribarà el esser humà a trencar aquesta dinàmica i trobarà la 
forma d’encaminar la seva vida cap a formes mes justes i mes 
humanes, en que l’individu trobi el seu lloc junt amb els altres? 

Ho deixem a la reflexió del lector… nosaltres tenim la nostra 
opinió, que és canviar radicalment el sistema econòmic. Que cada 
lector plantegi la seva opció.

Josep i 
Xavier Nieto

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento
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Fou colpidor el funeral per l’òbit d’en 
Joan Padros i Marfany, mai aviem vist 
un funeral amb tanta assistència de 
familiars amics, coneguts i veïns de 
la vila. 
En Joan era una persona senzilla i 
humil, es atrevim a dir que mai havia 
fet res per despuntar, era mes que 
un conegut, era el que amb la seva 
bonhomia, es transmetia l’alegria en 
les festes cabdals de la nostre vila. 
Motiu per el qual va arreplegar tanta 
gent al seu funeral, com per que no 
tinguéssim cabuda a la església fins a 
tenir que estar afora a la plaça. Dona 
que pensar que un tarenar com el 

seu, congregui tans amics i coneguts, 
que varen voler retre-li el darrer 
homenatge, gosem pensar sense 
haver fet quelcom d’importància... va 
guanyar-se amb el temps l’estimació i 
l´apreci de tota la vila. 
A la sortida del el fèretre que fou 
portat a pes de braços per els seus 
amics, fora de l’església, tres coets 
espetegaren en honor seu, desprès 
un silenci esfereïdor fou trencat amb 
un sorollós aplaudiment de la gent 
congregada... fou a les hores quant 
varem poder comprovar la seva 
magnitud.
Podrem recordar-lo sempre en 

qualsevol inici de festa major, quant 
al repic seguit de les campanes acom-
panyats amb els coets enfilant-se cel 
amunt, un esvalotat estol de coloms 
espantadissos encetava la festa, o en 
les matinades, o en la repicatrona-
das...
Però hom el recordarà com una 
icona, amb els bastons dels càntirs fu-
mejant una estela de núvols de color 
cian, amb l’aroma de festa, al davant 
de la cercavila amb els gegants de 
qualsevol festa major, passada ó 
futura...
Fins sempre Joan.

Francesc

A vegades costa explicar en poques ratlles 
tota una vida o els trets mes importants d’una 
persona. Aquest es el cas que ens passa 
per parlar d´en Joan Padrós. Una vida curta 
però pletòrica, no serem nosaltres sols que 
intentarem fer-ho, sabem que seran molts que 
ho intentaran, serà difícil en poques paraules, 
però tampoc es necessari, tothom el coneixia, 
tothom sabia que feia, tothom l’apreciava i 
així és va demostrar en el seu últim viatge 
que va ser, més que un acomiadament, una 
aclamació, un homenatge popular.
La immensa majoria el recordarà quan sentin 

sorolls, espetecs i terrabastall perque ell era, 
segons aquelles frases tan conegudes i encer-
tades d´un escriptor argentonií-“qui disposava 
dels nostres somnis, a cap hora del matí, o 
ales petites, ens els podia estroncar amb un 
reguitzell de coets o amb una inacabable tra-
ca”. Paraules que be podrien servir de bell epi-
tafi i retraten la seva vocació més coneguda.
A molts també ens el recordarà multitud 
d’altres detalls; com buscant patrocinadors 
per la Comissió de Sant Antoni Abad i en-
capçalant la Rua dels Tres Tombs, festejant-la 
i alegrant-la, i el tindrem present en el grup 

de Fonts que quan teníem treballs difícils, ell 
estava allà, posant el seu esforç i col·laborant 
perque poguéssim fruir d´una altra deu 
d’aigua, una més d’aquestes fonts que donen 
renom al nostre poble. Ell era, en part, també 
culpable de la seva existència. Aquest grup, 
avui molt minvat i que espera freturós noves 
persones, noves col·laboracions que donin 
continuïtat a aquest treball, aquesta tasca, 
aquest camí que va marcar en Joan, que va 
deixar, ves a saber, potser per continuar-lo 
en el més enllà.

Lluis Serra, del grup de Fonts

Cada dia, en un moment o altre, 
pensem en l’amic Padrós. Surts 
al carrer i tot et parla d’ell, a 
qualsevol indret del poble, per 
petit que sigui: a la muntanya, 
a l’esplanada, a l’indret urbà... 
Crec que tots els vilatans, petits i 
grans, rics i pobres, recordarem 
una persona entranyable, única a 
la nostra vida d’Argentona, amb 

un cor immens d’amor cap als 
altres, ple de senzillesa, d’ajuda 
desinteressada i sempre al servei 
dels altres. Amic de la natura, dels 
infants, dels animalons i sempre 
atent a qualsevol servei del poble.
Sovint penso que si en aquest 
món tots fóssim com ell, que me-
ravellós seria tot plegat. Per què 
no sabem ser com tu, Joan?

Ens has deixat una petjada 
tan forta i tan marcada 
que Déu vulgui 
que la sapiguem 
aprofitar.
Gràcies, Joan, 
per tot el que 
ens has deixat i 
ens has estimat.

Lourdes

Una persona amable ha mort 
i amb ell se’ns en va un xic de 
l’historia recent d´Argentona. 
Qui no coneixia a en Joan?, qui 
no el recorda com l’anunciador 
de totes les festes amb la seva 
dèria d’enlairar coets trona-
dors?, qui no el recorda com el 
pal de paller del Centru?, qui no 
el recorda acompanyant i bellu-
gant els gegants i capgrossos?, 
qui pot dir que no va rebre un 
favor o un cop de mà den Joan 
si li demanaves?....

En Joan ha estat això i molt 
més. Una persona que sortia 
del anonimat per col·laborar 
en totes les activitats de la vila. 
Es feia veure de tal forma que 
el trobarem a faltar, trobarem 
a faltar el seu somriure. En 
Joan ha estat una d’aquelles 
persones senzilles que des 
l´humilitat ha fet de la seva vida 
un servei a la comunitat. No li 
ha calgut destacar per la seva 
erudició, ni per participar en 
política, ni per ostentar riqueses 

ni altres futeses… ha estat la 
seva capacitat de servei i una 
polivalència menestral el que fa 
que el recordem. 
Persones com en Joan son les 
que realment fan poble per 
estar en totes les ocasions…, 
per això Argentona està de 
dol, dons persones com ell son 
rares de trobar i amb la seva 
pèrdua desapareix un poc de la 
nostra història. Joan, descansa 
en pau.

JA. Capdevila

Fins sempre Joan…

Tot recordant a en Joan Padrós

Recordarem

La petjada d’un amic
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marcimarcimarci

Carrer Gran, 32 - Tel. 93 797 09 85 - 08310 Argentona

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

Discriminació del català en un conegut 
restaurant d’Argentona

Surto de casa contenta, disposada a viure novament una victòria del 
Barça. He quedat amb els meus amics al restaurant on ells veuen tots 
els partits. Una gran pantalla, el partit comença, el donen pel Gol i 
l’escoltem en espanyol. De sobte, surt un menú a la pantalla i com-
provem que hi ha la possibilitat d’escoltar-lo en català. Abans que 
puguem fer-ho nosaltres, uns veïns de taula li demanen al propietari 
si pot posar-lo en català. Em costa creure el que sento, el propietari 
els diu que no al·legant que algun dels clients no ho vol.

Això em recorda l’època del franquisme en què no era possible 
escoltar quasi res en català. Sempre sortia algú que alçava la mà 
dient que no ho entenia i ens privava a tots de poder escoltar-ho 
en la nostra llengua. A hores d’ara, ja creia superat del tot aquest 
contenciós. El català és la llengua oficial de Catalunya i, per sort, 
ja fa molt que es va acabar la dictadura. Ara els infants d’aquest 
país estan escolaritzats en català i, per tant, tothom que ha anat a 
l’escola l’entén i/o el parla.

A Argentona, on ja hem fet una consulta popular per la indepen-
dència, no pot ser que ens tornem a trobar ara com a l’època del 
dictador i menys en establiments propietat d’argentonins de tota 
la vida.

Pensant en tot això, me’n vaig carrer avall, contenta per la victòria 
del meu equip, però molt trista i preocupada pel fet de compro-
var que, de vegades, som els mateixos catalans els qui discrimi-
nem la nostra llengua.

M.J. Gaset

Somnia?
A certa edat, la gent gran dormim poc i somniem molt. Som-
niar ens fa feliç. Amb els somnis es poden tenir fantasies, 
els fills poden tornar a ser petits i podem jugar altre cop 
amb ells. Jo m’els emportaria al Mas i el pare els hi faria una 
cargolada a la pedra. 

La mare bulliria una bona plata de faves de cella negra, i 
amb aquella punxa, que els hi hauria fet el pare, tots agafa-
rien una patata i cadascú se la pelaria. Un cargol, una fava, 
tot sucat amb aquell allioli, i juntament amb uns bons talls 
de tomàquet que hauria fet la mare, que bo que estaria!

Somniaria que els cantaria cançons –El cocheritoleré, Patufet 
on ets? A la panxa del bou que no hi neva ni plou. Els hi faria 
pessigolles a la panxa i els riurien. Aniriem a caçar capgros-
sos i els ensenyaria com, a poc a poc, els hi surten les potes 
fins a convertir-se en granotes. 

Els ensenyaria les branques dels arbres i on els ocells fan 
el niu. Els ensenyaria els ous de pardal un dia sí i un altre 
també fins que dels ous en sortirien els caparronets dels 
ocellets: els ensenyaria la gran meravella d’obrir els ulls a la 
Vida.

Els ensenyaria tantes coses...

Els portaria a aquell bassal on el pare i jo agafàvem anguiles 
i veuriem aquelles libèl·lules de colors amb ales transpa-
rents. Sentiriem el cloc de les granotes saltant a l’aigua al 
veure’ns a nosaltres.

Els diria que la vida pot ser molt difícil però que no viure-la 
és de ximples, i sobretot els escoltaria. 

I els diria: No deixeu res pel camí, ni una il·lusió, ni un 
somriure, ni un dolç pensament. Recolliu-ho tot com si fos 
un ram de roses i guardeu el seu perfum per un altre somni, 
i un altre, i un altre...

Alfonsa Charles

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona
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C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapou@terra.es
Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou

LA NOSTRA BROSSA DE CADA DIA (10)

El petroli: què ens ha portat i que s’emportarà?

Ja fa temps que hem pogut veure que una gran majoria dels resi-
dus que produïm són derivats del petroli.La industrialització dels 
diferents processos productius i la utilització dels derivats d’aquest 
“or negre” ha portat a la nostra societat tot un munt de “coses” 
que, per poc que esbrinem, veurem que vénen del petroli. A tall 
d’exemple, n’anomenarem unes quantes: 

• Els plàstics, amb totes les seves formes i derivacions.
• Els greixos, olis i els seus variants industrials.
• Les fibres sintètiques i tots els productes tèxtils que les 

utilitzen.
• El cautxú sintètic, gomes, etc.
• Les pintures, resines, coles, i altres derivats.

I així podriem escriure una llista inacabable de materials i substàn-
cies que existeixen des que es va començar a investigar amb els 
derivats del petroli, a més dels combustibles com a font principal 
d’energia ens els diferents àmbits i aplicacions.

Doncs bé, aquesta preuada substància que ha canviat la nostra 
societat des de fa centúries, i que semblava inesgotable, ara ens 
diuen que té els dies comptats. Quan llegireu aquestes ratlles, farà 
pocs dies que s’haurà celebrat una conferència sobre “La caiguda 
del petroli” a càrrec de Joaquim Ballabrera (oceanògraf, investi-
gador i membre del Centre Superior d’Investigacions Científiques 
CSIC) i de ben segur que ens ho haurà posat ben clar damunt la 
taula: el petroli s’està acabant o al menys cada vegada és més 
difícil la seva extracció i, per descomptat, més costosa econòmi-
cament. Això vol dir que els seus derivats cada vegada seran més 
cars i difícils d’aconseguir.

L’element que ens ha portat al consum de tants i tants productes, 
amb el problema afegit de que deixen una gran quantitat de resi-
dus, ara es torna escàs i car. A menys petroli, menys residus, i en 
definitiva menys brossa i menys costos el seu tractament. Potser és 
més complicat realment, però sí que és cert que en la mesura que 
el seu cost ho provoqui, moltes de les seves utilitzacions deixaran 
de tenir interès i seran substituïdes per altres que no depenguin 
d’aquesta substància.

Degut a la meva feina dins el ram del tèxtil, fa uns dies em va venir 
a les mans una informació d’uns seminaris formatius encarats a la 
promoció i desenvolupament de la producció de matèries tèxtils 
com: el cotó, el jute, el cànem o el rami. El títol era: “les fibres 
tèxtils que no deriven del petroli “. Això ho promovia un institut 
francès tèxtil, de contrastat prestigi. Realment és per pensar-hi: 
podriem tornar a les teles de cotó, llana o lli, com havia estat “tota 
la vida”, abans que vinguessin el tergal, el niló,els acrílics,o la lycra.

Però la revolució gran vindrà quan ens comencem a qüestionar 
els plàstics. La immensa quantitat d’elements d’aquesta mena que 
estan presents a la nostra existència, quasi fa imposible imaginar-
nos la vida sense ells.

Per altra banda i amb ganes de trobar-hi el costat positiu, potser 
s’acabaran d’una vegada –i sense necessitat de fer cap llei prohi-
bicionista– les bosses i els envasos de plàstic. Si així fos, el volum 
de residus que aquests elements ara representan amb els seus 
costosos i complicats processos de reciclatge es reduiria de forma 
espectacular i amb tendència a la desaparició. Segur que això 
no passarà d’una forma brusca, i gairebé segur que els plàstics 
continuaran emprant-se, però de ben segur que la seva utilització 
es reduirà i quedarà focalitzada en elements molt específics.

El mateix podriem extrapolar per als altres derivats del petroli. Es 
diu que la benzina en només dos o tres anys podria quintuplicar el 
seu preu. Qui farà servir l’automòbil amb la lleugeresa que ho fem 
ara? Realment es produirà d’una forma espontània una reducció 
de gasos contaminants, sense necessitat de posar multes o limitar 
velocitats, etc.

El que el petroli ens ha portat, ell mateix ens ho traurà (amb la 
seva absència, és clar). Si hem d’arribar a aquesta situació, tot i 
que potser d’una forma progressiva, sí que seria bo pensar, ni que 
fos una mica, en el tema de la brossa. Aquest “oil crash” –com di-
uen els entesos– ens pot ajudar a esperonar l’imaginació, l’enginy i 
la responsabilitat de cara a reduïr les nostres deixalles.

En aquest fet inexorable, que a primera vista ens pot semblar una 
catàstrofe, podem veure el costat positiu: pot ajudar-nos a respec-
tar més el nostre entorn i podrem deixar, per als que vinguin al 
darrera, un món menys contaminat i no tan malmès.

Joan 
Culubret
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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

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

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

botiga de llaminadures

El concepte de tractament de residus sòlids urbans (d’origen 
industrial o domèstic) es dirigeix a una valorització referida a les 
tècniques de reutilització, reciclatge i recuperació, així com a una 
progressiva reducció en la generació de les deixalles (en quantitat 
i en toxicitat).

L’objectiu principal de la gestió de residus s’hauria d’establir en la 
disminució o minimització en origen per part del consumidor que 
els genera. Tot i que sabem que en el món actual els residus es po-
den minoritzar en origen però mai reduir a zero, si fem una anàlisi 
acurada dels nostres hàbits quotidians de ben segur ens adonarem 
de que una notable quantitat de bens materials que consumim són 
prescindibles, innecessaris...

Millor la prevenció que el tractament

Seguint el fil del que dic anteriorment, insistiria en el fet de que 
de la mateixa manera que és millor prevenir una malaltia que 
curar-la, o, millor evitar el foc al bosc, per no haver de patir 
les conseqüències d’un incendi, la millor forma de fer front a 
l’acumulació de deixalles és generar-ne menys, és a dir, guanyar la 
batalla del consumisme compulsiu. Cada consumidor particular i 
cada empresa poden esdevenir un activista mediambiental, fent un 
compromís amb el planeta terra i les generacions que prendran el 
nostre relleu.

Els vilatans/nes d’Argentona hem de ser conscients de que, un cop 
assumit per part del govern municipal (anterior i actual) el sistema 
de recollida selectiva porta a porta i l’aplicació de la taxa justa (qui 
més deixalles genera, més paga), hem passat ha ser un model de 
recollida que serveix de referent a altres municipis. El tractament 
i/o la eliminació final d’aquests residus que s’ha de dur a terme en 
instal·lacions especialitzades té un cost elevat que hem de satisfer 
entre tots. Repeteixo que l’única acció que té cost zero (i, a més, 
innòcua pel medi ambient) és la no-generació en origen, tenint en 
compte que aquesta reducció del residual contaminant mai pot ser 
total i absoluta, ja que, per més que minvem la generació del pro-
ducte de rebuig generat per indústries i particulars, mai no podrem 
suprimir-los del tot i, encara que en menor quantitat, sempre serà 
necessari un tractament (sigui incineració, deposició controlada, o 
qualsevol altre).

Tanmateix, sembla que una part de la població argentonina, no ha 
arribat a copsar la magnitud del problema de la recollida i tracta-
ment dels residus sòlids urbans; no em refereixo pas als diferents 
posicionaments dels grups polítics municipals sobre el model de 
la gestió, car tots són legítims, sinó a la gent que encara passa de 
la qüestió, per ignorància o manca de voluntat. També observem 
vilatans que, pel fet de residir en urbanitzacions allunyades del 
nucli urbà, es poden sentir menystinguts o abandonats en el tema 
de la recollida de la brossa. Amb tot el respecte que es mereixen, 
caldria demanar-los un xic de paciència per les dificultats i despesa 
que comporta acabar de posar en marxa el sistema a tot el terme 
municipal. Per part de la regidoria corresponent i els organismes 
implicats, caldrà seguir fent pedagogia per la presa de 
consciència a favor d’una disciplina col·lectiva adreça-
da al bé comú: un gest a favor del planeta terra.

GESTIÓ DE RESIDUS: 
Fem un gest pel planeta

Jaume 
Itchart
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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

Per al seu grup, quines son les 5 prioritats per Argentona en 
els propers 4 anys. Enumeri-les per ordre d’importància.

• Revisar el model de gestió econòmica de l’ajuntament 
per fer-lo més eficient.

• Eliminar la Taxa Justa i potenciar la recollida selectiva de 
la brossa porta a porta.

• Reiniciar les converses amb la propietat de Cal Guardià
• Crear una àrea transversal que coordini totes les políti-

ques de serveis a les persones
• Iniciar el debat ciutadà sobre el nou pla d’urbanisme.

(Totes aquestes prioritat tenen el mateix ordre d’importància)

Com pensa afrontar el deute municipal en el supòsit de formar 
govern?
Argentona té un nivell de deute molt correcte, a més si tenim 
compte que almenys en els dos propers anys no ens podrem 
endeutar, el nivell de deute acabarà sent bastant simbòlic. El deute 
no ens ha de fer por, l’hem d’utilitzar per fer les inversions que 
Argentona necessita, el que hem de tenir en compte, és no superar 
el límit legal i no desequilibrar el pressupost amb les quotes de 
retorn dels crèdits. En tot cas el principal problema que hem 
d’afrontar a nivell econòmic, és el de canviar el model de gestió 
municipal per fer-lo més eficient.

Per tal de formar govern, amb qui s’aliaria i amb qui no?
Només ens aliarem amb aquells grups que ens poguem posar 
d’acord amb un programa per Argentona i que es comprometin a 
ser lleials amb aquest acord. 

Què pensa fer per salvar Can Puig i Cadafalch si forma part 
del govern?
Per salvar Can Puig i Cadafalch necessitem els diners que no te-
nim. Davant d’això, només podem fer servir els mecanismes legals 
que disposem per pressionar a la propietat i a les altres adminis-
tracions per què actuïn. Això és extensible per a tots els elements 
patrimonials d’Argentona que estan desapareixent: Can Comalada, 
Can Nadal, etc.

Quines idees te per dinamitzar La Sala?
La Sala ha d’esdevenir un espai de creació i difusió cultural i, per 
tant, un espai de dinamització i promoció de la vila. Cal fer un 
projecte que combini la programació d’espectacles, el suport a la 

creació cultural, la celebració d’esdeveniments privats i esdevingui 
també l’espai de celebració de grans reunions, activitats i celebra-
cions vilatanes.

Pel que fa a la gestió, hem de buscar la fórmula que ens permeti 
agilitat i control públic alhora.

Què en pensa del pagament per generació de residus?
El govern ha imposat el model de la Taxa Justa que ha estat rebut-
jat per bona part dels vilatans. 

Nosaltres eliminarem la taxa justa. Mantindrem la recollida Porta a 
Porta per què s’ha demostrat que és la millor manera per reciclar. 
Ampliarem les àrees d’emergència, farem campanyes ciutadanes 
per a promocionar el reciclatge i donar informació sobre la seva 
evolució per poder autoavaluar-nos. Ho hem de fer fàcil.

El principal objectiu és aprofundir en el reciclatge.

Com pensa abordar el tema de Can Doro-Cal Guardià?
S’ha demostrat que un altre Can Doro no era possible, així que el 
que ens convé es reiniciar les converses amb la propietat en base 
de l’acord que es va signar i convertir Can Doro-Cal Guardià en un 
espai singular per Argentona que combini espai públic i privat.

El seu grup com es posiciona en el tema de la C-32, variant de 
Mataró?
La Ronda de Mataró ha de solucionar els problemes de mobilitat i 
col·lapse que patim. No podem continuar com fins ara. Em preocu-
pa que l’alcalde hagi estat tan passiu en tot el procés i ara que tot 
està dat i beneït agafi la pancarta. 

Per què pensa que els argentonins poden dipositar la seva 
confiança en vostè?
Per què creiem que Argentona necessita projectes ambiciosos per 
a recuperar el dinamisme i el seu caràcter emprenedor. Nosaltres 
ho volem fer, sabem com ho hem de fer i ho podem fer.

Salvador Casas
Candidat del PSC
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Per al seu grup, quines son les 5 prioritats per Argentona en 
els propers 4 anys. Enumeri-les per ordre d’importància.
Ordenar-les prioritàriament no es fàcil, ja que la seva execució 
acostuma a estar condicionades per les disponibilitats econòmi-
ques del moment. 
1. Estabilitzar econòmicament l’Ajuntament. Es molt important 

recuperar la capacitat d’endeutament. 
2. Tancar els temes urbanístics iniciats. Can Doro, La Velcro, 

Urbanitzacions... 
3. Elaborar d’una vegada per totes el POUM. 
4. Potenciar la CULTURA com a icona del nostre poble.
5. Millorar la mobilitat i l’aparcament per afavorir l’activitat 

comercial. 

Com pensa afrontar el deute municipal en el supòsit de formar 
govern?
El 2011 continuarem amb la contenció de la despesa i amortitzant 
deute, només farem aquelles inversions que estan iniciades i amb 
el finançament assegurat i les que podem afrontar amb el roma-
nent de tresoreria sobrant d’obres o actuacions ja resoltes.

Aquesta acció ens permetrà afrontar el 2012 amb noves possibili-
tats d’endeutament.

El nou endeutament anual serà sempre inferior a la amortització 
efectuada el mateix període. 

Per tal de formar govern, amb qui s’aliaria i amb qui no?
Com que al meu entendre els projectes importants d’un poble, han 
de ser producte de decisions compartides per la majoria d’afectats, 
no exclouria a ningú que estigues disposat a treballar per trobar el 
consens necessari per donar solució definitiva a problemes enquis-
tats fruit de visions massa partidistes

Què pensa fer per salvar Can Puig i Cadafalch si forma part 
del govern?
1. Continuar la pressió sobre la Generalitat i la propietat per que 

son qui tenen la obligació legal d’evitar el seu deteriorament.
2. Insistir en les negociacions amb la propietat buscant l’acord 

que permetés a l’Ajuntament tenir-ne la titularitat o una 
cessió d’us per 50 anys.

3. Una vegada garantida la rehabilitació de l’immoble reprendre 
el projecte de fer-hi un centre de interpretació del personatge.

Quines idees te per dinamitzar La Sala?
El que tinc clar és que hem de fer-ne el màxim ús al mínim cost. 
Soc conscient de que els equipaments culturals difícilment s’autofi-
nancen al 100%. La previsió es iniciar la programació estable de La 
Sala el mes d’octubre i la seva gestió al inici seria mixta.

La gestió de la programació i el control de la cessió d’usos cor-
respondrà a la regidoria de cultura. La infraestructura tècnica i els 
manteniments serien subcontractats a una empresa externa.

L’experiència ens dirà si cal modificar el model de gestió.

Què en pensa del pagament per generació de residus?
Suspendre la mal anomenada taxa justa a partir del 1-1-2012.

Durant el segon semestre de 2011, buscar el màxim consens amb 
la resta de forces polítiques i amb la ciutadania per tal de definir 
un sistema de pagament per generació acceptat per la majoria.

Com pensa abordar el tema de Can Doro-Cal Guardià?
Com deia en l’apartat “C” els temes urbanístics que afecten la 
transformació de la imatge de poble o la qualitat de vida dels 
vilatans no poden tenir solucions unilaterals o partidistes, per 
tant buscaré la complicitat i col·laboració de tots els grups muni-
cipals i representants de la societat civil per donar-hi una solució 
definitiva.

El seu grup com es posiciona en el tema de la C-32, variant de 
Mataró?
Ja ho hem dit públicament, no te sentit la Ronda Mataró separada-
ment de la Ronda Maresme.

Perquè pensa que els argentonins poden dipositar la seva 
confiança en vostè? 
Jo no soc una persona que li agradi fer-se propaganda ni tinc ten-
dència a sobrevalorar-me. Del que estic segur és de que sempre 
he actuat honestament i que el que més m’importa en la meva 
tasca publica, és ser un bon servidor a la causa comuna sense 
cercar cap rellevància més enllà del que representa tenir l’honor 
de representar a tot un poble. 

El que puc prometre, és el que l’equip que formaré, és un equip 
jove, molt preparat i amb cohesió i confiança entre tots, per 
tirar endavant els reptes que en les circumstancies actuals hem 
d’afrontar.

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

Ferran Armengol
Candidat de CiU
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L’ÒPTICA
Des de 1984

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

Carrer Gran, 2
08310 Argentona

Per al seu grup, quines son les 5 prioritats per Argentona en 
els propers 4 anys. Enumeri-les per ordre d’importància.
En primer lloc, cal revitalitzar el poble. Argentona s’està convertint 
en un poble dormitori i volem un poble viu. Cal revertir aquesta 
situació amb una aposta nova, fresca i il·lusionadora.

En segon lloc, cal que hi hagi una renovació democràtica a la po-
lítica del poble. Hi ha persones que porten molts anys a la política 
i toca obrir finestres i que corri aire nou. Aquí és on entrem els 
joves.

En tercer lloc, cal una defensa ferma del nostre territori i del nostre 
patrimoni. L’agressió que suposa la Ronda Mataró perjudica greu-
ment el poble. També cal veure com es resol el tancament de la 
Pedrera de La Feu, que no sembla que l’empresa (en fallida) hagi 
de pagar la reparació del terreny que ha malmès.

En quart lloc, la crisi no la pot pagar el poble. No es pot retallar 
en serveis a les persones en un moment en que més es necessita 
aquesta ajuda.

En darrer lloc, cal passar pàgina a la problemàtica de Can Doro i 
això requereix voluntat i feina.

Com pensa afrontar el deute municipal en el supòsit de formar 
govern?
Cal buscar noves fonts de finançament, no podem dependre 
permanentment de l’IBI. La construcció és pa per avui i gana per 
demà. Una solució és posar imaginació a l’hora de gastar, compar-
tir infraestructures, mancomunar serveis amb altres municipis. Per 
alguns, la solució fàcil seria retallar serveis o acomiadar treballa-
dors, però això suposaria empitjorar les condicions de vida de la 
gent del poble.

Per tal de formar govern, amb qui s’aliaria i amb qui no?
No pactarem amb cap partit que promogui la Ronda Mataró. Tam-
bé tenim clar que no podem pactar amb partits que no defensin el 
dret a decidir del poble català. Per últim, cal que el programa de 
govern sigui respectuós amb les persones que estan suportant el 
pes de la crisi: aturats de llarga durada i les seves famílies.

Què pensa fer per salvar Can Puig i Cadafalch si forma part 
del govern?
Intentarem arribar a un acord a tres bandes entre l’Ajuntament, la 
propietària i la Generalitat. Si no fos possible, entenem que no es 
pot tolerar la situació actual, doncs la propietària no sembla gaire 
partidària de restaurar la casa. En última instància, el poble haurà 
d’actuar i que la casa passi a mans del municipi.

Quines idees te per dinamitzar La Sala?
La Sala ha de tenir una gestió municipal i molt vinculada amb les 
entitats del poble. La Sala ha ser l’espai per recuperar la vitalitat 
d’Argentona a nivell cultural. A més, cal recuperar la temporada de 
teatre, música i dansa

Què en pensa del pagament per generació de residus?
Ha faltat pedagogia per explicar la taxa justa. A més, algunes 

qüestions són incomprensibles, com el tema de l’ús de les bosses. 
També cal revisar el tema de les sancions, són desproporcionades. 
Malgrat tot, creiem que ara ja està aplicat i el que cal és reformu-
lar aquest sistema de manera que sigui acceptat per una àmplia 
majoria social. Nosaltres apostem per mantenir-lo però canviant 
aquests punts problemàtics

Com pensa abordar el tema de Can Doro-Cal Guardià?
Cal superar Can Doro. I això es fa resolent l’embolic en que es 
troba i aconseguint una sortida beneficiosa pel poble. La gent està 
farta d’arrossegar aquest tema. A més, finalment s’ha quedat de 
la pitjor manera: Cal Guardià és a terra i no ens hem beneficiat 
dels equipaments promesos. El poble hi ha sortit perdent. Hem de 
deixar de mirar enrere i començar a mirar el present i encarar un 
futur millor pel centre històric.

El seu grup com es posiciona en el tema de la C-32, variant de 
Mataró?
Ens oposem fermament a la Ronda Mataró-Maresme: no és 
necessària i només respon als interessos empresarials de les 
constructores. Ens comportarà menys espais forestals i agrícoles, 
més carretera, més contaminació, més soroll. El més important 
és que el poble es mobilitzi i és aquí on posarem totes les nostres 
energies.

Perquè pensa que els argentonins poden dipositar la seva 
confiança en vostè?
Som un equip ampli de gent molt preparada i amb moltes ganes 
i il·lusió de treballar pel poble. Cal sang jove per superar l’actual 
situació d’estancament. Hem de lluitar pel poble i ara mateix el 
jovent està marxant perquè no hi ha feina, ni habitatge de lloguer, 
ni oferta cultural. Hem articulat aquesta llista i un projecte per Ar-
gentona per sortir de la crisi actual amb ganes, il·lusió i perspecti-
ves de futur. A títol personal, crec que el projecte l’hem iniciat amb 
moltes esperances i ganes de fer feina. I això és el que prometem 
la CUP si entrem a l’ajuntament: il·lusió i feina.

Eudald Calvo
Candidat per la CUP
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Pernils, formatges 
i embotits amb 

Denominació 
d'Origen

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

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

Obrim els 

dium
enges
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Carrer Dr. Samsó, 36
Tel. 93 797 18 10

ARGENTONA

Carrer Gran, 12
Tel. 93 797 18 11

ARGENTONA

Per al seu grup, quines son les 5 prioritats per Argentona en 
els propers 4 anys. Enumeri-les per ordre d’importància.
1. Oferir una resposta útil davant l’actual situació de crisi. Treba-

llarem per la cohesió social i per la dinamització econòmica 
de la vila.

2. Repensar Argentona per afrontar el futur en les millors con-
dicions possibles. Hem d’anar més enllà de la immediatesa 
planificant el territori, la política social i l’economia.

3. Millorar l’eficiència de l’administració i fomentar una major i 
més útil participació de la ciutadania.

4. Buscar el màxim consens per solucionar aquells temes que 
han aturat la vila en els últims anys: POUM, la Sala, can Doro, 
can Puig, Pla de Mobilitat, mapa escolar, complex esportiu...

5. Protegir el territori i l’entorn natural: oposició al desdobla-
ment de la C-32 (Ronda Mataró), protecció del marge esquer-
ra de la riera i promoció de l’activitat agrícola.

Com pensa afrontar el deute municipal en el supòsit de formar 
govern?
Millorarem l’eficiència en la gestió dels recursos municipals. El 
proper govern ha d’assumir reduccions en la despesa corrent de 
l’Ajuntament i haurà de revisar la planificació de les inversions. 
Des de l’Ajuntament reivindicarem un millor finançament local i 
treballarem perquè s’acabi l’espoli al que ens sotmet l’estat espa-
nyol, sense el qual els municipis catalans no tindrien cap problema 
de finançament.

Per tal de formar govern, amb qui s’aliaria i amb qui no?
Faríem govern amb tots aquells que comparteixin el nostre model 
de poble, i els eixos bàsics del nostre programa. No recolzarem a 
cap formació que no reconegui el dret a decidir dels catalans.

Què pensa fer per salvar Can Puig i Cadafalch si forma part 
del govern?
Amb l’ajuda de la societat civil, negociarem amb la Generalitat i 
amb la propietat perquè de forma immedita s’aturi la seva degra-
dació, i en un futur proper pugui ser d’ús públic i la seu del Centre 
d’Interpretació del Modernisme. 

Quines idees te per dinamitzar La Sala?
Treballarem per desenvolupar un règim de concessió o de conveni 

que permeti un ús continuat de la Sala amb l’objectiu que deixi 
de ser una càrrega per als argentonins i passi a ser un motor de 
desenvolupament econòmic. 

Què en pensa del pagament per generació de residus?
És una bona manera de fer-nos coresponsables de la brossa que 
generem i estem d’acord amb els seus principis, però a Argentona 
s’ha implantat malament i cal reconduir la situació per tonar a una 
percepció i actitut possitiva davant del reciclatge.

Com pensa abordar el tema de Can Doro-Cal Guardià?
Buscarem la millor solució possible amb el màxim consens. L’actual 
equip de govern ha fracassat en aquest tema, tot i les seves pro-
meses electorals. Nosaltres apostem per consolidar-lo com a espai 
públic lligat a equipaments, com per exemple la futura biblioteca. 

El seu grup com es posiciona en el tema de la C-32, variant de 
Mataró?
Hi estem totalment en contra perquè perjudica la mobilitat dels 
argentonins, no soluciona la dels maresmencs i malmet el territori. 

Perquè pensa que els argentonins poden dipositar la seva 
confiança en vostè?
ARGENTCAT sóm un equip d’independents, militants d’Esquerra 
Republicana i de Solidaritat per la independència que ens uneix 
la convicció que en una Catalunya independent tots els catalans 
viuriem millor. 

Creiem fermament en la regeneració democràtica i la transparèn-
cia de l’administració i per tant implantarem sistemes de control 
de l’acció de govern i de participació real perquè la confiança 
dipositada pugui ser avaluada contínuament. Tenim idees noves 
per millorar l’administració, l’economia municipal, l’espai públic, 
la cohesió social i en definitiva tot allò que pot fer que els argento-
nins i argentonines tinguem una millor qualitat de vida. En lloc de 
fer promeses d’inversions que no es puguin pagar i que hipotequin 
la vila, planificarem i prepararem l’administració local perquè sigui 
una eina eficient per gestionar el futur d’Argentona.

Pere Móra
Candidat per Argentcat
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Pel seu Grup, quines son les 5 prioritats per Argentona en els 
propers 4 anys?
• Desencallar l’afer urbanístic de Can Doro.
• Nova política de Serveis Socials a partir de l’estudi de la 

realitat del poble.
• Nou Pla Urbanístic.
• Replantejar la gestió dels residus
• Nova política Cultural i de Festes, a partir de les realitats 

associatives del poble, a partir de vehicular tot el bé cultural 
i festiu que el poble desenvolupat al llarg de la seva història 
més recent, i gestionant els recursos de que es disposen, com 
la Sala.

Com pensa afrontar el deute municipal en el supòsit de formar 
govern?
L’única sol-lució viable passa per redistribuir el recursos propis, 
amb l’ajut financer a tornar a llarg termini, sense sobrepassar l’en-
deutament obligat a que les arques municipals es veuen abocades 
a complir.

Per tal de formar govern, amb qui s’aliaria i amb qui no?
Formacions polítiques afins, per un projecte pel poble d´esquerres 
i progressista.

Que pensa fer per salvar Can Puig i Cadafalch si forma part 
del govern?
Cal un acord amb la propietat de la casa i implicar-hi més institu-
cions públiques en aquest acord, ja que l´inversió de diner públic 
en la rehabilitació de la casa, ha de comportar necessariament 
una contraprestació al poble, com per exemple incloure la casa 
en la ruta del Patrimoni Arquitectònic de l´Arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch, entre altres coses per poder-la visitar.

Quines idees per dinamitzar la Sala?
Cal una gestió per programar totes les activitats de la Sala, a partir 
de les necessitats culturals i festives del poble, es per aquest motiu 
que cal l´implicació de les entitats del poble en un ens que pogui 
englobar les demandes que es poguin generar. Tota la gestió forço-
sament haurà d´anar acompanyada d´una bona gestió econòmica 
que la faci viable, i treure’n els beneficis necessaris encara que 
sigui a llarg termini.

Què en pensa del pagament per generació de residus?
D´entrada cal aplicar el mateix sistema de recollida a tot el muni-
cipi, per tant cal acabar amb el porta a porta de l´anterior mandat, 
i fer-na una bona difusió a tots els Argentonins. No ens oposem a 
que pagui més qui més generi, fins i tot hi ha plantejaments de la 
taxa justa que es podrien conservar, però repeteixo que cal replan-
tejar-ne un sistema aplicable a tot el municipi per igual.

Com pensa abordar el tema de Can Doro-Cal Guardià?
Cal un acord de consens de les forces polítiques del poble, així 
com un acord que faci possible que totes les parts implicades en 
surtin amb un acord satisfactori per a tothom, i creiem que això es 
possible.

El seu grup com es posiciona en el tema de la C-32, variant de 
Mataró?
Totalment en contra del desdoblament. Cal prioritzar el Pla de 
Mobilitat de Mataró i Comarca, i a partir de la demanda del mateix 
Pla, actuar en conseqüència de les necessitats de la comarca. Es 
a partir d’aquest estudi que cal que surti la no necessitat de la 
variant.

Perquè pensa que els argentonins poden dipositar la seva 
confiança en vostè?
Per davant de tot pel projecte de poble que presentem, i per les 
persones que conformem la candidatura, amb capacitat per ges-
tionar el poble amb il·lusió. Ens ancoratge les ganes de transformar 
l’administració de la vila, creiem que la podem fer amb el màxim 
de consens en els afers més problemàtics i així evitar problemes 
posteriors que hipotequin el poble, i per altre part gestionar amb 
seriositat que es el que comporta administrar els recursos de tots, i 
fent-ho amb responsabilitat. 

Angel Puig
Candidat per L’entesa

Tel. 93 797 12 54
Carrer Gran, 28 - 08310 Argentona

L  ENTESA
argentona
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Quines son les 5 prioritats per Argentona en els propers 4 
anys. Enumeri-les per ordre d’importància.
• La primera i més important és aconseguir la màxima implica-

ció i corresponsabilització dels argentonins i argentonines en 
la presa de decisions d’allò que afecta a la majoria.

• En l’àmbit Educatiu es consolidarà la formació continuada 
de nois i noies de 16 a 25 anys que tenen dificultats en el 
seguiment dels estudis reglats, per tal d’evitar la seva exclusió 
social i laboral.

• Pel que fa a l’Urbanisme és l’hora d’iniciar els estudis previs 
del Pla d’Ordenació Urbana Municipal, per acabar-lo en els 
propers tres anys, definint el creixement, les prioritats i la 
manera de ser de la nostra Vila.

• Creació d’habitatge assequible per a les persones més joves.
• En Benestar Social, continuar impulsant accions de suport a 

les persones que, avui més que mai, estant patint les conse-
qüències de la situació de precarietat actual.

Com pensa afrontar el deute municipal en el supòsit de formar 
govern?
Si em pregunta pel deute (els prèstecs que l’Ajuntament té, per 
un import de 9,5 milions d’euros), doncs continuar pagant-lo 
rigorosament, com s’està fent, amb una bona administració dels 
ingressos que es produeixen.

Respecte a la gestió econòmica global cal continuar en la línia de 
priorització de les despeses, amb un bon criteri d’austeritat per tal 
de no gravar la càrrega que els ciutadanes i ciutadanes ja estem 
suportant.

Per tal de formar govern, amb qui s’aliaria i amb qui no?
Està ben clar que només són possibles les aliances amb grups 
municipals que estiguin formats per persones honestes, i amb les 
quals hi hagi una bona coincidència en els programes bàsics i en 
les polítiques socials adreçades a les persones. Aquells grups que 
plantegen propostes que atemptin a hàbits no saludables mediam-
bientalment no tindran mai el suport de tots per ARGENTONA.

Què pensa fer per salvar Can Puig i Cadafalch si forma part 
del govern?
Continuar treballant, com hem fet, en la línia de preservar l’exis-
tència patrimonial de la Casa. Seguir amb la proposta de conveniar 
amb la propietat que en faci una cessió d’ús a llarg termini per tal 
de poder obtenir recursos que ajudin al manteniment i rehabilita-
ció de l’edifici i ubicar-hi un Centre Cultural. 

Quines idees té per dinamitzar La Sala?
La Sala ha de ser, ja aquest estiu, el motor que dinamitzi la cultura 
i l’economia del nostre municipi. Culturalment ha de ser un espai 
de trobada dels argentonins i argentonines, per gaudir de teatre, 
de música, i per fer-hi creació. Té com a objectiu l’interès públic 
i la participació dels ciutadans. Per això hi té cabuda tothom, els 
joves i els més grans, amb activitats polivalents i d’oci com la 
celebració de festes tradicionals i el ball dels diumenges a la tarda. 
Amb activitats familiars de diumenges al matí, es potenciarà de 
retruc els itineraris de natura i el coneixement turístic d’Argentona, 
amb la incidència que això tindrà en la economia en l’àmbit de la 

restauració. Un espai apte per a la celebració d’activitats d’empre-
sa a tots nivells. Inicialment està prevista la seva gestió a partir de 
la Regidoria d’actes culturals de l’Ajuntament.

Què en pensa del pagament per generació de residus?
Que és la distribució més equitativa i lògica d’afrontar el cost de 
la gestió dels residus que els argentonins i argentonines generem. 
De la mateixa manera que cadascú paga el rebut del telèfon, de 
la llum i de l’aigua, d’acord amb el consum que en fa, el més lògic 
i socialment just és que el rebut de la recollida de residus també 
s’apropi a aquest criteri (recordin que a Argentona el cost total és 
de 1.200.000 euros l’an

Molts municipis de Catalunya estan implementant ja aquest siste-
ma per considerar-lo el més lògic i normal.

Com pensa abordar el tema de Can Doro-Cal Guardià?
Respecte Cal Guardià, doncs de l’única manera que és possible 
legal i urbanísticament parlant: fent una opció de compra als seus 
propietaris, per tal de no perdre ni un bocí d’equipament a la zona 
municipal de la Velcro. L’espai de Cal Guardià ha d’esdevenir ben 
aviat de propietat municipal, per tal d’ubicar-hi una gran plaça i els 
equipaments cívics i culturals corresponents.

Mentrestant continuarem la feina encaminada a obtenir-ne una 
cessió per a la ubicació provisional d’un aparcament a Cal Guardià 
i retornar l’espai de Can Doro per a l’ús de plaça i lleure.

El seu grup com es posiciona en el tema de la C-32, variant de 
Mataró?
Oposant-nos enèrgicament a la seva construcció, per l’impacte 
mediambiental tan agressiu i no necessari, i pel que representa de 
pèrdua de connexió amb Mataró. 

Perquè pensa que els argentonins poden dipositar la seva 
confiança en vostè?
Perque sóm persones molt treballadores i honestes (ho hem 
demostrat durant 4 anys de Govern); perque sóm, avui, les més 
capaces d’afrontar la realitat municipal (pel gran coneixement que 
en tenim), i perque som gent d’Argentona propers als argentonins 
i argentonines, i no sotmesos a directrius externes de partits.

Pep Masó
Candidat per Tots per Argentona

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

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

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

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

la xurreria

Tel. 667 70 70 19
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TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

Venim d’un silenci que 
cal trencar …
Iniciem aquest escrit, volen fer un homenatge al nostre pare en 
Jeroni Nieto, i al mateix temps als milers de persones represaliades 
pel franquisme, sobretot posant èmfasi als que no tenen noms ni 
cognoms posats a un cementiri, donat que encara estan enterrats a 
les foses comuns de múltiples llocs i cunetes de la península..

El Jeroni Nieto va arribar a Catalunya de 
molt petit. Fill d’un suboficial de carrabiners 
(cos que vigilaven les fronteres) es van 
instal·la a Prats de Motllo. Desprès quant 
son pare es desplaçà a la Jonquera, ell es 
forma a les escoles de Figueres i mes tard a 
partir dels 10-12 anys als ateneus llibertaris, 
on comença a prendre consciencia social 
de les injustícies i de la necessitat de canvi. 

En aquestes dates el pare d’ell van morir i en Jeroni que anava ja a 
les escoles republicanes (on s’ensenyava bé el català) es va veure 
avocat a anar treballar per ajudar a la família, a una empresa de 
Figueres de fer bicicletes que a la llarga es va transformar en una 
fabrica de motos anomenada Gibson, fent de pintor al pintar els 
petits dibuixos dels quadros de les bicis. Es va afiliar a la CNT com 
molts i va seguir anant als ateneus llibertaris que eren punta de 
lluita i estudi de la república. 

El 19 de Juliol del 1936, el dia següent de l’esclat de la guerra per 
culpa dels militars sublevats, el Jeroni amb la plena consciencia 
que te de defensar la legalitat democràtica de la república, i no te-
nint l’edat per poder allistar-se voluntari, dissimulà la seva cedul·la 
de 17 a 18 anys per poder allistar-se. Degut a la seva ànsia de lluita 
i indignació per la revolta franquista va esser un lluitador molt 
conscient del que es jugava el país i la democràcia. Va estar a les 
principals batalles i en fronts realment cruents, com per exemple, 
Terol, Belchite, Madrid, l’Ebre, etc. Al ser un home intel·ligent i 
en visió de la tàctica i l’estratègia militar va arribar a ser tinent de 
l’exèrcit regular de la República (en funcions de comandant).

Home conseqüent amb la lluita, però també d’una forta ètica, 
va tenir un problema amb un comissari polític soviètic ja aquest 
aquest volia enviar als seus homes a conquerir un turo que era 
una mort segura, cosa que el pare es va negar en rodo, ja que tot 

i ser valent no era ni estúpid ni suïcida. Un altra element va ser un 
enfrenament pel poc aliment de la tropa. Resultat de tot això es 
que el comissari li volia fer un consell de guerra i afusellar-lo. Els 
valors humans d’en Jeroni els va entendre un General que el va 
enviar a la reraguarda, lluny del comissari, per refredar la qüestió. 
I per aquestes circumstancies va arribar a l’hotel Solé d’Argentona 
que era aleshores un lloc de descans de l’exèrcit., circumstancia 
que va fer que es trobes amb la seva futura muller, Montserrat 
Carbonell Coll.

El Jeroni va tornar a la guerra. A l’Ebre. Tot i la resistència heroi-
ca del exercit popular i degut a la carència de material militar i 
aprovisionaments (recordem que a Franco l’ajudaven Italians i 
alemanys, mentre que a la república, els països democràtics la van 
trair per por al nazisme alemany) es va veure obligat a retirar-
se paulatinament amb una resistència sagnant fins arribar a les 
portes de Barcelona. Un cop a Barcelona, el Jeroni te dos opcions, 
o exiliar-se a França o quedar-se a Barcelona conscient de que no 
havia fet res de dolent mes que defensar la república dins l’exèrcit 
regular. Però tot i així el detenen i l’empresonen i l’envien al camp 
de concentració de Paléncia. Aquí va passar molta gana i vicissi-
tuds diverses, com per exemple estar a punt de afusellar-lo tres o 
quatre vegades (els pare ens explicava l’angoixa de les matinades 
quant els camions recollien presoners que no tornaven i que ens 
fa recordar amb ràbia e indignació els milers de companys que 
encara son a les cunetes i a les foses comuns).

La família de Zamora, que era pudorosament cristiana i conven-
cional, a mes de ser caudalosa, van avalar al pare per que pogués 
sortir del camp de concentració. Se’n va sortí d’aquesta penitencia, 
però encara li quedaria molt, al llarg de la nit franquista, i som 
conscients que el pare va tenir molta sort, tot i que va estar torturat 
i massacrat no va quedar anònimament a una cuneta com altres.

Al sortir del camp es va enrecordar dels dies que havia estat 
a Argentona, doncs devien ser dies feliços, i cap a la Vila es va 
encaminar. La mare es troba amb un home demacrat, cansat, 
desnodrit, amb ferides i fins i tot polls; sembla que no “recorda” el 
tinent que va conèixer i al principi el rebutja. Davant d’una realitat 
tant clara te compassió i el recull, pretenent portar-lo a casa dels 
seus pares, però aquets no ho veuen clar(potser per por ja que ells 
mateixos son represaliats, per que els germans de la mare eren 
antifranquistes). Quant el pare esta una mica recuperat, decideixen 

Continua a la pàgina següent
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EL RACÓ 
DE LA
LINA

Vull el teu rostre de pastor i profeta,
rostre complex, de mística follia,
les teves mans que pasten l’alegria,
i els brots que t’endevino de poeta.

Vull el teu cos lleuger, que mai no es cansa,
però vull més que tot, i cada dia,
aquella part de tu que en mi confia,
tranquil·la o no, però fidel a ultrança.

Estimo el teu posat en fer-me ofrena
dels mots que acaben amb la meva pena,
o el bes ardent i dolç com el vi bo;

i adoro el teu mirar quan s’hi perfila
l’altar que dus al fons de la pupil·la
on hi ha una imatge que és igual que jo!

Febrer 1957

SONETS PER AL MEU ESPÒS

Cada cop que te’n vas, la tristesa
de l’adéu compartit em fa mal;
necessito la teva tendresa,
ets tan bo, tan honest, tan lleial!

Quina dolça, inefable sorpresa
fou trobar-te aquell dia estival;
jo, amb trenta anys, i la nit tota encesa
d’una bella llegenda ancestral.

Com l’ocell que a l’albada refila,
com l’estel qu ees desclou i rutila
sobre el màgic capçal de la nit,

el meu cor, ple de tu, pren volada,
quan l’invita la teva mirada
a integrar-se en l’Amor Infinit!

Juny 1947

anar a viure a Barcelona al carrer Hospital i el pare treballa al recinte de 
montjuic. Neix el nostre germà Jesús, el primer de la família. Cap d’un 
temps tornen a Argentona i s’estableixen a casa dels sogres al carrer In-
dustria al costat de les destil·leries Abril, mentre buscaven un altre lloc. El 
pare comença a treballar de pintor decorador i al mateix temps per pegar 
l’estància, ajuda als sogres en la vinya i les terres de can Poi.

Va anar augmentant la família a costa de vicis-
situds i gana, dons no ens ha d’avergonyir dir 
que vam ser molts fills a una postguerra cruenta 
i famèlica on menjar i vestir era una aventura 
diària. A causa de ser un lluitador incansable 
des de la guerra civil, amb una història que el va 
perseguir sempre, i amb les circumstancies de 
viure a un poble de dretes, això li va pesar factura 
constantment: denuncies falses i acusacions diver-
ses, cosa que feia que fos molt difícil viure, ja que 

la guàrdia civil cada dos per tres s’el emportava no trucant sinó esbotzant 
la porta. Quant tornava no coneixíem al nostre pare, de les pallisses que 
rebia. També passava, que quant el dictador s’apropava a Barcelona, se’l 
enduien a ell i altres com ell (per exemple el seu gran amic Gurpegui) i no 
tornàven fins el cap de quatre o cinc dies.

També sentíem el rebuig de la majoria del poble, ja que la feina li era 
molt difícil d’aconseguir. Amb esforç i pel fet de que ser una persona amb 
fortes idees però molt tolerant i altruista, no exempt de lluita va anar poc 
a poc conquerint la confiança d’una part de la gent i va començar a tenir 
mes feina. També va tenir el recolzament de diverses persones com per 
exemple la d’alguns batlles franquistes com el Carbonell o el Gel, que 
podrien donar lliçons d’humanitat a alguns alcaldes demòcrates d’ara. 
Sempre va ser un lluitador dins les possibilitats politiques: escoltava amb 
grup, radio pirenaica, va pintar el primer ròtol en català al 1951 (Queviu-
res Serra) que ni la Guàrdia Civil es va enterar del que deia, etc.

Va sentar càtedra en els debats públics, portant la política als cafès (Can 
Vilveny o Can Isidret). Va crear un club de futbol junt amb en Chiva i altres 
que va ser molt popular però dissolt pels poders tot dient que Argento-
na sols podia tenir un club. Va ajudar a muntar els escacs, estant ell un 
gran jugador. Quant va venir la democràcia es va afiliar al PSC i tot i que 
hagués pogut gaudir d’algun càrrec mai el va desitjar per que la seva visió 
del mon era altruista.

A part de que el pare tingues mes o menys vicis, si que en tenia un, 
fumar, A conseqüència d’aquest vici va tenir una vida malaltissa (junt als 
patiments de la guerra) que va ser la causa de la seva mort prematura al 
1987.

Declarat agnòstic, no dubtava d’ajudar a l’església (i a altres moltes per-
sones) sempre que ho demanaven. Degut a la seva tolerància ideològica, 
i a las seves ganes de xerrar, el capella d’argentona va venir a casa durant 
molt de temps abans de la seva mort i en conseqüència es va acordar un 
enterrament quasi laic, on els companys i persones reconegudes li van 
fer un homenatge a la seva persona en una església plena de gom a gom. 
Semblaria que al final de la seva vida va convèncer als bons i als dolents.

Amb aquest escrit del nostre pare, volem fer un homenatge als milers de 
persones que tenint una vida com ell, van lluitar fins el 
final dels seus dies per poder subsistir sense perdre els 
principis i els ideals pel quals van lluitar. Fem èmfasi en 
la memòria històrica i aprofitem aquestes lletres per 
reclamar que tots els que anònimament estan sota la 
terra, tinguin un lloc digne per descansar.

Josep i 
Xavier Nieto
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Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 29
Les negres guanyen a pesar 
de la inferioritat de material. 
La seva disposició de peces és 
definitiva. Nivell de dificultat 
mitjana.

Negres juguen i guanyen.

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 28. 

1.Cb6+! (si 1.f7 Tf5; 2f8=D TxD; 3 AxT i Rc6 guanya el cavall) 
Rc6; 2.Cc4! Tf5;3.Ce3! Tf3; 4.Re2 Tf4; 5.Cg2 Tf5; 6.Ch4 Tf4; 
7.Cg6. Ta4; 8. f7 Ta8; 9 f8=D i guanyen. El cavall ha recorregut 
tot el tauler per tal de fer que la torre abandoni la columna f.

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

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Eren les xemeneies de la casal modernista de Can Puig i Cadafalch, 
situat a la plaça de vendre de la vila. 
Erigida per el polifacètic arquitecte, polític, historiador, arqueòleg en Josep Puig i Cadafalch. 
Desgraciadament es troba en un procés elevat de degradació. Can Puig i Cadafalch està 
protegit en qualitat de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per Acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 27/07/93 (DOGC 15/09/93). Aprofi tant aquest espai volem 
aprofi tar per que us adherir-ho al Manifest en defensa de Can Puig i Cadafalch, al qual s’hi 
han adherit totes les formacions polítiques representades a l’Ajuntament d´Argentona, i més 
de 26 d’entitats culturals i cíviques d´Argentona i el Maresme.

Pista: Fàcil si sou observadors... esta situada entre el veïnat del Cros i el 
Polígon Industrial de Can Negoci, fora del nucli urbá de la nostre vila. 

La solució al proper número.

RECOMANEM...
En efectiu o amb targeta?
Curiositats, dades, idees i consells per estalviar i 
consumir millor.

Carles Torrecilla i Jordi Basté. Columna

L’economista Carles Torrecilla i el periodista Jordi 
Basté dialoguen sobre el que realment preocupa la 
gent: la despesa diària, el consum habitual, la factura 
domèstica, la pujada de gener, etc., amb l’objectiu 

d’ajudar-nos a estalviar i consumir millor. 

En aquest temps que estem vivint i petin els efectes del decreixement, 
on les economies familiars tenen que fer equilibris donada la situació, us 
recomanem la lectura del següent llibre que ens ajudarà a fer-hi front. 
Esperem que sigui del vostre interès i que us sigui d’utilitat.

La historia de las cosas
Annie Leonard. Fondo de Cultura Económica

Annie Leonard (Seattle, 1964) és experta en 
desenvolupament sostenible internacional i salut 
ambiental. En aquest llibre, l’autora, amb un 
llenguatge senzill i entenedor, aprofundeix aquesta 
tendència continuada que patim, d’anar comprant 
sense parar i molt més encara sense pensar. Un 

llibre que ens ajuda a refl exionar en el nostre viure de cada dia en el qual 
estem controlats, programats i conduïts des de fa molts anys cap a aquest 
consumisme desenfrenat.

Quins són els costos ecològics, socials i personals del nostre afany de 
consum i creixement econòmic que busquem sense parar?

coneixes la teva

VILA?

Sabríeu a que correspon 
aquest element 
constructiu?



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

Tel. 678 246 236
08310 Argentona

Pastisseria Dolça i Salada
Tel. 93 797 27 78

Pastisseria Dolça i Salada
Tel. 93 797 27 78

Carrer Gran, 111
tastetss@hotmail.com
08310 Argentona

PASTISSERIA DOLÇA I SALADA
ÀPATS FAMILIARS • FESTES INFANTILS

CÒCTELS • DIADES I CELEBRACIONS

TENIM MÉS DE 20 MODELS DIFERENTS, 
SI HO VOLEU US DISSENYEM LA VOSTRA MONA

    C A LF R E D  C O N G E L A T S,  S C P 

C/ GRAN, Nº 23 
08310-ARGENTONA 
J-65318198  
TELF: 93.756.16.31  
Mòbil: 629.748.900  
e-mail: calfred@calfred.jazztel.es 

Dilluns a Divendres: 
Matí:      9:00 h a 14:00 h  
Tardes: 17:00 h a 20:30 h 
Dissabtes: 
Matí:      8:30 h a 14:00 h 
Tardes: 17:30 h a 20:30 h 

Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

•	Reparació	de	calçat
•	Reparació	i	modificació	de	peces	de	

roba
•	Vores	a	mà,	a	màquina	i	cremalleres
•	Esmolem	ganivets	i	tisores
•	Reparació	de	rellotges	i	canvis	de	pila
•	Venda	de	rellotges	home	i	dona
•	Bijuteria	d’acer	estigma
•	Venda	de	moneders	i	cinturons	de	pell
•	Venda	de	bastons	i	paraigües
•	Arranjament	en	botes	d’hípica
•	Especialitat	en	plantilles	per	a	

esportistes	d’elit

si té dubtes, consulti’ns
Tenyim tot tipus de peces de roba i 
calçat de pell
Disposem d’una àmplia gamma de 
productes per al seu calçat i altres 
articles

Av. Puig i Cadafalch, 46 - 08310 Argentona - Tel. 627 962 500

Duplicat de claus (cotxe amb xip)
Carcasses de claus de cotxe
Duplicat de comandaments a 
distància
Canvi de pany i bombins de portes



C/ Barcelona, 40
Argentona

Tel. 93 797 05 03
Fax 93 756 06 49

E-mail: distperarnau@terra.es

SERVEI A DOMICILI

Més de 400 establiments al 
seu servei repartits per tot 

Catalunya i Aragó

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

  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


