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Editorial

Pressupòsit d’innocència política

El pressupòsit d’innocència és un dret que té tot encausat davant d’un procés judi-
cial. Lamentablement aquest dret es qüestiona constantment en judicis paral·lels 

no lliures d’interessos partidistes. Això, ho veiem sovint en la política, en el joc de 
partits, amb la concupiscència i gaudi de molts mitjans de comunicació. D’antuvi hem 
de creure en la Justícia, diuen que la Justícia és cega, encara que ens costi de creure. 
Quan l’encausat és un polític, es confon innocència i responsabilitat, ètica i dimissió. 
En aquest supòsit hem de deixar que els tribunals facin amb imparcialitat i trans-
parència la seva feina, i que els polítics encausats donin lliurement explicacions als 
seu electorat. Ara, a Argentona en tenim un bon exemple en el cas del judici derivat 
del tancament de l’empresa municipal Argentona Projectes SA. Abans d’iniciar-se el 
judici, l’oportunitat fa que molts polítics parlin (en tertúlies radiofòniques o de carrer) 
de corrupció i altres estigmes sense disposar d’informació i/o simplement amagant-la. 
Un exemple és l’article del Cap de Creus que oblida o amaga gran part de la història 
d’Argentona Projectes. Us en recordeu del moviment en defensa del centre històric i 
tots els tripijocs del govern d’aleshores per re-urbanitzar Can Doro i Cal Guardià a 
través d’Argentona Projectes? Bé, deixem que el jutjat faci la feina que li correspon 
i els electors la seva. En aquest darrer aspecte, ens congratulem en gran manera que 
els regidors de Tots per Argentona acusats en aquest afer hagin posat el seu càrrec a 
disposició del seu electorat. Això és un bon exemple de democràcia que molts polítics 
haurien d’aprendre enlloc d’aprofitar-se’n amb prejudicis dels problemes del rival. Per 
cert, l’assemblea de TxA va decidir democràticament ratificar la confiança en els seus 
representants.

Tornem a encetar el procés participatiu dels pressupostos sense encara haver vist 
la concreció de les propostes sorgides dels anteriors. Cal una reflexió al respecte. Potser 
hauríem de pensar en partides pressupostàries continuistes que permetessin avançar 
en la línia de les propostes participatives anteriors; per exemple no quedar-nos només 
amb el projecte de piscina municipal, sinó avançar en la seva execució.

Ens alegrem de la millora en la disponibilitat de transport públic cap la Universitat 
Autònoma. Aquesta és una antiga reivindicació dels nostres universitaris que ja era 
hora de que es millorés. No obstant, ara toca millorar la nostra connectivitat amb 
Barcelona, on universitaris i treballadors s’hi desplacen diàriament, o pitjor hi han 
anat a viure pel cost en temps que representa anar amb transport públic a Barcelona 
passant per Mataró. Fa uns anys, Argentona gaudia d’una línia de bus directa al centre 
de la capital tal com actualment tenen molts pobles del Maresme. Els polítics de torn 
van deixar que aquesta facilitat es perdés i d’això n’ha resultat un aïllament del poble 
per manca de transport. Creiem que cal fer un estudi seriós valorant el cost de gau-
dir d’un transport directe i ràpid a Barcelona, al menys en hores punta, considerant 
els beneficis que això portaria als vilatans. Cal tenir present que podem invertir en 
aquesta línia, igual que ho fem en altres activitats (La Sala, petards i correfocs...) doncs 
un servei públic no ha de tenir la finalitat del benefici econòmic. No n’hi ha prou de 
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Conciliació horària o la 
xocolata del lloro?
Si plego de la feina a les 19 h i les boti-

gues tanquen a les 19 h, què puc fer?
No comprar?
Mirar d’omplir la nevera, el congela-

dor, el rebost i els armaris el dissabte al 
matí, i deixar de fer les feines que tenia 
destinades a aquestes hores?

Agafar els trapaus i anar a l’híper 
que tanca a les 22 h?

Llavors, a què estem jugant quan 
parlem de reforma horària? De concili-
ació en els diferents aspectes de la vida: 
laboral, educatiu, comercial, lleure, etc.?

Conciliació ve de «Conciliar: Posar 
d’acord persuasivament sobre un punt 
en litigi. Posar d’acord, fer compatibles 
sense violència coses que semblen con-
tradictòries» (Diccionari de la llengua 
Catalana, IEC). Així doncs caldrà posar 
d’acord els horaris : laborals, educatius, 
comercials, familiars, de lleure, etc.

Si primer no conciliem, de què ens 
servirà modificar i, a més, sovint d’una 
manera unilateral. Posaré un exemple:

El Ple de l’Ajuntament que es fa una 
vegada al mes (quina gran incidència 
en la conciliació dels horaris del parti-
cipants) es feia a les 20 h. L’any passat 
adduint conciliació horària es va passar 
a les 19 h, i ara amb més conciliació el 
volen fer a les 18  h. Clar que després 
es fan afirmacions d’allò més sucoses: 
«és que la participació als plens està 
destinada als càrrecs electes, o sigui als 
regidors». Llavors els vilatans i vilatanes 
que amb la paciència del vell Job assistim 
a la representació mensual cal que anem 
conciliant el nostre horari al dels electes 
que són els que ho decideixen sense 
concili.

Senyors, si realment volem ser una 
mica coherents, comencem per baix 

fonaments i anem bastint de mica en 
mica l’edifici.

Horaris laborals. A part de les perso-
nes que treballen a torns, s’ha mirat com 
fomentar horaris laborals de tipus euro-
peu, o sigui de 7 a 15 o 8 a 16? S’han fet 
reunions amb els empresaris de la Vila per 
sondejar com respon el sector? Què fan a 
poblacions veïnes similars a la nostra?

Horaris escolars. Quins passos ha 
fet l’administració (supra local suposo) 
perquè els nostres infants i adolescents 
tinguin horaris més racionals, similars a 
altres països on sovint ens emmirallem?

Horaris d’activitats culturals i de 
lleure. A part del cap de setmana, a 
quines hores es pot assistir a una confe-
rència, fer un curset de ball, de cant, de 
gimnàstica o similar, etc.? És normal que 
ho haguem de fer a partir de les 20, 21, o 
22 h de la nit?

Si sortíssim de la feina a les 15  h i 
poguéssim recollir la mainada de l’escola 
a les 16 h, tindríem hores per destinar-les 
a la resta d’activitats del dia. Llavors, les 
botigues podrien tancar a les 19 h i les 
persones que hi treballen també tindrien 
conciliació.

Mentre no hi hagi una adequació dels 
horaris del món laboral, tot el que es faci 
malgrat les bones intencions i la bona 
voluntat, serà permeteu-me l’expressió 
com la xocolata del lloro.

Ah, i senyors de l’Ajuntament, si 
realment voleu modificar els horaris dels 
Plens, mentre la conciliació a la resta no 
ens arriba, us proposo fer-los a les 12 
del migdia i, així, amb les ganes d’anar a 
dinar, segur que plegueu d’hora.

Salut, molta salut!

Joan Culubret i Missé

parlar de mobilitat sostenible, sinó que cal 
invertir-hi, i més quan aviat no es podrà 
entrar a l’àrea metropolitana en segons 
quins vehicles privats per temes relacio-
nats amb la contaminació i l’ecologia.

Parlar de conciliació d’horaris ens 
agrada però ull dels que s’omplen la 
boca amb aquestes paraules. Què vol dir 
conciliar?, on són els límits?, tothom pot 
conciliar?... Està clar que el lliure comerç 
posarà els límits de la conciliació en aquest 
terreny, però qui els ha de fixar en el ter-
reny del servei públic? Com concilien els 
sanitaris que han d’atendre les urgències 
les 24 hores, 7 dies per setmana? Qui els 
dóna servei a aquests treballadors quan 
acaben la seva activitat laboral, si la resta 
de la societat està conciliant? Creiem 
que cal una reflexió profunda al respecte, 
sobretot quan els que reclamen la seva prò-
pia conciliació són els servidors públics. 
Ser servidor públic té uns avantatges, 
però també té unes obligacions derivades 
del caràcter públic del seu servei, no ho 
oblidem!

(ve de la pàgina anterior)

Dissabte 29 d’abril del 2017

18:00 h 1a convocatòria

18:30 h 2a convocatòria

Local social de l’entitat: Carrer Gran, 28

Descarrega’t la revista en pdf:
avargentona.com/banc

Ordre del dia:
1. Informe del President
2. Informe del Secretari
3. Informe del Tresorer
4. Elecció del President
5.  Sorteig de 8 exemplars del llibre 

sobre la Pagesia a Argentona d’en 
Joan Pannon, entre els assistents

6. Torn obert de paraules

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En acabar l’assemblea hi haurà un pica-pica.
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El centre també és de tots i no d’uns pocs privilegiats

Segons les dades recollides recentment 
del padró municipal, més d’un trenta 

per cent de la seva població, aproxima-
dament, ha de fer ús d’un vehicle per 
situar-se al centre de la població, per tal 
de fer adequadament les seves compres, 
gestions, etc.; en definitiva, per cohesionar 
les perifèries amb el nucli principal i poder 
gaudir del fer vida de poble, ja que poble 
ho som tots.

Dic això perquè sovint en aquestes 
pàgines es tracta amb una certa frivolitat 
i interès particular el tema dels cotxes i 
aparcaments. I, concretament, faig esment 
en el darrer número del Banc de la Plaça 
on es fan manifestacions on s’arriba a 
recomanar que els ciutadans que venen de 
fora aparquin a la ronda de Llevant com a 
solució perquè els privilegiats de viure al 
centre no siguin molestats amb el trànsit 
rodat.

I no se n’adonen que els que viuen al 
centre i que tant qüestionen els cotxes, 
són els primers a contaminar amb els seus 
vehicles quan circulen per aquests carrers 
per anar a encauar els cotxes dins el seus 
garatges particulars. Doncs que donin 

exemple i siguin els primers a anar a apar-
car, cada dia, a la seva estimada ronda de 
Llevant!

Molts dels que anem a les rodalies del 
carrer Gran per comprar i fer gestions, 
no tenim pas la vana pretensió d’aparcar 
a peu de domicili exacte, sinó a un lloc 

lògic on puguem, després, carregar el que 
hàgim comprat. I no dic de fer-ho al carrer 
Sant Miquel o el de les Monges, per exem-
ple, perquè sempre sembla que hi hagin els 
mateixos vehicles aparcats a perpetuïtat. 
O als llocs autoritzats on sovint s’observa 
que els rellotges indicadors d’horari van 
canviant l’hora i el vehicle no es mou en 

tot el matí. O furgonetes que han adquirit 
una plaça particular davant del Saló de 
Pedra, etc. etc., i ningú no els hi diu res.

El centre no és un vedat privat on 
només puguin circular els seus veïns 
perquè puguin entaforar els seus cotxes al 
seus garatges. És qüestió de compaginar 
totes les necessitats de tots els seus veïns 
que s’hi desplacen amb vehicle. Igual com 
ho han resolt a Mataró, Sabadell, Terrassa 
o inclòs a Arenys de munt, per exemple.

Sé que és un tema difícil i no estic 
segur que a can Doro i cal Guardià siguin 
els llocs més adients. Segur que un ajun-
tament valent i intel·ligent promocionaria 
un aparcament definitiu a la Plaça Nova, 
on podria, també, resoldre l’aparcament al 
públic forà que va a la Sala, a la Ràdio, a la 
Casa Gran i a altres indrets.

Mentrestant, tenim el que tenim i res 
d’anar a aparcar a la ronda de Llevant per 
a poder comprar. O a aquest pas els que 
també es molestaran seran els anunciants 
que donen suport a aquesta publicació.

Josep Coma Madà
Soci de l’AAVV d’Argentona. 

El passat mes de novembre va haver-hi 
el Gran Recapte i, com cada any, 

Càritas hi va participar. Es van recollir 
aliments de Bon Àrea i Supermercat 
Condis d’Argentona i també de Super-
mercats Condis i Suma de Dosrius. 
En total es van recollir 3.725 Kg d’ali-
ments. Hi van participar 30 voluntaris a 
Argentona cobrint el Bon Àrea i Condis. 
Donem les gràcies a tots els participats i 
a tots els que amb la seva aportació van 
fer possible que el nostre magatzem esti-
gui ben proveït durant uns mesos.

Fent un resum de l’any 2016 podem 
dir que les persones ateses han canviat. 
Alguns han deixat de venir perquè s’han 
traslladat a Mataró o perquè han trobat 
feina, en total unes 15 famílies, però 
també n’han vingut de noves: des de 
gener fins a desembre 23 famílies, totes 
elles enviades des de Serveis Socials de 
l’Ajuntament. També hi ha els casos 
crònics que, des de fa anys, requereixen 

ajuda. Durant tot l’any passat s’han atès 
89 famílies.

Cada dimecres els usuaris venen 
a buscar roba i aliments, alguns cada 
15 dies i altres 1 cop al mes; depenent 
de la valoració que fa Serveis Socials 
de l’Ajuntament, segons necessitats, 
nombre de membres de cada família i 
ingressos,

Cada 15 dies arriba des del Banc dels 
Aliments fruita i verdura que tots els 
usuaris poden venir a buscar-ne.

També s’han fet ajudes econòmiques 
a les famílies més necessitades. Durant 
l’any passat, s’han pagat:

‒ 2.460 € en lloguers
‒ 413,68 € en rebuts de llum i gas 
‒  2.442 € en dinars escolars per a nens 

que no havien tingut beques de men-
jador

‒  2100 € en ajudes diverses com com-
pra d’estufes o cuines en alguns 
usuaris, Colònies Escolars, Casals 
d’Estiu, uns audiòfons

‒  1.340 € en compres dels lots de 
Nadal que es fan a tots els usuaris i 
es donen productes típics d’aquesta 
època com: torrons, neules, pollastre, 
canelons, etc.

Altres despeses:
‒  2.460,48 € Lloguer local Passatge de 

les Escoles, 4 
‒  1.452 € Lloguer local Bernat de Riu-

demeia
‒  1.560,36 € IBI, llum i aigua locals
‒  1.058 € Despeses de neteja, manteni-

ment i varis 

Amb uns ingressos de:
‒  7.500 € de la Subvenció de l’Ajunta-

ment
‒  6.951 € de donacions diverses.

Totes les accions que Càritas pot 
fer són petites ajudes com si poséssim 
pedaços però el que realment necessiten 
els usuaris és una feina, per porder-se’n 
sortir de la pobresa crònica i de l’angoixa 
de no arribar a final de mes. 

Esperem que tal com va dient el 
govern vagi millorant la situació i no 
només a les grans empreses sinó que 
també repercuteixi a les butxaques de les 
famílies.

Càritas, gener de 2017

El centre no és un vedat 
privat on només puguin 
circular els seus veïns 

perquè puguin entaforar els 
seus cotxes al seus garatges
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El pressupost participatiu

Molt positiva. Així és com puc valorar 
l’experiència del meu pas per una 

de les comissions per a decidir l’ús dels 
500.000 € de pressupost participatiu. Per 
primera vegada a Argentona hem tingut 
la sort de poder decidir què fer amb una 
petita part dels nostres diners, gràcies a 
una forma diferent de fer política, impli-
cant a la ciutadania, escoltant les seves 
necessitats i desitjos per a fer-se realitat.

Una participació del 8,7% (800 per-
sones) pot semblar poca cosa, però és 
elevat quan ho comparem amb proces-
sos semblants en altres viles i pobles 
catalans. Però hem de fer autocrítica i 
treballar per a assolir una millor partici-
pació i apropiació, explicant als nostres 
convilatans que no n’hi ha prou amb 
queixar-se. Cal implicar-se en les comis-
siones i cal votar massivament. Penso 
que tots els vilatans i vilatanes hauríem 
de participar directament almenys un 
cop en comissions, consells, plenaris o 
inclús en política i ens adonaríem del 
funcionament de les nostres institu-

cions, creant-nos una visió molt més 
realista dels afers municipals.

Els resultats ja són coneguts i, com 
era d’esperar, s’han prioritzat els espais 
comuns. Aquests ja han estat incorporats 

en els pressupostos de 2017, tal i com va 
prometre el govern municipal. En primer 
lloc ha quedat la redacció del projecte per 
a cobrir la piscina, i sense voler entrar en 
la seva conveniència o no, crec que l’enun-

ciat va portar a una important confusió 
(projecte de condicionament de la piscina). 
Els 65.000 € només serviran per al disseny 
i pressupost, el qual probablement serà 
tan elevat tant per les obres com pel seu 
manteniment anual que serà inviable per 
al poble. En tot cas decisions son deci-
sions, així que penso que és necessari que 
a l’hora de las propostes siguem molt més 
concrets per estalviar-nos malentesos. Les 
altres propostes guanyadores són l’arran-
jament dels parcs infantils amb 180.000 € i 
la millora de la via pública amb 121.000 €, 
que s’incorporaran a la partida ja assig-
nada en el pressupost ordinari, i l’arranja-
ment del pavelló antic amb 134.000 €.

Ja és oberta la convocatòria per a for-
mar les noves comissions per al proper 
pressupost 2018 i vull recomanar des d’aquí 
a tothom que participi a les comissions. És 
una bona oportunitat i forma de prendre 
part activa en els afers de la nostra Vila.

Manel Pérez Coronas
Vilatà.

Hem de fer autocrítica 
i treballar per a assolir 

una millor participació i 
apropiació, explicant als 

nostres convilatans que no 
n’hi ha prou amb queixar-se

Qui és Trinitario Rubio?

«Una vida per a la igualtat i 
la llibertat». Aquest es el títol d’un 
escrit sobre Trinitario Rubio que va 
publicar el Banc de la Plaça en el seu 

número 16 (desembre de 2007), escrit 
pels germans Josep i Xavier Nieto.

«Avui el nostre personatge no és ell en 
si la noticia, sinó que ell sol és el trans-
missor viu de la història de tantes i tantes 
persones que van haver de passar per la 
mateixa situació i que ja no ho poden 
explicar. El que volem fer és un home-
natge, a través del Tàrio Rubio, a tots 
aquells milers de persones que creien que 
podien canviar el món a través dels seus 
ideals i van lluitar deixant-hi la vida».

Així comença l’escrit que recoma-
nem tornar a llegir a aquells que ja 

coneixeu al Tàrio i també als que no el 
coneixen tant. Ara que se’l vol propo-
sar com a Fill adoptiu d’Argentona, 
és bo conèixer una mica la trajectòria 
d’aquesta persona que va viure un bon 
grapat d’anys a la nostra Vila i que va 
integrar-se en la vida social, política i 
cultural d’Argentona. 

L’article el podeu retrobar al 
següent enllaç, on hi ha penjats els 
números del Banc de la Plaça ja publi-
cats: www.avargentona.cat/banc

Joan Culubret i Missé

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

Graduat Social i Tèc. Sup. PRL
Dret Laboral, Seguretat Social i Estrangeria

babello@icamat.org - Tel. 600 673 324
Argentona - Mataró

Agent d'assegurances exclusiu 
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RETALLS del 

Qui és en 
Trinitario 
Rubio?

Aquesta és la pregunta 
que es fan, a dia d’avui, alguns 
argentonins. Per donar una mica 
d’informació, o de llum, hem 
buscat en les col·laboracions que 
cada mes ens oferia a la revista 
Llaç en el seu espai Hom sempre 
va pensant. 

Hem triat l’article que fa 37 
anys, en el número 44 de març 
de 1980, ens va il·lustrar. 

Caterina Alsina Parnau
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«El exalcalde de Argentona (Maresme) Pep 
Masó (Tots per Argentona) y tres de los 
concejales del mandato 2007-2011, Xavier 
Collet (TxA), Miquel Mendoza y Ferran 
Armengol (CiU), serán juzgados como acu-
sados por los presuntos delitos societario y 
de malversación de caudales públicos.»

Amb aquest cridaner titular i un arti-
cle poc elaborat, sense consultar la 

part encausada, el Periódico de Catalunya 
donava la notícia, el passat 25 de gener, de 
l’obertura del judici oral contra el govern 
del 2007-2011 de Tots x Argentona i CiU, 
per la seva gestió a la societat municipal 
Argentona Projectes, davant la denúncia 
interposada als jutjats fa 10 anys pel 
llavors regidor Félix Rosa d’Agrupació 
Argentona, formació política avui desapa-
reguda.

El titular de premsa groga d’El 
Periódico barreja la malversació i el 
presumpte delicte societari, de no haver 
respost als requeriments d’informació 
comptable de la societat municipal al seu 
consell d’administració i al jutge, així com 
la forma en com es van liquidar les indem-
nitzacions heretades pels acords amb els 
propietaris, formalitzats en l’època de 
govern de l’Entesa d’Antoni Soy i Jordi 
Pinart per la societat municipal, deficitària 
i sense recursos, Argentona Projectes.

La jutgessa resoldrà, com sempre tard, 
el cas sobre la greu acusació de malversa-
ció. Aquesta acusació només és defensada 
per la part denunciant (Agrupació Argen-
tona) ja que el fiscal no en fa acusació, ni 
n’ha trobat fonament. Desprès de tot el 
llegit i escoltat, no hi veig cap motiu per 
sospitar que ens trobéssim davant d’un 
cas d’enriquiment personal que permetés 

crear el dubte que ens trobéssim davant 
d’un judici per presumpta corrupció, com 
s’ha fet. En tot cas podríem estar davant 
d’un problema de manca de transparència, 
de gestió, de formes, que costa d’entendre 
que pugui tenir justificació.

Tots per Argentona ha argumentat 
que no podia presentar la informació 
comptable sol•licitada en aquell moment 
perquè encara no estaven els comptes 
tancats i que els pagaments que es van fer, 
per part de l’ajuntament, venien obligats 
per sentències judicials, originades per les 
demandes interposades dels propietaris 
reclamant els compromisos signats.

Aquest és el retorn de l’actitud poc 
respectuosa i de menyspreu que TxA va 
tenir cap un regidor electe, que enlloc de 
tractar de manera respectuosa, van creure 
just pagar-li amb la seva mateixa moneda 
i ignorar-lo, motiu que va exacerbar encara 
més la ràbia de Fèlix Rosa contra ells. Per a 
mi no eren maneres, per molt inadequada 
que fos l’actitud de l’ex-regidor, com ara 
tampoc no crec que siguin maneres les que 
ha tingut el govern, sumant-se a les rendes 
de l’admissió a tràmit de la seva acusació.

Els mitjans municipals, que sempre 
fan content l’amo, han informat mitjan-
çant el Cap de Creus, oblidant en la seva 
cronologia l’etapa de l’Entesa, responsa-
ble dels compromisos que van hipotecar 
Argentona Projectes i han posat el micrò-
fon al govern pentapartit argentoní. Cal 
recordar que el govern representa el pre-
sumpte perjudicat i hauria d’interessar-se 
per esclarir els fets en defensa de l’interès 
públic, enlloc de fer llenya de l’arbre cai-
gut, de manera oportunista i amb interès 
partidista, com han aprofitat per fer en 
la denúncia admesa a tràmit de Fèlix 
Rosa. No fan seves les acusacions però 
gaudeixen del botí, obviant la presumpció 
d’innocència. Expliquen les excel•lències 
dels seus codis ètics de partit que, diuen, 
en un cas així els farien dimitir. Aprofiten 
la notícia, que els hi ha anat com anell al 
dit, per desacreditar l’agrupació d’electors 
argentonina més votada per tres mandats, 
a la que tenen arraconada i menyspreada 
a l’oposició, des d’on amb molta paciència 
intenta fer una política constructiva sense 
èxit.

Tot i amb això, penso que TxA hauria 
d’haver actuat amb transparència des del 
primer moment i no va ser així, motiu que 
ha permès que la denúncia hagi arribat 
fins aquí. Alguna cosa no s’ha fet bé i seria 
bo reconèixer els errors. De la mateixa 
manera, penso que pel bé de la política 
argentonina i de la seva agrupació, Tots x 
Argentona, Xavier Collet i Pep Masó hau-

Tots x Argentona a judici per 
Argentona Projectes

Penso que TxA hauria 
d’haver actuat amb 

transparència des del 
primer moment i no va ser 
així, motiu que ha permès 

que la denúncia hagi 
arribat fins aquí

No hi veig cap motiu 
per sospitar que ens 

trobéssim davant d’un cas 
d’enriquiment personal

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

ELECTRO SERVEI

Desplaçament gratuït 
a Argentona

Servei assistència tècnica 
d’electrodomèstics

93 799 74 50 
607 85 85 38 

(Jordi)

• Reparació de rentadores, assecadores, 
rentavaixelles...

• Venda d’electrodomèstics colpejats i d’exposició
• Aparell d’ocasió revisats i amb garantia
• Servei de lampisteria (electricitat, aigua, gas, 

aire condicionat i calefacció)

Pressupost sense compromís - Servei en 24 h
Nova adreça: Dr. Farrero núm. 16 (al costat de La Formiga)!
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rien d’haver deixat l’acta de regidor fins la 
resolució del cas.

Si, és cert, l’assemblea els ha recolzat 
per amplíssima majoria i això els honora 
i dona legitimitat per no abandonar el 
càrrec, però per a mi també diu, que TxA 
es sustenta en el lideratge de Pep Masó i 
Xavier Collet, sense ànima pròpia com a 
projecte. Aquesta era l’oportunitat per 
demostrar que TxA és un formació política 
local per si mateixa i donar l’oportunitat 
a encapçalar-la a d’altres membres fins la 
resolució del judici.

No és d’estranyar, en política, que un 
home de partit com en Salvador Casas 
amb 15 anys d’ofici al consistori al serveis 
del PSC, ataqui l’oposició tot explicant les 
excel·lències del codi ètic del PSC, tot i 
pertànyer a un dels partits que, junt amb el 
PP i CiU, acumulen més casos de corrupció 
a les seves esquenes..

Tampoc no sorprèn que el maldestre 
Pere Mora d’ERC, amb el seu conegut 
tarannà, s’hi acarnissi i s’ompli la boca 
parlant d’ètica i d’assumir responsabili-
tats. És el menys indicat per fer bandera 
de l’ètica per la seva responsabilitat en la 
lluita interna de l’ERC argentonina que 
va desbancar Manel Pérez per portar el 
convergent Armengol com a cap de llista 
d’ERC a les municipals. Sense reconèixer 

mai els seus errors que van quedar palesos 
amb els resultats de la coalició electoral 
ERC-CiU a les urnes.

Decep també, un cop més, la CUP d’Eu-
dald Calvo. El que fa és deixar que facin 
els seus socis d’ERC i el PSC, que s’han 
convertit en els seus mentors, apaivagant 
aquella joventut que volia canviar-ho tot i 
que ha acabat fent el de sempre. En la línia 

dels seus mentors, s’ha sumat al festí i a 
difondre el dubte de la possible corrupció, 
oblidant però l’Eudald, que ell va estar 
amb la Plataforma. Això el feia coneixedor 
de les maneres autoritàries i obscures de 
Jordi Pinart en l’era Soy, en tot l’afer de 
can Doro, quan volien construir un bloc 
d’habitatges de luxe al ben mig de l’espai 
públic. Aquests van ser el màxims respon-
sables d’Argentona Projectes i de tots els 
acords i obligacions amb la promotora i 
els propietaris privats. Hipoteques hereta-

des que TxA, amb menys o més encert i 
amb millorable transparència, va haver de 
resoldre en un context d’oposició ferotge 
de l’Entesa/PSC que mai no va acceptar la 
seva expulsió del govern, a les eleccions 
del 2007, pel cas de can Doro.

L’alcalde ja va respondre davant la 
jutgessa que l’ajuntament no es persona-
ria com a acusació, amb el que s’entén que 
el govern no creu que hi puguin haver 
indicis de delicte contra l’erari públic. 
Això fa més lleig el fet d’aprofitar-se’n 
com a carronyaires de la situació, alimen-
tant sospites, només cercant interessos 
partidistes, sense pensar que darrera hi 
ha persones com ells i que demà podrien 
estar ells en el seu lloc.

Malauradament per a la Vila continuem 
amb una política municipal sense canvis, 
d’enfrontament de bàndols, preocupada 
pel poder i la lluita partidista. Desitjaríem, 
algun dia, veure transformada la política 
en la seva vessant noble, vinculada al bé, 
en la cerca de consens i d’objectius comuns 
per donar respostes a l’interès general, a 
les necessitats de la ciutadania, del poble i, 
de manera participativa, en la construcció 
d’una societat millor. En fi, fer política en 
majúscules.

Lluís M. Mas i Esquerra

Decep també, un cop més, la 
CUP d’Eudald Calvo. El que 

fa és deixar que facin els 
seus socis d’ERC i el PSC

Plaça de Vendre núm. 5 - Tel. 93 797 02 59 - ARGENTONA
Carrer Roser, 24 - Tel. 93 797 02 57 - ARGENTONA

Mercat de Cerdanyola - Tel. 93 799 64 55 - MATARÓ

CRIANÇA

MATANÇA

I ELABORACIÓ

PRÒPIA

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpia
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A vui entrevistem en Ramon Lleonart 
i Itxart. La finca agrícola està situada 

en el marge esquerre de la riera d’Argen-
tona , en el veïnat de Sant Jaume de Traià, 
prop del paratge de Can Pitongo. 

Accedim a la finca de can Lleonart per 
la carretera que porta al veïnat del Cros, 
travessant el pontet de la riera d’Argen-
tona. De cop estem enmig d’una magnífica 
arbreda de plataners, de l’antic traçat de la 
via del tramvia Mataró-Argentona. 

Ens rep en Ramon, d’ofici pagès de 
tota la vida, ara ja jubilat amb 72 anys. 
En Ramon és un home de talla mitjana, 
de tracte afable i planer, potser un xic 
reservat. De caràcter senzill, el seu rostre 
i les seves mans estan clivellades pel rigor 
del seu ofici. Enclenxinat, de front ample 
amb frondoses celles i ulls vius, amb tota 
la saviesa de la pagesia a la seva esquena, 
transmesa per moltes gernacions anteriors.

Ens comenta que ell ve d’una llarga 
nissaga de pagesos de Mataró. La seva 
antiga explotació agrària estava al Rengle 
al Mas de can Sereneta. Però que a resultes 
de fer l’autopista Mataró-Granollers el van 
fer fora de la seva propietat i, l’any 1993, va 
comprar la finca de Can Pitongo. Per tant, 
fa vint-i-quatre anys que és en aquesta 
finca agrícola, ara ja gaudint de la meres-
cuda jubilació. 

És bona aquesta terra? 
Sí, és de bon sembrar.
Com és el dia a dia d’un pagès? 
És sacrificat, amb les obligacions que 

comporta el cultiu i les feines pròpies del 
camp.

I t’agradava fer de pagès? 
Sí i tant abantes, era el normal! Era fins 

i tot ben mirat i amb certa categoria.
És una feina dura? 
Si es fa de gust, no! És una feina grati-

ficant com que treballes per a tu.
Teniu relleu generacional? 
Sí, i tant! Actualment el qui porta 

l’explotació agrària és el meu fill, en Jordi 
Lleonart i Manubens.

Quina extensió de terres teniu?
Tres hectàrees. 
Són de regadiu o de secà? 
Regadiu.
Quin tipus d’agricultura empreu? 
La tradicional de tota la vida.
Feu rotació de cultius? 
Sí, intentem que d’un any a l’altre no 

coincideixi el mateix cultiu a la mateixa feixa.
Amb quins adobs o fertilitzants 

aboneu els camps? 
Amb fems orgànics, ajudats puntual-

ment amb adobs minerals.
Esteu assessorats en el control de 

les plagues? 
Si amb l’Agrupació de Defensa Vegetal.

Aquest any amb la sequera, heu 
tingut problemes de subministrament 
d’aigua?

Sí la sequera de l’estiu ens ha perjudi-
cat les carxoferes, que necessiten molt reg.

Quin sistema de reg empreu? 
El de goteig 
Sembreu a llavor o planteu a tacos? 
Les dues coses.
Sou partidari de sembrar o plantar 

pels sants, per exemple: Per Sant Jaume 
les mongetes del ganxet o per Tots 
Sants els pèsols i pel Pilar les faves? 

A veure no sóc lluner, però sí que 
segueixo les tradicions atribuïdes al san-
toral.

Les llavors les compreu o en teniu 
d’antigues? 

Per sort, tenim moltes llavors que són 
nostres, recuperades: mongeta tendra de 
mata alta, mongeta de mata baixa, toma-
cons de penjar, faves reina móra, pèsols 
voluntari i carbassa petita violí.

Quina és la vostra producció de 
verdures? 

A l’hivern: espinacs, bleda, carxofa, 
bròquil, coliflor i Calçots. Per la primavera: 
pèsols, faves, ceba i enciams. A l’estiu: 
tomàquets d’amanir i sucar, pebrots, alber-
gínia, carbassó, enciams, mongeta tendra. 
Per la tardor: tomàquets d’amanir i sucar, 
pebrots, albergínia, carbassó, carbassa, 
mongeta del ganxet.

Esteu especialitzats en alguna ver-
dura?

Sí, en tomacons de penjar i mongetes 
del ganxet.

És difícil cultivar tan a prop del 
canal de la riera, a l’hivern? 

No, tot i que aquí estem uns dos graus  
per sota del fred normal.

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona

En Ramon 
Lleonart i Itxart 
de Can Lleonart

Finca Can Lleonart

En Ramón amb els pèsols de temporada
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Teniu cultius amb hivernacles? 
Sí, tot i que només en fem servir una 

part per a les verdures d’hivern i primavera.
Feu mercats? 
No, fem la venda al major i al detall al 

porxo de la finca. Els matins de 9 a 1 i les 
tardes de 3 a 6, podran trobar les verdures i 
hortalisses de temporada. Del camp a casa, 
amb la garantia del producte de proximitat 
i Km0.

Com veieu la situació actual del vos-
tre sector? 

Riu i diu: Està bastant fluix el nostre sec-
tor i aguantem com podem. Hores d’ara no 
sabríem canviar d’ofici. És molt difícil viure 
de la terra!

Considereu els horts urbans com a 
competidors? 

Sí que ens fan la competència... i tant 
que sí, a l’estiu principalment!

Heu rebut danys per la fauna cine-
gètica?

Bé, sí, hem de reforçar els tancats de 
tot el perímetre de la finca, sobretot per als 
animals de dues potes perquè ens entren de 
tant en tant. Temps enrere vam tenir una 
plaga de conills i hem de ser-hi a sobre, ja 
que ens malmetien molt les plantacions.

Creieu que fora possible una agrobo-
tiga a la vila, de venda directa o online, 
que donés sortida als productes de tots 
els pagesos d’Argentona? 

D’entrada no és viable! Hi ha molta 
competència de les grans superfícies i hiper-
mercats de la comarca, on la gent hi cerca el 
més barat!

És rendible fer de pagès? 
És molt difícil... però ens sortim per ara!
Què recomanaríeu als que volen ser 

pagesos? 
En primer lloc, cal voler-ne ser i que la 

terra et cridi. Tenir moltes ganes de tirar 
endavant i especialitzar-se en alguna ver-
dura de temporada.

Francesc Navarro i Bonamusa

07/12/2016. Un botànic localitza a un bosc 
d’Argentona un bolet en perill d’extinció, 
molt similar l’Estrelleta de terra. La varietat 
trobada és el Myriostama coliforme. Aquest 
bolet és molt escàs i n’és prohibida la recol-
lecció i la comercialització. Foto: Cap Gros

23/12/2016. Una fredeluga Vanellus vanellus 
ha estat vista en un prat del Sot de Can 
Castells. És un ocell migrador comú i 
fàcilment identificable. Durant la tardor-
hivern arriben a casa nostra procedents del 
nord i centre d’Europa. Foto: F. Navarro

15/01/2017. Una imatge de l’edició 
d’enguany dels tradicionals Tres tombs. 
Foto F. Navarro

06/02/2017.  Mobilització en suport als 
encausats pel judici del 9N, amb la presèn-

cia l’ANC d’Argentona. Foto F. Navarro

24/02/2017. Presentació del llibre del 
Cavaller Floïd de Genís Sinca, sobre la vida 
del mecenes Joan Bautista Cendrós. Acte 
organitzat per Argentona, Cultura i Debat. 
Foto F. Navarro

Coses que han passat…
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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

Tel.: 93 797 04 11 - 93 756 03 06

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA
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El poble s’ho mereix

El poble d’Argentona es mereix un 
pavelló esportiu i una gran piscina, i 

tant que sí! Es mereix una gran biblioteca, 
la restauració de can Puig i Cadafalch... 
Aquesta casa a mi m’arribà al cor perquè 
jo en vaig sortir per casar-me! Tot això 
és molt important i hem de lluitar per 
tenir-ho però... i la Plaça de Vendre? i la 
Font Picant? I els aparcaments? És impor-
tant haver de donar la volta al poble per 
anar a aparcar a can Doro? Sabeu quanta 
gent agafa el cotxe i se’n va al Prica o a 
qualsevol altre establiment on tinguin un 
aparcament assegurat i gratuït?

Fa seixanta anys, més o menys, que 
ens varen dir que ens farien la Plaça 
de Vendre i el Casal d’Avis a can Doro. 
Encara recordo la Carmeta de can Barrau 
que ens deia: «Ai, tontos, ni la veuré jo, ni 
la veureu vosaltres!». Tenia raó, encara hi 
han les mateixes parades al mateix lloc. 
Espero que la biblioteca no hagi d’esperar 
tant.

I la Plaça de Vendre on la fareu? La 
fareu a la Velcro? Els veïns estaran con-
tents però el centre del poble quedarà 

mort. Sento tristesa quant penso que el 
que ens varen prometre fa tants anys se 
n’hagi anat en orris, que no haguem tingut 
un ajuntament que tingués nassos o temps 
per fer l’obra que ens varen prometre. Per 
a mi s’han oblidat de les petites coses, tots 
volen fer grans obres per poder dir «Això 
ho he fet jo».

I la Font Picant? Teniu algun projecte 
per a la Font Picant? Segurament que els 
més antics del poble encara recorden les 
processons de gent que venien de Mataró a 
veure un got d’aigua junt amb una bosseta 
d’anissos que la Rosita no recordo si els 
hi donava o els venia. La gent del poble 
n’estaven orgullosos, quantes mares i 
pares vaig veure jo que portaven la seva 
quitxalla a la font.

I els carrers? Heu vist o heu mirat com 
estan? Sabeu la gent que cau i ha caigut 
(jo en sóc una). Molta gent em crida i em 
diuen: «tu que escrius perquè no toques el 
tema dels carrers?» A aquesta gent no els 
he vist mai en un ple. De vegades en fan 
pensar en aquella dita que «cada poble te el 
que es mereix».

Jo he lluitat pel meu carrer que és el de 
Josep Solé... i tinc esperances que aquesta 
vegada ho aconseguirem. El senyor 
alcalde l’Eudald em va fer una juguesca i 
m’agradaria molt que la guanyés ja que res 
m’agradaria tant com haver-li de pagar un 
dinar.

I ara us he de dir que estic molt can-
sada, que m’he fet vella, sí, sí, vella! Que la 
memòria se me’n va i que per escriure una 
pàgina n’he de fer malbé vint, he de deixar 
d’escriure... ho sento!

Vull agrair al Banc de la Plaça l’oportu-
nitat que m’ha donat per escriure tot el que 
jo penso i crec.

Mossèn Salvador em va dir una vegada: 
«si penses i creus en una cosa... defensa-la, 
no tinguis vergonya, lluita pel que creus».

Tot això us ho diu una dona de vui-
tanta-vuit anys que mai ha tingut l’oportu-
nitat de tenir estudis però us asseguro que 
cada pas que sóc donat al llarg d’aquests 
anys ha estat estudiant i he tingut un gran 
professor: la Vida!

Alfonsa Charles

Els estiraments són un conjunt d’exer-
cicis terapèutics que consisteixen en 

col·locar una o vàries parts del cos en una 
posició o postura mantinguda determi-
nada, amb la finalitat d’elongar els mús-
culs, tendons, lligaments, nervis i la pell.

Són un mètode per entrenar i adquirir 
flexibilitat, és a dir, la capacitat que ens 
permet realitzar moviments en la seva 
màxima amplitud, per aquest motiu ens 
ajuden a millorar l’elasticitat muscular, 

la mobilitat articular, l’extensibilitat dels 
tendons, ens proporciona més consciència 
corporal i afavoreix la circulació sangu-
ínia. A més és una molt bona tècnica de 
relaxació.

Hi ha diferents tipus d’estiraments 
(estàtics o dinàmics) i varien segons la 
finalitat i/o les estructures que es vulguin 
elongar, per exemple els estiraments en 
tensió passiva, contracció-relaxació, mio-
tendinosos i excèntrics, entre d’altres.

Normalment realitzem estiraments al 
finalitzar una sessió d’exercici físic per tal 
de relaxar la musculatura que s’ha posat 
en tensió, però també es pot utilitzar com 
una tècnica d’escalfament abans d’iniciar 
l’activitat i per a prevenir lesions.

Us recomanem una sèrie de premisses 
bàsiques abans de realitzar un estirament:

L’estirament és lent i suau, d’aquesta 
manera la tensió que volem que assoleixi 
el múscul, s’aconsegueix de forma pro-
gressiva.

La tensió màxima ha de ser suportable 
i sense dolor, i cal mantenir-la entre 20 i 
40 segons.

Es recomana estar el mateix temps de 
repòs que el temps que dediquem a man-
tenir l’estirament, per tant, la relaxació ha 
de ser lenta i suau.

Als grups de gimnàstica terapèutica 
t’oferim la possibilitat de fer tallers mono-
gràfics d’estiraments per elongar, mante-
nir i recuperar la flexibilitat dels teixits 
corporals, però també els incorporem a la 
majoria de classes de tonificació i/o rela-
xació tot explicant en quines patologies 
múscul-esquelètiques ens poden ajudar a 
nivell terapèutic i per a millorar la nostra 
postura corporal. 

Marc Terradellas Fernández
Fisioterapeuta Col. 5148

Els 
estiraments
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El final del procés democràtic cap a la 
independència arriba

El dia 17 d’agost de 2013, Angus Mac-
Neil (portaveu de l’SNP al Parlament 

britànic) en la conferència que va fer a 
la Universitat Catalana d’Estiu (Prada de 
Conflent) que portava per títol «L’exercici 
de l’autodeterminació: realitat i procés. El 
cas d’Escòcia», després de felicitar als cata-
lans per la capacitat d’organitzar manifes-
tacions multitudinàries, molt vistoses, va 
deixar anar la frase que encara ens pesa 
com una llosa: «quan vostès hagin decidit 
i publicat la data i la pregunta per al refe-
rèndum d’autodeterminació, tot canviarà. 
El món sabrà que això va de debò».

També va deixar clar que el govern 
d’Escòcia estava decidit a fer el referèndum 
(el primer) abans que el govern del Regne 
Unit hi hagués estat d’acord. Posició que 
va jutjar com la més intel·ligent per acon-
seguir que guanyés el NO (com així va ser).

Ara, els propers dies i mesos s’atansa 
el moment de la veritat, demostrem-li al sr 
Angus MacNeil, als escocesos i a la resta 
de pobles del món que anhelen la llibertat, 
que les nostres Vies, V baixes, punters, 
onades verdes, no eren una coreografia fes-
tiva. Estem decidits a votar el nostre futur 
amb independència dels xantatges, jocs 
bruts i amenaces d’ús de la força que ens 
volen doblegar.

Us deixo amb l’article escrit per Gui-
fré Jordan, publicat al setmanari digital 
Direct.cat amb data 16 de març que resu-
meix perfectament el que ens espera:

L’ANC es prepara per a l’Assemblea 
General ordinària que aquest any cele-
brarà el 29 d’abril a Granollers i ha fet 
públic el full de ruta per als propers mesos 
que proposa als socis. El referèndum és 
un punt irrenunciable per a l’entitat, i 
entra a detallar que hauria de ser binari, 
amb victòria pel Sí si arriba al 50%+1 
vots i sense mínim de participació. No 
obstant això, l’Assemblea és conscient que 
l’Estat podria recórrer a alguna maniobra 
coercitiva que l’impedís, i és per això que 
planteja tres escenaris possibles per als 

propers mesos per garantir que el camí 
cap a la plena sobirania segueix fins i tot 
en cas de suspensió de l’autonomia. Cap 
d’ells preveu unes eleccions substitutòries 
al referèndum.

Escenari 1: Llei de transitorietat, refe-
rèndum, independència.
El primer escenari, ideal per a l’inde-
pendentisme però poc probable, preveu 
l’aprovació de la llei de transitorietat jurí-
dica, la convocatòria d’un referèndum, la 
celebració de la votació sense oposició de 
Rajoy i l’inici de negociacions amb Madrid 
per fer efectiu el canvi de fronteres si gua-

nya el Sí. En cas que guanyi el No, fi del 
procés. Amb tot, les opcions que el govern 
espanyol es quedi de braços creuats són 
ínfimes.

Escenari 2: Bloqueig espanyol previ 
a la llei de transitorietat, veto al refe-
rèndum, declaració d’independència.
El segon escenari és un bloqueig de l’exe-
cutiu popular al primer dels passos descrits 
en l’escenari 1: la llei de transitorietat. En 
aquest supòsit, l’ANC «activarà les acci-
ons dirigides a exercir la plena sobirania 
del poble català en consonància amb el 
reconeixement únic de les institucions 
catalanes com a representants polítiques 
legítimament i democràticament escolli-
des». I si Rajoy continua amb el bloqueig 
fent impossible el referèndum per la 
via de les inhabilitacions o suspensions 
competencials, l’entitat farà lobby perquè 
el Parlament proclami la independència. 
En aquesta possibilitat, es preveu activar 
l’Assemblea d’Electes de Catalunya si el 
Parlament també caigués a mans de l’Estat 
per la força.

Escenari 3: Aprovació de la llei de 
transitorietat, veto al referèndum, 
sobirania de Catalunya.
L’últim supòsit és que la llei de transitori-
etat pugui ser aprovada però que Espanya 
veti per la força l’execució d’un referèn-
dum. En aquest cas, «l’ANC només consi-
derarà com a vigent la legislació sortint de 
la llei de transitorietat jurídica, [i] en farà 
obediència». Així, promourà que Catalu-
nya comenci a exercir la sobirania, és a dir, 
que passi a ser independent de facto.

Xavier Peguera
Assemblea Nacional Catalana

«Només és digne de la llibertat qui 
sap conquerir-la cada dia»

Benjamin Franklin (1706-1790) 
Estadista i científic estatunidenc

Ara demostrem-los que 
les nostres Vies, V baixes, 

punters, onades verdes, no 
eren una coreografia festiva

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

ja ha 

començat  

la temporada 

de planter

Perruqueria
“PERE MACO”

C/ Dr. Farrero, 2

Tel. 93 756 08 60
08310 ARGENTONA
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Hi ha una notícia sobre la taula, a nivell 
mediàtic i social, que fa replantejar i 

valorar els nostres hàbits de vida a nivell 
energètic. És un tipus d’energia que entra 
a casa de tothom i que la generen les cen-
trals nuclears. 

La noticia és sobre el debat del tanca-
ment de la Central Nuclear de Santa Maria 
de Garoña (Burgos).

Aquesta central es troba, actualment, 
en situació d’aturada des del 2012 i és la 
més antiga d’Espanya (1970). És una cons-
trucció similar a la de Fukushima (Japó). 
És gestionada per la companyia Nuclenor: 
Endesa i Iberdrola al 50%, cadascuna.

El dia 9 de febrer passat, la premsa 
va publicar la notícia que el Consell de 
Seguretat Nuclear (CSN) ha donat el 
seu vist-i-plau (amb quatre vots a favor 
i un en contra) per a la seva continuïtat. 
L’autorització està condicionada a que els 
propietaris de la planta assumeixin unes 
millores de seguretat que els hi han donat 
per aplicar a la central. 

El CSN està posant en marxa unes 
reformes a nivell de normatives que sembla 
que les centrals nuclears podrien funcionar 
sempre. Només fent una revisió cada 10 
anys. A més, s’obriria la porta a una possi-
ble indemnització en cas de tancar. 

Ens aquests moments de canvi impor-
tant en la gestió de les centrals és bo que 
estiguem una mica informats.

Què és una central nuclear?
És una instal·lació industrial construïda 
per generar electricitat a partir de l’ener-
gia nuclear. Les centrals nuclears formen 
part de la família de centrals termoelèctri-
ques, el que implica que fan servir calor 
per produir energia elèctrica. Aquesta 
calor prové de la fissió de materials com 
l’urani i el plutoni.

Els residus generats per la fissió de 
l’urani són emmagatzemats dins la pròpia 

central, en unes piscines de formigó espe-
cials per a materials radioactius.

Entre els anys 2020 i 2021, sis dels set 
reactors nuclears que funcionen a Espanya 
han de renovar el permís del seu funciona-
ment. Tres d’aquestes centrals estan situ-
ades a Catalunya. Dues, Ascó1(connexió 
a la xarxa el 1983) i Ascó 2 (connexió a 
la xarxa el 1985) estan localitzades a la 
comarca de la Ribera d’Ebre i la tercera 
Vandellós 2 (connexió a la xarxa el 1987) a 
la comarca del Baix Camp.

Les centrals Ascó 1, Ascó 2 i Vande-
llòs 2, estan gestionades per l’Asociación 
Nuclear Ascó-Vandellós participada per 
Endesa i Iberdrola i, després de la reno-
vació del contracte feta el 2010, tenen 
autorització d’explotació fins el 2020 i 
2021, respectivament. Estan connectades 
a la xarxa des de 1985, aproximadament.

Qui subministra el combustible a les 
centrals?
A l’Estat Espanyol, l’abastament d’urani i 
tot el que està relacionat amb el combus-
tible nuclear depèn de l’empresa estatal 
ENUSA industrias avanzadas SA situada a 
Juzbado (Salamanca).

L’any 2015, Enusa va subministrar a 
les centrals nuclears espanyoles Almaraz 
II, Ascó II, Trillo i Vandellós II un total 
de 153 tones d’urani en diferents graus 
d’enriquiment, procedents de Rússia, Aus-
tràlia, Kazakhastan i dos més. 

La fàbrica d’elements combustibles 
nuclears que ENUSA té a Juzbado, va 
fabricar 328,5 tU, de les quals 203,6 tU (62% 
del total) es van dedicar a l’exportació, per 
a les centrals nuclears de França, Suècia i 
Bèlgica.

ENUSA també té una empresa (ETSA) 
que realitza tot el transport del material 
nuclear i mercaderies radioactives.

Magatzem Temporal Centralitzat 
(cementiri nuclear)

Una vegada el combustible gastat s’ha 
refredat en les piscines s’introdueix en con-
tenidors per a alguna d’aquestes opcions:
 � Trasllat a magatzems definitius per a la 
seva disposició final

 � Trasllat a instal·lacions de reprocessament

 � Emmagatzemament temporal en sec, a la 
central, quan no hi hagi lloc a les piscines.

 � Emmagatzemament temporal centralitzat, 
on s’espera fins la seva disposició final.

El Magatzem Temporal Centralitzat a 
Espanya que funciona des de l’any 1961 està 
situat a El Cabril-Hornachuelos (Còrdova). 
Acull dos tipus de residus radioactius: els 
de mitjana i baixa activitat i, des de l’any 
2008, els de molt baixa activitat, provinent 
d’hospitals, laboratoris, obres, indústries...

Els de mitjana i baixa activitat reque-
reixen ser emmagatzemats i gestionats uns 
300 anys per la seva perillositat radioac-
tiva, mentre que els segons uns 30 anys.

Els residus d’alta activitat, en els que 
la seva radiació tarda en desaparèixer 
molts més anys, s’ha projectat que vagin 
al cementiri que es vol construir al poble 
de Villar de Cañas (Cuenca, Castella la 
Manxa). En aquests moments, aquest 
projecte es troba aturat per diversos pro-
blemes mediambientals.

Actualment, els residus nuclears es 
guarden a les centrals però la seva capaci-
tat cada vegada és més reduïda.

La central nuclear Vandellós I, va patir 
un incendi el 19 d’octubre de 1989. El 1990 
es va efectuar l’aturada definitiva degut 
als elevats costos que implicava poder 
reiniciar el seu funcionament al 100% 
de la seva potència. El 2003 va finalitzar 
un caixó protector del reactor (nivell 2) i 
s’haurà d’esperar 25 anys per poder fer el 
desmantellament definitiu (nivell 3).

Tot això, és només una pinzellada en el 
món de la producció i del consum d’energia 
en el qual nosaltres som els protagonistes.

Caterina Alsina i Parnau

Bibliografia:
-  BIGUES, Jordi:  Avui actius... o demà radioactius. 

Barcelona, Edicions Pol·len, 2011.
-  Informe sobre l’energia nuclear a Catalunya per 

al CAPCIT- novembre 2011- gener 2012. Institut 
d’Estudis Catalans.

-  Webs: www.endesaeduca.com - Centrals nuclears. 
www.foronuclear.org; www.eleconomista.es;  
www.sirenovablesnuclearno.org 

- Premsa: El Periódico, El País

Saturació de 
les piscines 1

Final de vida 
operativa

Bidons 
generats 3

Bidons 
evacuats 4

Ascó 1 2013 2023 23.157 15.717
Ascó 2 2015 2025
Vandellós 1 1987 5.820 4.773
Vandellós 2 2020 2027 20.388 15.891
1 Les piscines guarden el combustible irradiat al nucli del reactor.
3 Bidons de 180, 220, 290, 400, 480, i 1300 litres.
4 Destinats al cementiri nuclear d’El Cabril (Hornachuelos).

Residus radioactius de les centrals nuclears a nivell  
de tot Espanya des de l’inici d’operacions fins el  
31 de desembre del 2009:
Bidons generats:  112.355 litres 
Bidons evacuats:  80.277 litres
L’any 2009, un total de 202 expedicions de transport 
radioactiu varen sortir de les centrals nuclears amb 
destinació al cementiri nuclear d’El Cabril-Hornachuelos.

Font: WISE Tarragona i Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de Diputados y al Senado. CSN. Madrid 2010.

L’estat de 
les centrals 
nuclears
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Els ulls que em miraven
Ai aquells ulls que em van mirar per primera vegada...
No me’ls he tret mai del cap. Ni crec que me n’oblidi mai. I 

estic segur que si algun dia estic prou malalt per no recordar la 
poca gent que tinc al meu costat, la imatge d’aquells ulls i la pau 
que em transmetien quan em miraven, la conservaré sempre.

Però vaig ser un estúpid, un insensible, un covard. No vaig 
voler comprometre’m. No vaig ser prou home per valorar el que 
la vida m’oferia. Un canvi de vida. Un deixar enrere banalitats i 
gent que no m’aportava res. 

Ara me n’adono. Ara ho sé.
Ja no sóc aquell home jove i atractiu. Ja no sembro triomfs 

a la feina. I a la meva agenda de conquestes ja no hi queda cap 
dona.

L’apartament amb vistes al mar i el cotxe esportiu dels que 
tant presumia ja només són en un racó de la memòria. En el 
calaix on hi guardo les vivències i els fets que no m’han aportat 
res.

Cada dia dedico temps a recordar-los.
Tanco els ulls i els veig. I noto aquelles papallones a la panxa. 

I com se’m posen els pèls de gallina al recordar com em miraven. 
I somric. Però a l’hora ploro. Els trobo a faltar.

El dia que els vaig conèixer havia tingut problemes a la feina.
Jo em dedicava al sector immobiliari, i havia perdut una 

important venda que m’hagués aportat uns importants ingressos.
I estava fora meu. Em discutia amb tothom amb qui em 

creuava. No atenia als altres clients, i havia engegat el meu cap.
La ràbia i la fúria que sentia la notava tothom amb qui em 

topés. Estava insuportable.
I vaig sortir al carrer. I vaig creuar el carrer que em separava 

del parc. Inconscientment em vaig asseure en un banc.
Vaig amagar la cara entre les mans. El cap mirant al terra i 

els colzes recolzats sobre les cames.
Feia un dia gris. Així que estava d’acord amb el meu estat 

d’ànim.
Però un moment que vaig alçar el cap i la mirada, vaig notar 

que hi havia algú al meu costat.
I vaig mirar.
I uns ulls increïblement blaus em van deixar paralitzat.
No podia deixar de mirar-los. I tota la ràbia, tota la mala 

lluna i tota la tensió del meu cos van desaparèixer.
Vaig començar a respirar més lentament i els batecs del cor 

se’m van estabilitzar.
Una pau em va envair cos i ment. I em vaig oblidar de tot.

Vaig continuar trobant-me amb aquells ulls. Els primers dies 
en el mateix lloc on ens havíem conegut. Desprès, quan em vaig 
enamorar, eren sempre amb mi.

I jo era feliç. I per primera vegada en molts anys trobava pau 
quan arribava de la feina.

No hagués passat res, si no hagués estat perquè aquells ulls 
començaven a voler fer-me canviar.

Jo no volia abandonar res de la meva vida anterior. Ho volia 
tot. Les festes amb els amics, les dones, seguir sent un cràpula, 
trepitjar tothom a canvi de diners... I volia arribar a la que ja 
considerava la meva llar i trobar-me aquells ulls i la seva pau.

Però no es pot tenir tot. I al final vaig escollir continuar amb 
la meva vida anterior.

Quan vaig prendre aquella decisió no era conscient que la 
meva vida podia canviar en qüestió de segons.

No sabia que el més simple és el que, al final, arriba a ser més 
important i únic en la vida.

I quan em vaig despertar a l’hospital i em van dir que mai 
més podria caminar, ho vaig entendre.

Aquell accident ho canviava tot.
Vaig vendre tot el que posseïa. Havia de pagar-me una 

persona que tingués cura de mi, ja que ningú de la meva família 
podia, això deien, i els amics i nòvies van resultar ser més 
superficials que jo.

Estava sol.
Durant molt temps em vaig estar lamentant de la meva sort. 

Volia morir-me. Ja només era una deixalla humana.
Per sort va arribar al meu costat un àngel.
La meva nova cuidadora era una senyora de força edat i gran 

experiència en la vida. Tenia un fort caràcter i un gran cor.
Ella em va fer veure que la vida és prou bonica com per 

estar-se el dia lamentant.
“Les coses més simples i senzilles són les que més valor tenen” 

Em repetia ella sempre.
I vaig posar-me a buscar aquells ulls durant molt temps.
Al banc del parc.
A internet.
Per la ciutat.
I res.
El tren de la meva felicitat havia passat. I jo no l’havia agafat.
No sé si aquell accident de trànsit l’hagués pogut evitar. Però 

el que sí sé, és que si hagués continuat al costat d’aquells ulls, els 
ulls que em miraven, ara la meva vida seria una altra.

Núria Calafell Viayna

c/ Carreras Candi, 5 baix (Argentona) tel. 930 10 58 66
676 45 20 93

c. Joan XXIII, 2
Argentona

Tel. 93 756 1600

V I A T G E S

www.xalocviatges.com



el banc de la plaçaNúm. 53 | Abril 201716 Col·laboració

El jardí

El jardí que volta la meva caseta testimonia el pas de 
dues generacions. Els fills i els néts. Amb la sorra 

barrejada amb aigua, en ell han fet tota mena de men-
ges, han fet petits pans. En un vaset quasi ple d’aigua, 
hi barrejaven un polsim de fang que la seva imaginació 
la convertia en una tassa de cafè. Tenien la gentilesa 
d’oferir-me les seves elaboracions. Calia fer la comè-
dia de tastar aquella potinga com si fos una ambrosia: 
«t’agrada pare?», «t’agrada avi?», i les seves blanques 
i carnoses manetes feien l’ofrena, acompanyades d’un 
esguard tafaner. No tenies altre remei que fer petar la 
llengua al paladar, que era l’expressió més adient per 
fer-los contents.

La mànega també motivava l’alegria de la mainada. 
El seu esbojarrat doll feia esclatar una simfonia de cri-
dòries. També minvant el doll i aplicant un reguerot, es 
convertia en un canal on suraven barquets de paper.

En el meu jardí hi tinc una mimosa que quan al 
febrer s’omple de flors, és la promesa que ja hem vençut 
l’hivern, tan trist i fred, i el dia és curt. Llavors assenya-
lava que la Setmana Santa era a prop i que la caseta es 
tornaria a obrir i que durant uns dies el jardí s’ompliria 
altra vegada de la cridòria de la mainada i que la sorra es 
convertiria en tasses de cafè i en pa de fang.

Els rosers tornaran a florir, potser les seves punxes 
feriran unes manetes tendres. Unes llagrimetes seran 
l’epíleg de l’aventura, les roses són tan discretes que a 
ningú ho diran.

Rafel Bigorra i Rius

III torneig d’escacs Festa 
Major de Sant Julià Argentona 
Escac i Mat

Per tercer any consecutiu es 
va celebrar el passat dia 14 de 

gener el torneig infantil Escac i 
Mat de Sant Julià.

Aquest any s’hi han inscrit 108 
jugadors fins els 14 anys, vinguts 
de molts clubs i escoles: Alella, 
Argentona, Badalona, Barcelona, 
Canet, Les Franqueses, Granollers, 
Llinars, Manresa, Masnou, Mataró, 
Mollet, Molins de Rei, Montornès, 
Vilassar de Mar i Parets.

Com a benvinguda, perquè 
els jugadors agafessin forces, es 
van trobar amb un bon esmorzar: 
xocolatada amb pastes per sucar.

El torneig es va distribuir en 
tres grups per tal d’equiparar el 
nivell de joc dels participants: un 
grup era format per nens i nenes 
que estan federats i que participen 
en competicions oficials, un altre 
amb nens que van des de P5 fins a 
3r, i un tercer grup amb nens des 
de 4t fins 2n d’ESO.

Es van fer un total de 8 rondes 
amb un temps de 10 minuts per 
jugador, es van jugar unes 400 
partides!!!!

En el grup de federats el cam-
pió va ser en Wei Zheng Hong del 

Montornès. Cal destacar d’Argen-
tona a Alba de Lomas en 6a posició 
i primera sub-14 i Gerard González 
en 16a posició dels federats.

En el grup B, de nens a partir 
de 4t de Primària, el campió va ser 
Erik Argemí de Mollet.

En el grup C dels més petits, 
el campió va ser en Pau Manel 
Prada de l’escola Nostra Senyora 
de Montserrat de Parets, seguit de 
l’argentoní Daniel Espadero.

Agraïm a l’empresa Escac i 
Mat l’ajut inestimable en l’orga-
nització del torneig així com al 
Bar Crismi que ens va preparar 
l’esmorzar. També van col·laborar 
amb nosaltres Bankia i la Mútua 
Aliança Mataró.

Cal agrair l’aportació dels 
clubs i escoles fomentant la par-
ticipació dels seus jugadors en el 
nostre torneig.

I també agraïm a l’Ajuntament 
per totes les facilitats que ens va 
donar en l’organització del tor-
neig.

C. P. Escacs Argentona
Centre Parroquial - Argentona. 

XIV Obert d’escacs  
del Maresme

El club C.P. Escacs Argentona organitzarà enguany 
el 14è torneig Obert del Maresme entre el mes 

d’octubre i novembre de 2017. La informació neces-
sària (horaris, grups, dies concrets...) es farà pública 
en el programa que el club distribuirà properament, 
amb tota la normativa reglamentària corresponent.

El primer torneig, ara fa 14 anys, el varen 
organitzar conjuntament el Malgrat i el Cerda-
nyola de Mataró. El Malgrat va acollir el grup A i 
el Cerdanyola el grup B. A partir de l’any següent, 
l’encarregat d’organitzar-lo fins a dia d’avui va ser el 
Cerdanyola de Mataró, amb totes les dificultats que 
això ha comportat, circumstàncies de les quals els 
hem d’estar agraïts.

La intenció del C.P. Escacs Argentona és millorar i 
promocionar els escacs a Argentona i a tota la nostra 
comarca.

Quedem a la vostra disposició per rebre les possi-
bles millores que ens pugueu aportar. 

C. P. Escacs Argentona  
Centre Parroquial Argentona 

www.centreparroquialargentona.cat

el banc de la plaça
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EL RACÓ 
DE LA
LINA

Digues t’estimo!

Digues t’estimo, de tant en tant,
a les persones que tenen penes
i a les persones del teu voltant.
i si a les venes
dus quatre gotes de poesia
digues-ho a l’arbre que tens al pati
i a la gosseta que et diu: “Bon dia!”
 
No cal que ho cridis fort, pel carrer,
quan les roselles tot just esclatin…
Fes-ho en silenci, com s’ha de fer.
Fes-ho quan vegis la primavera
florint als testos del quart, tercera,
i a les persones del teu país,
i al sol, que és màgic com un somrís.

Per dir t’estimo hi ha mil maneres,
simples, sinceres,
al llarg del viure les vas trobant,
i és quan t’adones que a les persones
cal que ens ho diguin de tant en tant!

Avui al Racó de la Lina publiquem 
aquest poema tret del seu llibre Un 

punt de mel. La Lina Casanovas i Beren-
guer el passat dia 27 de febrer va com-
plir 99 anys, i degut al seu estat fràgil 
de salut, ara està vivint a la Llar Santa 
Anna. Només una cosa ens va recalcar, 
una i altra vegada: «Jo estimo Argen-
tona i la seva gent, digueu a tots els que 
em coneixen que em vinguin a veure i 
els estaré molt agraïda i contenta». 

De tota l’estimació que la Lina ens ha 
donat, ara tenim l’ocasió de retornar-li’n 
una mica. Val la pena.

La redacció del Banc de la Plaça

Rodolins argentonins 
(Per en Manel Brugués i Fossas)

Els gegants senyors de Burriac no són a la figuera,
i obren els ulls a Argentona i no a Cabrera. 
La geganta, com ha de ser, porta un càntir;
potser per regar al qui massa s’hi encanti,
i va giravoltant al so del timbal i de la gralla.
El gegant, sorrut, no dorm mai a la palla.
Els nans, aquesta gent menuda amb caps grans,
acompanyen tot saltironant els senyors gegants.
Tant els uns com els altres molt cofois n’estan.
Amb gegants i nans sempre hi va el metge,  
doncs cal tenir-lo a mà per si els fa mal el fetge. 

N’és ben curulla la colla gegantera
de bona gent que no es fa gens enrere;
sempre pel bon camí, mai per la drecera.
Si plou, fa sol i les bruixes es pentinen,
amb els gegants al damunt també caminen.

No facis escarafalls ni foc d’encenalls.
A la plaça de l’Església, què esperaves?
L’Església i quatre cases mal comptades.
Com la de Sant Julià cap altra no n’hi ha;
sembla un castell i enlloc hi té parell,
amb aquell campanar tan alt i tan vell.
La seva millor capella, la del Santíssim,
que és lloc d’allò més recollit i íntim,
és obra cabdal de l’arquitecte senyor Puig,
el que a la seva casa d’Argentona es refugiava
quan de Mataró, “d’amagatotis” s’escapava.
A la petita casa Gòtica d’aquesta plaça,
no li fa vergonya, ni poca ni massa,
de tenir tractes amb la gran veïnassa

Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona
Tel. 93 756 13 05
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Problema núm. 53

En aquest final de peons, sembla que el blanc porta les de 
perdre per tenir un peó menys i l’amenaça de mat futura. 
Però jugant bé, guanyen. Com?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 51
Un seguit d’escacs amb lliurament de peces deixen al negre en una 
posició de mat per la seva debilitat a la vuitena filera. Vegem: 1. g6+ , 
Rg6 (si no a Rh6, segueix 2.Af5 i 3. TH8++); 2.Af5+, Rh5; 3.TH8++.

Solució i comentaris en el proper número.

FAIG MÚSICA, FAS MÚSICA, FEM MÚSICA!!!!!!

Carrer Sant Ferran, 22-24 – Tel. 93 756 14 51 - 669 923 107

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MuSIquEM: nadons a partir de 6 mesos.

INICIACIÓ MuSICAL: des dels 3 anys.

RODA D'INSTRuMENTS: saxo, guitara elèctrica 
i espanyola, trombó, clarinet, viola, violí, violoncel, 
bombardí, bateria, flauta travessera, flauta dolça, 
acordió, baix elèctric, trompeta...

•	Classes col·lectives i individuals d'instrument

•	Llenguatge musical grau elemental i grau 
professional

•	Formacions instrumentals de corda i combo

•	Proves d'accés al conservatori i exàmens de la 
Royal Schools of Music

LITTLE BAND • BANDA&BAND
A-COR • BATUKATS

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

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

Dissabtes, diumenges i festius, de 8 del matí a 1 del migdia.

Xurros casolans
Xocolata desfeta
Cornes
Patates...

667 70 70 19

Xurreria Sonia



Plaça Nova 6 - 08310 Argentona

D 1.7 b e r n at  x i m e n e s
o d o n t ò l e g
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c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

C/ Gran, núm. 22
08310 Argentona

Telf. 93 797 12 62
 693 743 073

farmaciaguillen@cofb.net

farmacianuriaguillen.cat

farmàcia
Núria Guillén Vidal

@

www

www.verdaigua.cat

www.verdaigua.cat

Verdures del Maresme i fruita del país. Tot eco.

Venda a la fi nca: 
divendres de 4 a 7 i dissabtes de 9 a 2

Ctra. de Vilassar km 0,8 - Argentona

C/Gran, 50 | 08310 Argentona (davant Ajuntament)

Alimentació sense gluten i nutrició

www.friendsfood.es
/ Friendsfood

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 685 68 50   argentona@copimar.es  www.copimar.es

 Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 685 68 50   argentona@copimar.es  www.copimar.es Avda Puig i Cadafalch,28 08310 Argentona 
93 685 68 50   argentona@copimar.es  www.copimar.es

Aquest 
Nadal  Més

Personalitzat
Que MAI !!!!

Bones Festes !!

Coixins

Tasses

Clauers

Samarretes

Bola de neu



tintoreria
latinto

Argentona
C/ Torras i Bages, 17

Dilluns a dissabtes 10h-13h

Americana
+

Pantaló
7,50€

Camisa
1,30€

Catifes

10€/m2
Edredó*
10,50€

Mataró
Camí Ral, 558

Dll-Dv 9.30h-13h 17h-20h Dissabtes 10h-13h

Premià de Dalt
Centre comercial Sorli

Dll-Dv 10h-13h 17.30h-20h Dissabtes 10h-13h
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