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Editorial

Quin morro. Potser ‘granejant’ es pot arreglar
Sí senyors, quin morro! Quin morro tenen certs partits de l’oposició municipal quan ara reclamen 
diàleg i solucions de consens. Són de memòria fràgil. No recorden que quan manaven no van voler 
fer participar ningú de les seves decisions, ni plataformes, ni individus. Simplement deien que Can 
Doro ja estava dat i beneït i que cap altra opció era possible. Ara aquests arguments han quedat 
desmuntats i la seva prepotència d’aleshores en descobert.

Quin morro tenen alguns quan l’equip de govern els ofereix informació i participació, i ni tan sols 
acudeixen a les comissions informatives, a pesar que aquest és un deure que han adquirit amb els 
seus electors i amb tots els vilatans que amb els impostos els paguem el sou.

Quin morro tenen aquells que quan l’equip de govern els ofereix buscar conjuntament la millor 
opció de futur per als terrenys municipals, interpreten aquest gest com una feblesa de l’equip de 
govern i aprofi ten aquesta oferta per dir que no hi ha idees i que els que manen van a la deriva. 
Des d’aquestes línies, volem fer palesa l’alegria de molts ciutadans que per fi  veiem una solució clara per al 
problema enquistat del centre històric, en què diverses opcions d’interès per a tothom són possibles.

Quin morro tenen aquells regidors que a tall individual o en contubernis en forma de moció de 
censura van contra la recollida selectiva porta a porta i mostren demagògicament fotografi es d’un 
incivisme limitat, o esgrimeixen falta de conscienciació pública per intentar bloquejar unes reformes, 
a tot veure, necessàries per la sostenibilitat de la gestió dels residus.

Quin morro tenen aquells que quan eren govern i oposició varen demostrar una enemistat poc 
més que irreconciliable (inclòs amb demandes judicials) i ara, altra vegada en l’oposició, fan pinya i 
semblen amics de tota la vida fent front comú a opcions que abans van promoure.

Què és la política? És dir no sistemàticament, sigui el que sigui, per tal de demostrar que s’està a 
l’oposició? És negatiu tot el que surt de la majoria de govern?, per altra banda, màxima majoria 
popular en els darrers anys... Senyors, per no tenir morro, cal adoptar altres actituds de col·laboració 
i positivisme, més enllà de consignes partidistes, s’estigui al govern, en l’oposició, o en l’eterna opo-
sició. La vila i els ciutadans que els votem ens ho mereixem. Que necessària que es fa una reforma 
de la llei electoral.

Nosaltres els proposem que “granegin” a partir d’ara. Els argentonins ens hem donat un carrer Gran 
per a vianants i pacifi cat, ara només manca que hi hagi ombra a l’estiu i que el pas de vehicles no 
malmeti aquesta realitat. Els proposem que passegin pel Carrer Gran amunt i avall, que parlin amb la 
gent i percebin les seves inquietuds i neguits; o sigui que granegin (mot nou en el diccionari argento-
ní que deriva de “granejar”, símil de l’acció de ramblejar en un carrer gran), i potser això ens permetrà 
a tots dialogar i avançar en la recerca de solucions als problemes d´Argentona.

Bon Nadal i pròsper any nou per a tothom.
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El dia 27 de setembre l’associació d’amics de la Vinya i el Vi 
d´Argentona vam realitzar la verema al pati de l’Hort del Rector de 
la Parròquia de Sant Júlia de la nostra vila, amb la col·laboració de la 
Colla de Carreters de Burriac de Cabrera de Mar, i amb una cercavila 
a càrrec del Grallers d´Argentona.

Val a dir que fou un èxit de participació per part dels vilatans i de la 
canalleta que sempre col·laboren en la trepitjada del raïm, aquest any 
de la varietat garnatxa negre d´Alella.

Després de la trepitjada el raïm, de la desrapada fou passada per la 
premsa i el most resultant fou trasbalsat a la bóta sense fer la fermenta-

ció, amb una petita aportació de alcohol vínic autoritzat, per aconseguir 
una mistela (vi dolç generós licorós, adequat per a les postres).

Fa pocs dies que vam anar a veure com estava la bóta per fer-ne una 
cata, val a dir que es excel·lent !! i axò és degut a que el raïm fou tallat 
a darrera hora amb una màxima maduració que portava una con-
centració de sucre elevada, la qual cosa amb la proporció adequada 
d’alcohol fa que aquest any poguem dir que l’hem encertada. La seva 
aroma recorda el raïm del qual procedeix i en la boca la seva dolçor no 
és embafadora.

Darrerament estem preparant fer la tradicional “Fiblada” que a hores 
d’ara estem ultimant els detalls i el lloc on la realitzarem. Aprofitem 
per donar les gràcies a la família Gallifa, concretament a la Sra. Dolors 
Llavina, per deixar-nos un lloc per a la bóta, a Can Galopa. Com també 
al mossèn Aleix Marzo i a la Junta del Centre Parroquial de la nostra 
vila per deixar-nos l’espai de l´Hort del Rector.

La verema d´enguany

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Ca l'Elies
Agricultura Ecològica

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

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

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

c-1415 a
Granollers

c-1415 a
Mataró

C-32

A Ca l'Elies

Direcció
El Cros
Avda. Molí de 
les Mateves

A Argentona

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

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

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

08310 ARGENTONA

Us desitgem 
bones festes!

Bones Festes

Bones Festes!
Bones Festes!
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Els dies 7 i 8 de novembre l’entitat NATURA i l’associació de vo-
luntaris forestals ADF van organitzar la XV MOSTRA DE BOLETS 
D´ARGENTONA, al Saló de Pedra.

Tot i les condicions meteorològiques desfavorables, vam aconseguir 
trobar i classifi car 40 espècies de bolets, de la demarcació dels termes 
d´Argentona, Canyamars, Òrrius i Dosrius. La mostra fou visitada per 
unes 600 persones. En aquest sentit volem donar les gràcies a la gran 
assistència de vilatans que ens van ajudar a cercar-los. Val a dir que 
aquesta temporada ha estat força desfavorable per la manca d’aigua i 
per les fortes ventades.

Com a novetats d'enguany varem disposar d’una lupa binocular per 
poder observar les espores dels bolets i un power point "Anem, a 
conèixer els bolets d´Argentona", elaborat per l'Equip d'Educació 
Ambiental de Natura"

Trobareu més informació a www.argentonabolet.blogspot.com

XV Mostra de Bolets Cada vegada costa més trobar bolets!
El canvi climàtic n’és una de les causes

Cada vegada costa més trobar bolets, perquè cada vegada hi ha 
més boletaires, i sobretot perquè estem immersos dins el canvi 
climàtic, amb un clima canviant que ja no bé defi nit per unes es-
tacions concretes i clares, si no per un seguit de canvis ambientals 
molt diversos, fent calor quan ha de fer fred, i fred quan hauria de 
fer calor, i al cap d’uns dies tot canvia altre cop. Us recomanem 
de mirar aquest vídeo sobre canvi climàtic i apuntar-vos als qui 
intentem que no acabem amb l’equilibri del planeta Terra.

http://www.youtube.com/watch?v=IE4Rz8Q84gE&feature=play
er_embedded

DROGUERIA - PERFUMERIA - PINTURES

VELLVE

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

Interessants descomptes i promocions en pintures

Bones Festes!

Bones Festes!

Bones 
Festes!

Bones Festes!

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

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

botiga de llaminadures
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Enguany en farà 50 de la mort de Joan 
Amades i Gelat. Nasqué a Barcelona a 
l´any 1890, en un piset del carrer del 
Peu de la Creu, on hi passà la primera 
joventut. La primera font formativa va 
ésser la cultura popular del seu barri de 
naixement: El Raval.

El treball de llibreter de segona mà als 
encants nous de Sant Antoni l’ajudà a for-
mar-se de manera autodidacta, malgrat el 
problema de visió que sempre tingué.

En qualsevol enciclopèdia i també a inter-
net, trobareu notícia de la seva important 
aportació en esbrinar les arrels de la 
nostra petita història.

Considero important evidenciar la tasca 
que han fet uns personatges que com 
formiguetes ens han explicat com som, 
d´on venim i on podem arribar. Per poc 
que furguem trobarem un estol de formi-
guetes que han cremat la seva vida en el 
foc de la recerca; com en Joan Coromines 
en el monumental Diccionari Etimològic 

i Onomàstic Cataloniae. Joan Amades.  
Remeto el lector al Diccionari d´Història 
de Catalunya on hi ha un inventari de la 
seva tasca, va fer una labor memorable.

Com he dit mes amunt, Joan Amades 
era un autodidacta. La seva saviesa li 
havien trames l´home que llaurava, la 
dona que tenia la fi losa a la falda, el me-
nestral gelós del seu ofi ci i la noia que 
tot pentinant-se mussitava una cançó. 
Tots aquests coneixements els plasmava 
en unes fi txes que omplien calaixos i cai-
xons. Moltes d’aquestes fi txes provenien 
d’aconseguir paperetes que havien servit 
en les conteses electorals.

Tinguem present el seny i la rauxa tan 
propis del nostre tarannà. Amades, 
Coromines, Joaquím Pena (traductor 
wagnerià), son gent de seny; deixem 
oblidats al tinter als que han practicat la 
rauxa que tant 
mal ens han fet. 

Recordant en Joan Amades
i Onomàstic Cataloniae. Joan Amades.  
Remeto el lector al Diccionari d´Història 
de Catalunya on hi ha un inventari de la 
seva tasca, va fer una labor memorable.

Com he dit mes amunt, Joan Amades 
era un autodidacta. La seva saviesa li 
havien trames l´home que llaurava, la 
dona que tenia la fi losa a la falda, el me-
nestral gelós del seu ofi ci i la noia que 
tot pentinant-se mussitava una cançó. 
Tots aquests coneixements els plasmava 
en unes fi txes que omplien calaixos i cai-
xons. Moltes d’aquestes fi txes provenien 
d’aconseguir paperetes que havien servit 
en les conteses electorals.

Tinguem present el seny i la rauxa tan 
propis del nostre tarannà. Amades, 
Coromines, Joaquím Pena (traductor 
wagnerià), son gent de seny; deixem 
oblidats al tinter als que han practicat la 
rauxa que tant 
mal ens han fet. 

Rafel Bigorra i 
Rius

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona

C/ Molí 15 - 08310 Argentona (BCN)
Tel. 93 797 49 70

Churros
Pollos a l'ast
Pizzas
Platos preparados

Abierto
Sábados:  8.00 h a 15.00 h y 

20.00 h a 23.30 h
Domingos: 8.00 h a 15.00 h

Bones 
Festes!

Bones 
Festes!

Sandra Maynou
Perruqueria i Estètica

C/ Sant Jaume, 6 - Tel. 93 797 24 42 - 08310 Argentona

Bones Festes!

Bones Festes!
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EL RACÓ 
DE LA 
LINA

PERQUÈ ÉS NADAL

Perquè és Nadal i sembla que les coses
es veuen d’una forma diferent,
ens cal guarnir la taula amb llums i roses,
i amb molsa i galzerans el Naixement.
Avui som dins un núvol d’encanteri
si el dia es lleva un xic enfarinat,
el cel té un gris daurat, com de misteri,
i en cada infant hi ha un àngel camufl at.

Perquè és Nadal travessa una paraula
de bona voluntat la pell del món,
i ens cal menjar amb els nostres a la taula,
partint-nos l’escudella i els torrons.
Perquè és Nadal hem aturat la brega
i hem adoptat un aire angelical,
rancors i orgull es fonen com mantega
i el tacte de les mans és fraternal.

I tot això perquè el Nadal canvia
l’aspecte negatiu de molts indrets,
i veus infants i no la policia
guardant la pau dels rics i dels pobrets.
I tot això perquè l’Amor avança,
malgrat que som llunyíssim de Betlem,
i avui ens cal com mai una esperança:
“Amb bona voluntat hi arribarem!”

Que tingueu unes bones i entranyables
festes de Nadal i que el nou Any 2010
sigui generós, en tots els sentits, amb les
persones d'aquesta nostra “pàtria xica” 
que s'anomena Argentona.
Amb una forta abraçada de la vostra amiga

Argentona, Nadal 2009

Argentona, Nadal 2009

SOMNI de NADAL

Avui he somniat que era Nadal, però el Nadal de quan va 
néixer Jesús.

He vist el bou i la mula. Jesús estava dins la menjadora plena 
d'alfals pels animals i aquelles bestioles bufaven per escal-
far aquell nadó. Però aquell nadó, nen de carn com era, tenia 
difi cultats per respirar. 

Necessitaven un metge i, ja ho crec que sí, s'hi va presentar el 
doctor Calvo, el va auscultar, li va prendre la temperatura i de 
seguida es va adonar que necessitava fer una consulta.

Va cridar dos amics seus, va demanar-los que hi anessin, que 
portessin farigola, romaní, menta i ungüent de serp.

Quan van arribar a la porta de l'estable, es van posar mans a 
l'obra. Amb tots els ingredients li van fer un emplastre al pit i 
la respiració del nen va començar a ser pausada i tranquil·la.

El nen els va mirar, els va somriure i jo estava meravellada. 
Jo ho veia tot des de dalt i veia el doctor Calvo i els altres dos 
metges vestits de reis, i també una fi lera de gent d'Argentona 
que anava a adorar-lo tot cantant el “Santa Nit”. Jo cantava 
i reia perquè aquella nit era única. Aquell nen ens portava la 
pau.

Quina utopia.

Alfonsa  Charles

BAR FORMIGA II

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

08310 ARGENTONA

GRANGES

Presentació del llibre de Lina Casanovas  

50 poemes i una vida

Diumenge 20 de desembre a les 
6 de la tarda al Saló de Pedra.

Bones 
Festes!

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

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

CRIANÇA

MATANÇA

I ELABORACIÓ

PRÒPIA

Presentació de l’Agenda 
Llatinoamericana 2010

“Salvem-nos amb el planeta”

Dimarts 22 de desembre a 
les 20:30 a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament.

Conferència-col.loqui sobre 
el decreixement a càrrec de 
Joan Surroca i Sens.

BOnes 

festes!

av. Puig i cadafalch, 28 - arGentOna

tel.: 93 756 03 06

www.finquescabrespina.com

BOnes festes!
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Agenda llatinoamericana 2010

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

L’Agenda llatinoamericana 2010 posa en el punt de mira 
l’ecologia i la sostenibilitat. 

El primer món, en el seu imparable desenvolupament pel “benes-
tar”, i arrossegant la resta del pobles en aquesta creença -però sense 
compartir-ho- està cavant la tomba del seu sistema de vida. L’actual 
civilització que s’exporta des d’occident, defi citària en valors, tendeix 
a apreciar únicament la riquesa material, encara que això comporti 
greus repercussions per a la riquesa cultural i natural. Aquests nivells i 
intensitats del “benestar” no es poden estendre a tot el planeta, ni res 
pot sostenir que siguin sostenibles. Estem vivint un cridat “benestar” 
insostenible a costa de l’espoli de l’altre. 

Tan sols el diàleg i la conversa ajudarien a trobar solucions a aquestes 
injustícies i desigualtats. L’Agenda llatinoamericana aporta articles que 
promouen aquest diàleg. És una eina pedagògica que ajuda a difondre 
i a construir la cultura de la solidaritat, i promou la refl exió social.

“La humanitat difícilment posarà fi  a la vida en el planeta, però si no 
canvia la seva relació amb la naturalesa, pot arribar a posar fi  a la seva 
vida en el planeta.” Dani Boix, biòleg  de l’UdG.

Com salvar-nos amb el planeta

Aquest llibre de Joan Surroca té el seu origen en una conferència que 
va fer sobre el decreixement, i  aposta per un model de societat lluny 
del consumisme desaforat actual.

Joan Surroca i Sens és educador, museòleg i polític alhora que 
l’impulsor de l’objecció fi scal a Catalunya. Guardonat amb els premis 
Memorial Joan XXIII per la pau l’any 2005 i el premi de l’Associació de 
Museòlegs de Catalunya.

“Si ens atrevim a parlar de decreixement com a solució a una bona 
part dels mals que avui afl igeixen el món, ho fem sabent que són 
especialment les àrees del planeta que avui viuen al mig de la riquesa 
les que han de revisar els seus estils de vida. (...)

El canvi solament pot arribar des de baix. I no arribarà fi ns que hi hagi 
una recuperació ètica en la societat, perquè sense aquest canvi no 
és possible sortir de l’estil de vida del nou esclavatge. La simplicitat 
voluntària farà possible la transformació del món, perquè és evident 
que els polítics solament canviaran les seves ofertes quan vegin que 
hi ha una pressió social que va en un sentit diferent del que ara els 
empeny a formular les seves ofertes electorals. És enormement atrac-
tiu i apassionant tenir la seguretat que tot pot canviar i que està a les 
nostres mans fer-ho.”

(fragment de l’article “El decreixement sostenible”, de Joan Surroca)

Nota:  Tant l’agenda com el llibre podeu trobar-los a la Botiga Solidària 
(Peixeteries Velles –C/Barcelona de Mataró).

Bones Festes!
Bones Festes!

BOnes 
festes!

Marina Culubret i 
Anna Verdaguer



el banc de la plaçaNúm. 24  |  Desembre 200910 Actualitat

Imatges de la consulta

SÍ 2.384 95,17% 

NO 74 2,95% 

En blanc 47  1,88% 

Nuls 2 0,08% 

El passat 13 de desembre Argentona va donar el seu SÍ a la independència amb un 95,17% dels vots emesos. D’entre 
9.382 persones que tenien dret a vot en la consulta popular sobre la independència, es van comptabilitzar 2.507 vots, que 
equivalen al 26,72% de participació.

El Comitè Català Solidaritat Internacionalista va convidar a la Vila l’observador escocès Christopher White, membre del 
Partit Nacionalista Escocès (SNP) que, actualment, governa en minoria. White es va mostrar impressionat per la rebuda, 
per l’organització de la consulta però, sobretot, per la mobilització de la societat civil catalana.

Els resultats

Aquesta consulta va ser el resultat de l’esforç de moltes persones aplegats al voltant d’un somni: que Catalunya pugui decidir quin futur vol. De les 
formacions polítiques, Tots per Argntona, CiU, l’Entesa i ERC van recolzar la consulta, mentre que PSC, PP i Agrupació Argentona no hi van donar 
suport.

A l’esquerra, Christopher White al Saló de Pedra. 

A baix, el moment del vot de Pep Masó, Ferran Armengol, 
Ester Merino i Manel Pérez.

A la pàgina dreta, moments de la multitud d’actes que 
la plataforma ha anat organitzant les darreres setmanes 
abans de la votació.
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Plaça de Vendre, 2 - Tel. 93 797 10 57 - ARGENTONA

Carrer Gran, 108
Tel. 93 797 16 50

ARGENTONA
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DE 
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CENTRE ÒPTIC
ARGENTONA

Sí que ha valgut la pena. Han estat 12 setmanes d'intens treball d'un 
grup de 30 persones: s'han organitzat 8 actes informatius des de la 
Comissió i 2 més per la Societat Civil d'Argentona, més d'una dotzena 
de pancartes, centenars de cartells, banderoles, 80 comensals al dinar 
a la Plaça del Cros, 3.000 díptics informatius de la campanya, 3.000 de 
com es podia votar, 3.000 repartits per uns quants ciutadans que feien 
campanya pel Sí, 200 voluntaris treballant per fer funcionar les meses 
electorals i la seguretat en els col·legis electorals, una vintena llarga de 
joves preparant la intendència, un dinar per 300 persones i xocolatada 
per berenar.

Sí, sí que ha valgut la pena. 2.507 persones d'Argentona van poder 
exercir la seva llibertat d'expressió, sense manipulacions, amb el dret 
de vot secret garantit. I han donat una lliçó de civisme que meravellarà 
d'una punta a l'altra del món: “sabem el que volem i ho volem dir ben 
clar, volem decidir el nostre futur en pau, en contra de ningú, a profi t de 
tots”. Ni el silenci dels mitjans de comunicació públics ni el menyspreu 
del President del Gobern espanyol van poder tòrcer la ferma voluntat de 
dir el que pensen i defensar el que volen, democràticament.

El sr. Cristopher White, observador internacional enviat pel parlament 
escocès, en veure el que estava passant en els dos col·legis electorals 
que va poder visitar va afi rmar que se sentia admirat per la il·lusió que 
havia pogut veure en els votants, els membres de les taules, la gent 
omplint els carrers i fent festa a la Plaça Nova. Va assegurar que redac-
tarà un informe per al parlament d'escòcia i per al seu partit l'Scottisch 
National Party que és l'impulsor des del govern d'un referèndum d'au-
todeterminació per convertir Escòcia en un nou país de la Comunitat 
Europea amb tots els ets i uts.

I vindran més consultes al febrer, a l'abril, fi ns i tot a Barcelona, Girona, 
Lleida, Sabadell, Granollers, Figueres... Fins que els polítics pensin pe-
dre's seriosament als ciutadans i el convoquin, el referèndum de debó, 
o quan arribin les properes eleccions potser aquests ciutadans que han 
preparat les consultes arreu del país, prendran la decisió de crear una 

força política que es comprometi 
a fer el referèndum que tant 
anhelen, com ho expressen les  
paraules d'un vers d'en Pere 
Quart: “i una pàtria tan petita, 
que la somio completa”.

 ... I Argentona ha decidit parlar

Xavier Peguera i Marvà. 
Coordinador General de la 

Comissió de la Consulta sobre la 
independència de Catalunya a 

Argentona, promoguda per l’entitat 
Argentona pel Dret a Decidir.

Bones 
Festes!

BONES FESTES!
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Para Kiko
Pasa el tiempo y el dolor va dando paso a la nostalgia y a tu recuerdo, no 
hay montaña, cresta, colina, valle, camino que no pensemos en ti,  tu nos 
abriste los ojos al mundo de la montaña tu nos enseñaste amar la natura-
leza en todos sus aspectos, contigo fuimos a sitios maravillosos, rincones 
únicos donde la naturaleza marcaba su pauta, donde la palabra solidaridad, 
amigo, compañero, hermano tenia un gran significado.

Echamos de menos tu sonrisa, humanidad, carisma, competitividad, ímpetu, 
te echamos en falta Kiko, te estaremos siempre agradecidos por habernos 
dejado ser tus amigos por compartir mil y una aventura contigo, por hacer-
nos mejores personas, gracias Kiko por ser como eras.

Hasta la vista querido amigo.

Desde el grupo de montaña velcrogrup queremos agradecer a todas las per-
sonas el apoyo y comprensión hacia la familia y amigos de Kiko Navarro Gil 
y en especial a la Sra. Serrat Segala, Sr. Enric Ducet y Sr. Alain Ziljstra.

Gracias.

En Jaume ens ha deixat!
Al posar-me a escriure em venen al cap i al 
cor moltes vivències i sensacions que em 
costa expressar. Fa més de quaranta anys 
que amb en Jaume ens unia  una veritable 
amistat i estimació.

En Jaume va ser un home compromès soci-
alment i política amb una visió de persona 
d’esquerres, reflexiu i amb opinió clara, 
senzilla i ponderada.

Podria fer una llarga llista d’activitats rela-
cionades amb la seva vida social i política 
a Argentona, en les quals va participar 
conjuntament amb molta altra gent. Però em 
venen al cap records de quan als voltants 
dels anys 65-70 un grup de joves varem tenir 
la inquietud de dedicar-nos a l’educació del 
lleure dels infants i joves d’Argentona. Varem 
muntar el Club d’Esplai i Colònies.

En Jaume una mica més gran que nosaltres 
ens va donar tota la seva confiança  i va tre-
ballar juntament amb d’altres des del primer 
dia. Per nosaltres poder-lo tenir de referència 
ens va ajudar molt.

Sota l’aixopluc del Llaç d’Amistat,  l’Associació 
de Veïns i el Cine club varem mobilitzar la 
societat Argentonina. Podríem  anomenar: 
El club d’esplai els Cabirols, la revista Llaç, 
la sessió sardanista, el grup de muntanya, 
comprar una casa i fer el Casal, els sopars del 
carrer Gran...

En Jaume sempre va estar  amb nosaltres, 
amb la seva responsabilitat, el seu  compro-
mís i la seva prudència, no agradant-li figurar 
però sempre treballant i donant elements de 
reflexió.

En Jaume sabia ESCOLTAR i des de l’escolta 
activa ajudava a que les coses poguessin tirar 

endavant. Molt implicat també en voler que 
l’ensenyament del nostre poble progressés 
i millorés, en la seva època de  dedicació a 
la Junta de l’escola es van dur a terme molts 
projectes.

Darrerament i des de l’any 1998 que va dei-
xar la presidència del LLAÇ, en Jaume es va 
convertir  en gestor de l’entitat conjuntament 
amb d’altres persones.

Ara  en JAUME ens ha deixat  (11.11.09). Una 
llarga malaltia, duta amb la dignitat que el 
caracteritzava ens l’ha pres, però viurà sem-
pre en nosaltres i ho farà amb aquella dolça 
enyorança que produeix acomiadar-se  d’un 
esser estimat...

JAUME sempre et recordarem!
Mª Rosa Masó

NovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèricsNovaibèrics
Restaurant Guijuelo

Pl. Nova 2   –   08310 Argentona

Horari: 
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 19.30 a 00 h
Divendres i dissabte 8 a 15 h i de 19.30 a 00 h
Diumenges de 12 a 15 h i de 19.30 a 00 h

Reserves al 93 756 18 46

Bones Festes!

Bones Festes!
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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

Provoca tristesa el sol fet de plantejar-se un escrit per 
al record. No voldria haver-lo de recordar ni utilitzar 
el passat perquè encara se’m fa difícil. Intento centrar-
me en com era la persona que vaig conèixer i se’m 
dibuixa un somriure als llavis pensant en la cara de 
l’”unclu” si es veiés protagonista d’aquest text. Home 
de camí silenciós i poc amant dels reconeixements.

Hi ha persones que creuen en l’esperit de comunitat, 
en aquest sentiment de pertinença. Amb la convicció 
de que formem part d’un tot  que s’ha de construir 
a poc a poc i entre tots. En Jaume era un manobre 
d’aquesta construcció i dic manobre perquè no creia 
que un arquitecte hagués de crear tot sol el que era 
de tots. 

Hi ha persones que encara conversen. El diàleg 
s’esdevé entre dues persones i per parlar no hem de 
parar atenció només a allò que diem sinó al que ens 
diuen. Sembla senzill però no ho és. L’oncle dominava l’art de l’escolta: 
sabia posar-se a la pell dels altres.

Hi ha persones que entenen la vida com un aprenentatge constant, 
mestre per a molts, però alumne sempre. Va conrear aquesta voluntat 
d’informar-se i  saber més per emetre judicis propis. L’oncle era un 
home d’opinió que fi ns als darrers moments va voler assabentar-se de 
què passava al seu voltant.

Quan ens va deixar algú va dir-me que havia contribuït a la confi gura-
ció del poble. De fet, durant aquells dies, vaig descobrir moltes coses: 
històries que potser m’havia explicat en tercera persona. En els darrers 
temps tenia la necessitat d’explicar-nos la història propera que ell 
coneixia. Ara, amb la perspectiva dels dies, m’adono de la necessitat de 
fer-la perdurar, de transmetre’ns la seva voluntat d’implicació.

Per a nosaltres, l’oncle era molt més que això: un dels pals de paller de 
la família. Aquell que visitàvem quan havíem de prendre una decisió 
important. Un mestre a qui, com a tots els mestres, no sempre fèiem 
cas, però si que escoltàvem amb atenció. La justa mesura que ens re-
cordava que les coses no són ni blanques ni negres, que ens obligava 
a refl exionar i, per damunt de tot, ens escoltava. 

Afrontar el buit sempre és difícil però encara ho és més quan les per-
sones ens deixen petja i en Jaume ens va marcar a tots. I potser això 
és el més important perquè, sense caure en els tòpics, si una petita 
part d’ell ha quedat entre nosaltres voldrà dir que ens ha instruït, que 
som una mica més bons i justos. Ara hem 
d’encarar el futur i per fer-ho haurem 
d’aprendre a saber-nos despendre.

Aprendre per saber-se desprendre

Anna Verdaguer 
Carbonell

Bones Festes!
Bones festes!

680 97 75 14
vadomora@uauretail.cat
www.uauretail.cat
Josep Soler, 13 - Argentona
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Del darrer número va quedar apuntat que parlariem 
del RECICLAR. Aquesta és una de les paraules 
clau i, més encara, un del verbs més amplis en 
la gestió dels residus que produïm. Nosal-
tres, sense saber-ho, hem anat aprenent 
desde petits –infants vull dir– l’acció de 
reciclar:

D’una capsa de sabates que •	
la mare no feia servir n’hem 
fet un cofre on guardar els 
nostres petits tresors .
D’una llanta de bicicleta vella •	
n’hem fet un cèrcol per a jugar, 
tot empenyent-lo amb l’ajuda 
d’un filferro que feia de guia.
D’un paraigua vell i destrossat n’hem •	
tret les branilles i aquestes han esdevingut 
unes sagetes excepcionals –terror de gats i 
gossos–, i amb les que no hem pres mal perquè Déu no ha 
volgut...

Podríem així enumerar infinitat d’estris i elements que en el seu origen 
tenien talment una altra funció que no pas la que els hi hem donat.

Situats a l’edat adulta i a l’hora de parlar de reciclar la brossa, realment 
el que busquem és donar una utilitat real a les restes que hem gene-
rat.

Però abans que res, fem-nos la pregunta clau: per què s’ha de reciclar? 
La resposta podria ser molt complexa , però basicament tot rau en una 
cosa: hem de reciclar perquè l’altre model es del tot insostenible, és a 
dir , no podem continuar amb el desencertat leitmotiv “usar i llençar”. 
Ja no hi ha espais on es pugui llençar tanta brossa, no hi ha lloc on 
abocar tants residus. Hem omplert abocadors inmensos i hem cremat 
milions de tones de residus contaminant l’aire i això no pot conti-
nuar així, d’una manera indefinida. Cal que fem un esforç per frenar 
aquesta espiral, i reciclar és una de les formes importants i a la vegada 
responsables de fer-ho.

Si fem un repàs a les diferentes fraccions de brossa que generem , el 
reciclatge també queda definit:

El paper i cartró tenen un tractament de reciclat. D’aquesta •	
manera produïm de nou pasta de paper amb la que produi-
rem altre cop paper.
El vidre també es transformarà de nou un cop s’ha obert •	
un procés de foneria. Aquí només tenim un sol tipus de 
contenidor de vidre que el recull tot, però alguns països del 
nostre entorn europeu tenen contenidors separats en funció 
del color del vidre. Així, el vidre transparent va apart del verd 
o del marró . D’aquesta manera la recuperació o reciclatge 
és més selectiu i eficaç.
En els envasos, el procés és més complex. En un primer •	
estadi cal separar els envasos metàl.lics dels que són de 
plàstic o altri. També en el plàstic cal separar els envasos de 
color translúcid (incolors) dels que són grocs o blaus i d’al-

tres colors. Tot això fa que sigui tot més aprofitable. Si 
no fem aquesta separació i tot ho volem posar al 

mateix sac, acabaríem fent només bosses de 
plàstic negre.

Un tema a part és el dels envasos 
“tetrabrick”. Aquests tenen un reciclatge 
realment complicat ja que estan fets 
de vàries capes, generalment tres: film 
de plàstic, làmina d’alumini i finalment 
cartó. Si volem separar cada compo-
nent, realment és força complicat, i es 

per això que moltes vegades aquest tipus 
d’envàs va a parar a la incineradora com si 

fos rebuig.

Tot això són les fraccions de les deixalles que 
són més habituals, però de reciclar encara podem 

fer-ho amb moltes altres coses. Us en posaré uns quants 
exemples:

La roba usada: Si està en bon estat podem portar-la a conte-•	
nidors expressos, i un cop rentada i triada podrà fer-se servir 
de vell nou comercialitzant-la en establiments de “segona 
mà”. Al nostre país ja en comença a haver però en altres 
països veïns és força habitual la presència d’aquest tipus de 
botigues.
Els mobles usats: si estan encara en bon estat, no cal que •	
vagin de la deixalleria a les plantes incineradores per a 
cremar-se. Els mateixos que s’encarreguen de recollir-los els 
poden posar a la venda en establiments adequats, per preus 
molt assequibles per a qui en necessiti.
Els electrodomèstics usats però en funcionament, també •	
poden ser utilitzats per altres persones que no poden 
comprar-ne de nous.
I ben segur que la llista se’ns faria molt llarga…•	

En general, això ens obliga a pensar que sovint estem, allò que s’en 
diu, nedant en l’abundància. Realment per a viure potser no ens 
calen tantes “coses” i bé que ens ho demostren les situacions en què, 
quan no hi ha hagut més remei o ens ho hem proposat, n’hem pogut 
prescindir.

Tornant a l’eix central del tema que ens ocupa, el RECICLATGE , cal 
dir que és, sens dubte, una pràctica que és més necessària que mai, 
ja que, al contrari, la generació de residus s’enfilaria en una espiral del 
tot insostenible. Reciclar és allargar la vida de les coses o dels materials 
de què estan fetes, i cal fer-ho perquè aquests mateixos materials són 
limitats i/o provenen d’una extracció que convé no apurar (metalls , 
fusta-paper-arbres, petroli , etc).

Amb aquestes pràctiques contribuirem a fer un mon més sostenible i a 
deixar un planeta menys embrutit per a les generacions que ens viguin 
al darrera.

La nostra brossa de cada dia (5)

Joan Culubret 
Missé
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Que trist...
Resultat eleccions municipals 2003  Resultat eleccions municipals 2007 

L’Entesa 1496 Govern
2.275 vots

TxA 1433 Govern 
2.328 vots PSC   779 CiU   895

 
CiU   1220

Oposició
2.071 vots

L’Entesa   768

Oposició
2.465 vots

PP   482 PSC   592
AA   369 ERC   455

PP   300
AA   297
CDS     53

Si mirem els resultats de les eleccions municipals de l’any 2003,  l’En-
tesa i el PSC obtenen una petita majoria. No obstant això, l’oposició en 
bloc, mostra reiteradament el seu desacord envers el projecte de can 
Doro. Es crea la Plataforma en defensa del centre històric i, tot seguit, 
l’agrupació Tots per Argentona. Un dels motius esgrimits amb més 
força per TxA, és el fet que un 50 % del poble, no està d’acord amb el 
projecte que presenta el govern. Amb TxA i CiU al govern s’inverteixen 
els termes, i ara és l’oposició qui té una lleugera majoria. I com l’any 
2003, tota l’oposició, en bloc, demana la retirada del projecte, en 
aquest cas, de la Velcro.

Que trist és veure com els polítics que estaven a l’oposició tenen un 
lapsus de memòria tan important, i una bena als ulls que no els deixa 
veure que estan fent el mateix que denunciaven en el govern anterior.

Que trist, que membres de la Plataforma defensin i aplaudeixin aquest 
projecte i no s’adonin que la ferida oberta per les seves anteriors 
actuacions (si legítimes, almenys desmesurades, amb desqualificacions 
personals i aixecament de sospites infundades) es fa més gran, fins 

al punt que es donen ara tots els elements perquè pogués sorgir una 
nova plataforma, ara en defensa de la Velcro.

Que trist és veure com s’interpreta la defensa el centre històric; un 
centre que és el seu, però també el meu, i el de tots, i tots no pensem 
igual. Perquè un poble és viu i canviant, i amb els anys ha patit i patirà 
modificacions, com a conseqüència natural de l’evolució dels temps, i 
és lògic que mai serà al gust de tots. 

Que trist és veure com en l’últim Ple, el més important sobre el tema 
de can Doro i la Velcro, era quant  costaria l’actuació al poble, i segura-
ment és cert que costarà molt diners i hipotecarà el poble per alguns 
anys. Però es va parlar molt de diners i poc de persones i de la prioritat 
de complir els acords adquirits per part de l’Ajuntament amb els antics 
propietaris. 

Que trist constatar encara la crispació existent entre dos grups de 
ciutadans enfrontats, que difícilment podran tornar a ser companys de 
viatge per dur a terme actuacions en defensa del poble, com les que 
en altres moments van compartir. 

Crec que la situació actual és fruit d’intransigències  personals i 
col•lectives	i	tothom	hauria	d’analitzar	el	seu	grau	d’implicació.	Moltes	
actuacions del govern actual pequen justament de la prepotència de la 
què acusaven l’equip de govern de l’anterior legislatura.          

Toni 
Alsina
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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 AV PUIG I CADAFALCH NÚM 9 TEL 937561569

FRANKFURT
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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

Bones 
Festes!

fotodenúncia

revistaelbanc@gmail.com

Para’t i dispara!

Si veus coses de la vila que no t’agraden, fes 
una foto i envia’ns-la amb la teva opinió.

Ajuda’ns a millorar el poble!
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Desatencions que fereixen
La Fira d’Artesans realitzada a la plaça de 
l’església del dia 14 de Novembre passat, i 
organitzada per la Unió de Botiguers, era un 
reflex d’una vila amb iniciativa i força per a 
plantar cara als mals moments econòmics 
que pateix tota la societat i, a la vegada, una 
mostra de fe i optimisme pel futur. Era una 
imatge real d’una comunitat viva
A Argentona, però, també s’hi mort. Els 
organitzadors de l’entitat promotora i els 
autoritzats a donar permís municipal per 
ocupar la plaça, no van ser prou sensibles 
per preveure la interrelació d’aquest fet tan 
humà, i inesperat, del morir i el servei del 
temple.
La parròquia del poble, no és patrimoni de 
ningú més que del poble, fins i tot pels no 
creients. És signe d’acolliment, de testimoni 
històric, de marca de família. S’hi entra per la 
porta gran a l’albada de la vida i es traspassa 
per rebre el darrer adéu de la comunitat del 
país on has arrelat.
El meu pare no va poder merèixer, en tot, 
aquesta prova de consideració, per mor dels 
organitzadors/gestors dels espais públics i 
comuns de la vila. Va caldre aconseguir la in-
tervenció de la policia municipal i el personal 
de la funerària per poder fer pas al seguici 
entre les parades i la gatzara natural de la 

fira, i les despulles introduïdes, improvisa-
dament, per la porta lateral del temple. Una 
xurreria li privava el pas d’entrar pel portal 
de St. Julià. La seva parròquia, el seu referent 
argentoní, d’home creient. Més tard, encara, 
vàrem haver de precipitar el comiat de dol 
per la imminent arribada dels gegants.
Com a fill, em dol. No s’ho mereixia. Com 
argentoní, em fa mal aquesta manca de pre-
visió dels que gestionen els espais públics, 
les activitats i les relacions de convivència 
entre vilatans. Com a creient, em sap greu la 
manca de respecte que rebem.
Vida i activitat, mort i sentiment, són indes-
triables. Formen part de la nostra existència 
personal i col·lectiva, mereixen el màxim de 
respecte per part de tots.
El consum i la tradició fan llei. No ens 
priveu de la senzillesa solemne que els fets 
essencials ens imposen. Guanyem-nos el títol 
d’humans.

Josep Grau

Benvolguts convilatans
Fa temps que tenim interès a explicar-vos 
què és l’entitat de Col·lecció de Puntes 
Amics de Concepció Moré. Som una entitat 
sense afany de lucre, i des de fa 17 anys 
tenim una col·lecció d’elements i peces fets 

amb puntes molt i molt important, que és 
patrimoni de tots els argentonins i argento-
nines.

Si em permeteu, us faré cinc cèntims sobre 
com hem anat formant aquest patrimoni: 
les peces centenàries i elements han estat 
donats per famílies argentonines i estan 
exposades al local que tenim llogat al c. 
Torras i Bages, núm. 17, el lloguer del qual 
paguem amb les quotes dels socis de l’en-
titat, els donatius, les rifes i amb una petita 
subvenció que ens dóna l’Ajuntament.

Si no fos per totes les persones que col-
laboren amb la nostra entitat, tot aquest 
patrimoni es perdria, i amb ell una part de 
la memòria col·lectiva de la nostra gent i del 
nostre país.

Gràcies als nostres col·laboradors i col-
laboradores.

La Junta de l’entitat i la seva presidenta, Pepi Vila

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

izzeriaeperoniPP

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

Horari:
8.30h a 15h
18.30h a 23h 
de dilluns a diumenge

C/. Les Parres, 15

08310 ARGENTONA

Tel. 93 756 06 55

Fax 93 797 40 31

BANYS  •  CUINES  •  TERRES  •  PORTES  •  PARKET  •  DECORACIÓ
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Solució i comentaris en el proper número.

Problema núm. 24
La iniciativa de les blanques juntament 
amb la columna oberta els hi permet 
guanyar ràpidament. Com?

Com guanyen les blanques?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 23
1.  Dd4+ (no 1.De3+ per Tf2 i màxim tables per escac 
continu a e1-e3, ara si Tf2 segueix Te1 mat)  2.Rh8  
D2f¡¡¡ i les blanques es rendeixen, No es pot evitar la 
pèrdua de la torra o el mat. No serveix TxD per mat a 
e1, ni Db5 per Te1. 

SOLUCIÓ A L’ENIGMA ANTERIOR

Entrada a l’ermita de Sant Pera de Clarà, situat al veïnat de Clarà. Pertany a l’antic priorat benedictí es conserva només la capella, un edifi ci de la fi  del 
segle XIII, de transició del romànic al gòtic. Consta, però, que ja existia una primera esglesiola l’any 1002, depenent del monestir de Sant Cugat del 
Vallès. La capella actual és de planta rectangular i absis quadrat, amb coberta de volta apuntada. La porta és de mig punt, adovellada. Al seu costat hi 
ha un nínxol, d’època gòtica, on hi havia hagut un sarcòfag. Va ser restaurada el 1920 i d’aquesta restauració n’és fruit el campanaret d’espadanya.

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

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

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

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

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

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

coneixes la teva

VILA?

Sabríeu on es troba aquest campanar? 

Està dins d’una propietat particular que un cop 
a l’any fan una jornada de portes obertes, i 
que antigament donaven una ensaïmada amb 
xocolata a la mainada.

p a s t i s s e r s

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

Av. de l'Aixernador, 19  |  08310 Argentona
Tel. 93 756 13 05
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Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

C/ Oriol, 13-1508310 Argentona- Mòbils: 61549 10 65 -63
Correu electrònic: oriolgomis@terra.es

El Celler
d'Argentona

RESTAURANT

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

info@cellerargentona.com
www.cellerargentona.com

Fruita i verdura
Tasnim

SERVEI GRATUÏT A DOMICILI

C/ Abat Escarré, 3
(cantonada carrer Barcelona)

Argentona
Tel. 93 756 10 11

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

ESTANC 2
AL DOS - 2
EXP. Nº 002

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

Plats casolans - Tapes i menjars
Menús diaris

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

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

elroure@hotmail.com

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

Vine al Roure i tasta els nostres tes i cafès. 
També oferim altres serveis: massatge infantil, etc.

US DESITGEM 
UN BON NADAL 

I UN MILLOR 
ANY 2010
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www.baladia.cat

www.baladia.cat

C/ Barcelona, 40
Argentona

Tel. 93 797 05 03
Fax 93 756 06 49

E-mail: distperarnau@terra.esSERVEI A DOMICILI

Més de 400 establiments al seu servei repartits per tot Catalunya i Aragó

Pa
rt

ic
ip

a!
Us animem a participar en les juntes de l’Associació 
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 
associació veïnal. Les reunions se celebren l’últim 
dimecres de cada mes, a les 21:00h. També podeu 
participar des de casa fent arribar els vostres 
comentaris a revistaelbanc@gmail.com

Pg. Baró de Viver, 56
08310-Argentona banquets@baladia.cat

Bones Festes!

Bones Festes!


