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tot municipi necessita tenir un Pla d’ordenació municipal urbana (Poum) actualitzat. 
D’això se’n deriva el creixement urbanístic, la distribució d’equipaments i serveis i en 
gran mesura l’activitat econòmica. El Poum actual d´argentona, que data de 1987, està 
més que obsolet. Diversos governs municipals varen intentar redactar-ne un de nou 
però, per diferents motius, no se’n varen sortir. ara que ens diuen que aviat veurem 
la llum al final del túnel de la crisi, sembla un bon moment per fer-ne un d’actual i 
definitiu. cal que estiguem preparats perquè quan l’activitat econòmica comenci a 
revifar, tinguem l’eina a punt per regular el creixement urbanístic. Per això l’ajuntament 
ha començat una sèrie d’activitats encaminades a conscienciar els vilatans i a preparar-
los per demanar-los l’opinió, doncs en tot Poum és desitjable un gran consens de 
tots els actors socials, tant a tall individual com col·lectiu. En aquest darrer apartat, 
comencem a trobar a faltar la participació de les institucions en el debat que comença. 
Des del Banc de la Plaça volem recordar als governants locals que les associacions 
veïnals i altres entitats tenen molt a dir, i que a més poden afavorir el debat intern 
i consens entre els seus associats. En aquest punt cal recordar el paper cabdal que 
va tenir l´avv d´argentona per obtenir un traçat “amable” pel futur tren orbital en el 
seu recorregut pel municipi; o bé recordar la ferma oposició de l´avv quan es volia 
enderrocar el moPu i fer edificis al camp de futbol.

ara més que mai hem d’estar preparats per poder discutir els canvis urbanístics que 
es presentin, tant a nivell local com comarcal, doncs pel que sembla es torna a posar 
sobre la taula el desdoblament de la c-32. En aquest punt són d´agrair els esforços de la 
coordinadora Preservem el maresme (de la que l´avv d´argentona en forma part activa) 
en defensa d’una mobilitat sostenible i un equilibri territorial.

És una llàstima que la desitjada recuperació econòmica per alguns hagi de significar 
”trinxar” el paisatge. molt al contrari, hauríem d’aprendre dels errors comesos i afavorir 
la sostenibilitat econòmica i mediambiental ara que tenim les bases per sortir de la crisi.

Sense adonar-nos, ha arribat el fred i amb ell l’hivern. l’època dels bolets ha passat 
gairebé desapercebuda. una vegada més el cicle de la vida es tanca i tornem a estar 
preparant el Nadal, el cap d´any i sense solució de continuïtat la Festa major d’hivern. 
Des del Banc de la Plaça volem desitjar-vos que gaudiu d’aquestes festes, com més 
millor.

bon Nadal i Feliç 2014

la imatge de portada és l’skyline de la vila. Felicitem la iniciativa de posar-ho al vidre de 
l’aparador de la botiga carns Selectes-Delicatesen Pilar. 
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El govern municipal està endegant per enèsima vegada en 
les darreres legislatures el procès d´elaboració d´un Pla 
d´orDENació urbaNÍStica muNiciPal (Poum). com ja van 
fer els seus antecessors a l´ajuntament, aquest es presenta a 
la ciutadania com un procés participatiu, cosa de la que ens 
en alegrem. Desprès d´una sèrie de tertúlies i conferències 
divulgatives per tal de fer-nos entenedors els conceptes 
demogràfics i urbanístics en què es fonamenta tot pla urbanístic, 
es suposa que se’ns demanarà l´opinió a través del consell de 
Participació ciutadana i de les diferents entitats vilatanes.

En aquest punt cal considerar per què les “intentones” prèvies de 
fer un Poum no van ser reexides tot i el gran dispendi econòmic 
que varen malbaratar fent els diferents plantejaments tècnics 
i el desenvolupament de canals de participació. Podem donar 
les culpes a la ineficiència dels polítics de torn, a les propostes 
megalòmanes sense consens d’alguna regidora, o bé a la crisi 
econòmica… si es vol, però per a mi, al menys una cosa s´ha fet 
sempre malament, i és el no haver consensuat d´antuvi un model 
de poble. 

la demografia ens indica les tendències de creixement i les 
necessitats a les que haurà de fer front qualsevol pla futur, però 
això no vol dir que ens haguem de condicionar per aquesta 
dada. Fixeu-vos, podem dir que si el ritme de creixement és tant, 
necessitarem tants habitatges, mercats, escoles…, però també 
podem dir que si no volem créixer tant, fem menys habitatges i 

per tant necessitarem menys escoles, mercats… tot depèn del que 
vulguem, és a dir, quin model de poble volem.

aquest és al meu entendre el primer punt a elaborar i consensuar 
abans d’endinsar-nos en els “intringulis” d’elaborar un pla.

Es pot argumentar que difícilment consensuarem un model entre 
tots i que aquesta es una qüestió política. cert, no els hi trec part 
de la raó que tenen els que així puguin opinar. No obstant és 
imprescindible arribar a un consens mínim. i crec que és possible.

Està clar que no volem una argentona industrial doncs ja hi arribem 
tard i la preservació del nostre entorn i paisatge no ho permet. Està 
clar que no volem una ciutat dormitori, doncs volem que la nostra 
gent pugui viure dels rèdits de treballar a casa. Està clar que volem 
mantenir una bona qualitat de vida que no sigui exclusivista i a la 
vegada permeti integrar a gent forània. Però també és clar que no 
volem créixer desmesuradament, que ens obligui a destruir l´entorn 
privilegiat que gaudim, però tampoc volem ser un nucli elitista 
tancat ple d’ecologistes recalcitrants. Segur que la majoria volem 
un creixement sostenible econòmicament quant a serveis, amb ús 
d’energies renovables, on puguem treballar per viure uns quants, i 
viure per gaudir-ne tots, essent solidaris amb el món.

Ja va sent hora de que en parlem. 
quan comencem? l´associació de 
veïns s´ofereix a canalitzar el diàleg.

Quin model de poble volem?

Ja. capdevila morell
coordinador de l´associació 

de veïns d´argentona

BAR 
    AV E N I D A
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la coordinadora Preservem El maresme demana al govern català 
i als ajuntaments maresmencs que la representen, el compliment 
del compromís electoral d’actuar en consens amb la societat civil 
del territori, en la recerca de un pla de mobilitat de futur, avançat i 
sostenible, que respongui als greuges històrics de la comarca i a la 
voluntat de participació de la població en la seva planificació.

Nova sorpresa davant l’anunci de la Generalitat de catalunya aquest 
mes d’octubre quant al Pla D’HomoGENEÏtZació a lES viES DE 
PEatGE, amb inversions en l’autopista d’El maresme per valor de 
100 milions d’euros durant el període 2014-17, sense el consens amb 
coordinadora Preservem El maresme. una vegada més, se’ns genera 
la incertesa que aquestes inversions siguin realment per a la millora 
de la mobilitat a la comarca i es tirin endavant de forma respectuosa 
amb el territori i els veïns afectats. Desconeixem els detalls del nou 
Pla, però observem que, mentre no hi ha diners per al manteniment 
ni les inversions inajornables del tren orbital ni les del transport 
públic metropolità i local, sí que n’hi ha per fer més autopistes. 

Ens temem, per exemple, que la millora dels accessos a mataró oest 
comporti un augment del trànsit de l’autopista, traslladant-lo al nou 
carril lateral que és pretén fer a la ronda de mataró i a la trama 
urbana propera, de manera que, en el futur, s’agreugi el problema 
dels accessos a la ciutat. 

Preservem El maresme informa els maresmencs que, des de l’anunci 
de la construcció dels laterals de l’autopista al maresme -les mal 
anomenades rondes de mataró i d’El baix maresme, i fins a la seva 
aturada el juny de 2011, passades les eleccions municipals, vam 
treballar i establir una línia de comunicació amb la conselleria de 
territori i Sostenibilitat de la Generalitat de catalunya, El consell 
comarcal d’El maresme i l’ajuntament de mataró., aleshores, ja 
vam presentar propostes de solucions als problemes de mobilitat 
i vam elaborar un document guia per a la redacció d’un nou Pla 
Director de mobilitat per a la comarca, en la mateixa línia que els 
plans i documents d’infraestructures, de mobilitat i de sostenibilitat 
de la Generalitat de catalunya que defineixen amb claredat el 
requeriment de planificació prèvia, coherència urbanística en les 

infraestructures, priorització del transport col·lectiu i l’objectiu del 
canvi modal, amb un transport públic de qualitat.l’anterior Secretari 
de mobilitat, Damià calvet, el consell comarcal d’El maresme i 
l’alcalde de mataró, el Joan mora, es van comprometre a mantenir 
una estreta relació i comunicació per tal de valorar i treballar 
conjuntament les propostes fetes des de la nostra comissió tècnica 
en tots els assumptes relacionats amb la mobilitat a El maresme i, 
molt especialment, en aquells aspectes referents a l’autopista i als 
peatges, greuge sagnant històric a El maresme. 

En la mateixa línia, amb el compromís d’invertir com a mínim els 
400 milions d’euros previstos per a la construcció dels laterals en 
la mobilitat a El maresme, així com de posar fi a la concessió de 
l’autopista d’El maresme, com a màxim, coincidint amb l’expiració 
de l’acord vigent, l’any 2021.És per això que demanem públicament, 
abans que s’aprovin definitivament les mesures anunciades en 
aquest Pla:
1. una reunió d’aquesta coordinadora amb el conseller de 

territori i Sostenibilitat, Santi vila.
2. que Generalitat de catalunya i l’ajuntament de mataró 

reprenguin els diàlegs amb aquesta coordinadora per seguir 
tractant conjuntament el Full de ruta de la mobilitat a El 
maresme i que es responguin les sol·licituds de reunions fetes 
per aquesta coordinadora davant de l’anunci, ara en fa un mes, 
i que no han tingut resposta.

3. informació i transparència per avaluar el dèficit actual i històric 
d’inversions que pateix la comarca en relació als recursos que 
genera i, molt especialment, a saber quina part dels beneficis 
que generen les barreres dels peatges retornen en forma 
d’inversions a la comarca.

4. que el Govern de la Generalitat involucri el territori -els alcaldes 
i la ciutadania, en l’elaboració dels convenis i acords d’obres 
amb les empreses concessionàries de les autopistes i que es 
publiquin els compromisos vigents

la coordinadora Preservem El maresme és una coordinadora 
oberta al conjunt de la ciutadania i compta amb el suport a la seva 
crida de 87 entitats de la comarca i de centenars de persones de 
tots els àmbits de la societat civil, conscients de la importància que 
representa la mobilitat i compromeses amb el futur de la terra 
que els acull. així, vol exercir el dret democràtic de participar en 
la presa de decisions juntament amb els seus representants per 
obtenir el millor per al territori i els seus ciutadans i està disposada 
a informar, mobilitzar-se i tornar a dur a terme totes les accions 
que siguin necessàries en cas que els governants no compleixin els 
compromisos electorals adquirits amb la ciutadania. 

Comunicat de  
la Coordinadora 
Preservem el Maresme

artesanies do-ver
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Es diu recentment en els principals mitjans de manipulació –perdó, 
volia dir “comunicació”- d’aquest país, ja sigui aquest país Espanya 
o ja sigui catalunya, que ja estem en la fase de recuperació 
econòmica. certament, el repetir una mentida mil vegades no 
ho converteix en veritat, però no són poques les persones que 
assumeixen aquestes mentires como veritats, un fet que per altre 
banda no ens ha d’estranyar, doncs en primer lloc no és el primer 
cop que es fa servir aquesta “tècnica” eficaçment, tot al contrari, 
i segon, que aquest missatge de no sé quina recuperació te uns 
destinataris concrets i ben estudiats: aquells sectors o parts de la 
societat a qui encara la crisis no ha colpejat amb la força que colpeja 
a les capes més dèbils. Per altre banda, això del famosos “brotes 
verdes” no es el primer cop que ho sentim. Si fa no fa, des de que 
va començar la crisis, cada tres mesos o surt el govern de torn, o el 
Fmi o la troika assenyalant tal signe de recuperació que al cap de 
dos dies ningú recorda i, sobretot, ningú veu. Per no parlar de les 
seves previsions econòmiques sobre creixement del Pib o creació 
d’ocupació, on diria que de cent previsions, les cent les fallen, sense 
exagerar. Ens creurem la seva previsió número 101? Jo no.

Estem entrant –si no hi posem remei- en una fase on hi haurà una 
gran part de la societat marginada i en la misèria i una altre part 
que, més malament que bé, podrà anar tirant, amb una minoria 
privilegiada i enriquida como mai fins ara. El somni de la thatcher 
(i suposo que també de l’artur mas, como tot bon neoliberal) 
de la societat dels 2/3. Estem en una fase on el gran capital 
busca consolidar en les nostres societats el que abans buscava 
en el països del tercer món -doncs aquests països ja no són tan 
complaents com eren abans-: salaris de misèria i un exercit massiu 
de reserva de treballadors, i ho estan aconseguint. així que bé, 
des del seu punt de vista i segons els seus interessos, potser sí que 
estem sortint de la crisis i entrant en el model social i econòmic 
que ells volen implantar.

la sostenibilitat social d’aquest model a mitjà o llarg termini ja 
és una altre historia, però tampoc és cap novetat que les classes 
dirigents i dominants a occident–i els seus aliats- ja fa temps que 
això de a llarg termini els hi sona a xinés, preocupats només en 
exigències inmediates i cegues “pro domo sua” que no duen en 
lloc: si els treballadors no disposen de treball i de salaris directes i 
indirectes que creixin en paral·lel a la productivitat del treball i de 
la tècnica, la producció es retrau sistemàticament per que ningú 
pot comprar el que es produeix.

És evident que des del inici de la crisis amb el crack financer 
de l’any 2008, alguns, de crisis, res de res. tot el contrari. Són 
nombrosíssimes les evidencies empíriques de que la riquesa de les 
grans empreses i les entitats financeres –i més en general, del 10-
15% de la societat que controla aquestes empreses- no ha fet més 
que augmentar des de llavors. Per contra, la capacitat adquisitiva 
de la resta, que podem anomenar les classe populars, ja sigui en 
els seus salaris directes como en els salaris indirectes en forma 
de drets i prestacions socials, no han fet més que disminuir, i en 
alguns sectors d’aquestes classes populars, els més dèbils, ho ha 
fet de forma dramàtica, como tots sabem.

així doncs, per alguns efectivament la crisis s’ha acabat. De fet, 
mai van entrar en crisis, així que en aquest sentit no cap parlar de 

recuperació o sortida de la crisis, sinó d’enriquiment aprofitant la 
crisis que ells mateixos havien causat amb el seu model alienat de 
creixement neoliberal.

S’ha de tenir en compte dues diferencies fonamentals que 
s’han donat en aquesta crisis sistèmica i de sobreproducció del 
capitalisme i que no existien en l’altre gran crisis del capitalisme 
que tenim com a referència, el crack de l’any 1929.

En primer lloc, en aquella crisis del 1929 no hi havia un sector 
econòmic estatal como el que tenim ara, un sector estatal amb uns 
pressupostos i recursos públics força potents. i en aquell moment 
del crack del 29, aquelles entitats financeres y grans empreses amb 
problemes no van poder acudir al Estat i als seus (és a dir, nostres) 
recursos públics como han pogut fer ara. Es a dir, ara el gran capital 
–de la ma del PP i abans del PSoE, amb els aliats “nacionalistes” de 
torn- pot agafar els recursos públics per educació, sanitat, pensions, 
etc., i dedicar-los a tapar amb aquests recursos públics els seus 
números vermells. i mira que tenen i tenien obsessió els neoliberals 
amb l’Estat, el sector públic i la seva suposada “ineficàcia” en front 
del super eficient “mercat”. bé, doncs el mercat desregulat va petar 
i de quina manera, i sinó hagués estat per l’Estat i els seus super 
ineficaços recursos públics, molts botins i Florentinos s’haurien 
tingut que suïcidar des dels seus gratacels particulars como van 
fer molts a l’any 1929. El discurs de la dreta social és ben ridícul, 
inconsistent i contradictori, però així estan les coses. i és aquí on 
entra la segona gran diferencia amb el crack del 29.

quan es va produir el crack del 29 molta gent va poder mirar 
i de fet van mirar a la urSS, es a dir, hi havia sobre la taula un 
model alternatiu amb gran difusió i força, fet que va forçar a les 
elits polítiques i econòmiques de los societats occidentals a un 
pacte social entre el món del treball i el capital. això no ho tenim 
ara. De fet sí que tenim aquest model de referència alternatiu, 
como són molts països llatinoamericans que han sabut fer front 
i donar desposta efectiva a tota la barbàrie social que els hi va 
deixar el pas del neoliberalisme, però són aquests temps actuals, 
a diferencia de llavors, temps de “cavernes mediátiques”, i per 
a molta gent un tal Hugo chavez, escollit president en eleccions 
lliures i democràtiques, no era més que un dictador. o sinó ens 
rèiem dels vestits tradicionals que vestia Evo morales, i coses per 
l’estil sens dubte molt “postmodernes” i eurocentristes.

Davant d’això, quan es va produir el crack del 2008, molts dirigents 
occidentals els hi va entrar cert cangueli (no podem oblidar per 
exemple al president Sarkozy dient que “s’ha de reformar el 
capitalisme”). Però en veure que la reacció de les poblacions, en el 
millor dels casos, es limitava simplement a fer acampades i aixecar 
les manetes (como va passar amb el moviment 15m, per exemple, 
i que essent insuficient i erroni no per això se li pot treure el mèrit 
de “re-polititzar” a gran part de la societat), doncs vista la falta 
de reacció dels perjudicats, els causants de la crisis es van dir a si 
mateixos “vaja, doncs igual sí que hem de reformar el capitalisme 
neoliberal, però no en el sentit d’humanitzar-lo una mica més, sinó 
tot el contrari: hem d’aprofitar la falta de reacció contundent i donar-
li el cop de gracia al Estat de benestar”. Estat del benestar que ja 
durant 40 anys s’havien dedicat a debilitar, en el nostre territori de la 
ma del bipartidisme del PP i PSoE i els partits nacionalistes.

Estem sortint de la crisi?
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No estem doncs tant en una crisis, que també, sinó en una ofensiva 
revolucionaria de les classe dominants d’occident (doncs sí, la dreta 
també fa revolucions, i infinitament sense tantes pors i miraments 
de moure un dit como tenen les classe populars occidentals). les 
causes econòmiques profundes que han donat lloc a aquesta 
situació segueixen pràcticament intactes, i essent això així, és 
impossible que per a la gran majoria de la població es produeixi una 
recuperació o un retorn a la situació anterior al crack del 2008. 

El creixent atur que vivim ha vingut per quedar-se en l’actual 
model. i això no és per culpa del crack del 2008, es per culpa del 
model econòmic: un model econòmic que cada cop requereix 
menys ma d’obra per la incessant millora tecnològica i científica 
que destrueix llocs de treball de forma imparable, però un model 
que alhora necessita veure i tractar la força de treball com una 
mercaderia més. que cada cop es destrueixin més llocs de treball 
per que ja ho fan “màquines” no és pas res dolent, tot el contrari. 
Però sí que és dolent en aquest model econòmic que tenim, 
doncs l’única alternativa a aquestes permanents revolucions 
tecnològiques que destrueixen llocs de treball és reduir la jornada 
de treball per un costar i repartir millor els llocs de treball per un 
altre. i això l’actual sistema no és que no vulgui fer-ho, que també, 
és que simplement, per la seva dinàmica pròpia, no pot.

El model de creixement neoliberal, basat en cebar el crèdit de forma 
alienada per estimular així una demanda que els decreixents salaris 
ja no podien sostenir, va col·lapsar como no podia ser d’una altre 
manera. la estafa piramidal que va des de Wall Street, passa per la 
borsa de madrid i barcelona i arriba fins la bombolla immobiliària i la 
mega estafa de les preferents, aquest model segueix en peu, i es de 
preveure que torni a col·lapsar amb les nefastes conseqüències que 
això tornarà a tenir en la economia productiva, en la economia dels 
qui treballen no per especular, sinó per viure. les entitats financeres 
i els grans capitals de les metròpolis del capitalisme s’han mostrar 
absolutament ineficaços a l’hora de gestionar l’excedent i l’estalvi de 
la societat, que aquesta i no altre és la seva funció. tot i així, seguim 
dedicant brutals sumes de diner que traiem dels serveis socials dels 
més dèbils per rescatar-los, i els rescatem per que segueixin fent 
i desfent com a ells els hi sembla oportú, es a dir, fent allò mateix 
que ens ha portar a la crisis. Dedicar aquestes ingents quantitats de 
diners a aquestes entitats parasitaries és el més irracional que es pot 
fer des de un punt de vista econòmic. l’efecte multiplicador keynesià 
-element clau quan valorem i jutjem la despesa pública en una 
economia de mercat, com es el nostre cas- té una regla bàsica: allà 
on l’efecte multiplicador és més potent i efectiu es quan els recursos 

públics es destinen a aquells que menys capacitat de consum tenen, 
doncs són aquests qui de no consumir pràcticament res passen a 
consumir molt. Dedicar els nostres diners i recursos públics a tapar 
els forats vermells (millor dir forats negres, doncs un cop entren 
ja no surten) del gran capital és un suïcidi col·lectiu. algú creu que 
aplicant les mateixes receptes que ens han dut fins aquí solucionarem 
algun problema? S’ha de ser un gran “creient” per tenir tanta fe. Si 
a cas es podrà reactivar en algun moment certa despesa pública o 
social, però sempre dins las coordenades del nou model econòmic 
ultraliberal que estan implantant, és a dir, amb una gran part de la 
població marginada i empobrida, i la resta anant tirant amb l’amenaça 
permanent d’entrar en el grup del marginats, on un sou de 600 euros 
al mes serà tot un luxe. 

i ja la gota de la indecència màxima és quan segueixen insistint en 
que tot es problema del “dèficit públic”, dels números vermells i els 
deutes de les institucions públiques, quan ha estar precisament el 
rescat al sistema financer (i el gran capital que hi ha darrera) el que 
ha causat aquest números vermells en els comptes públics. veure 
per creure. tot això per no parlar de que els “estudis” econòmics 
que diuen que el problema és el dèficit públic s’han demostrat 
falsos i erronis, i els seus autors, agafeu-vos, es van excusar dient 
que havien tingut un problema de càlcul per culpa de... l’Excel. 
amb aquesta matèria gris que gasten els que manen i els que 
“comuniquen”, no és d’estranyar que estem com estem. tot això 
per no parlar del reptes que la humanitat ha de fer front en aquest 
segle XXi, i que per a la dreta social no és només que 
facin como si no existissin, sinó que sembla que 
inclòs vulguin profunditzar aquest problemes: crisis 
ecològica, energètica, alimentaria.

rodia 
Sanmartín

bones 
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Des de l'Editorial del banc de la Plaça del darrer número vam 
saludar i encoratjar la creació del cau Escolta calabrot d'argent, 
que ha començat les seves activitats aquesta tardor amb un èxit 
aclaparador si tenim en compte la resposta de les famílies que han 
confiat en l'equip de caps (el nom que reben genèricament els 
joves responsables de l'Escoltisme).

Sentir en boca de polítics de partits amb responsabilitats de 
govern en el consistori que qualificaven de “morir d'èxit” els 
problemes que tenien els caps per trobar uns locals públics adients 
a l'activitat, evitant les comparacions odioses de l'equipament del 
casal d'avis o dels que es posen a disposició de clubs esportius de 
la vila, denota clarament que no tenen una idea clara de l'abast 
de la importància de poder disposar d'una associació laica, 
democràtica i catalana al servei de la formació d'infants i joves 
amb valors cívics i amb esperit de servei.

A Catalunya hi ha molts joves compromesos i implicats en 
molts projectes. Són joves amb IVA, perfils de joves que, arreu 
del país i des de sectors i àmbits socials, laborals o acadèmics 
diversos, malden per trobar la manera de tirar endavant les seves 
iniciatives malgrat les grans dificultats que imperen actualment. 
El concepte IVA vol respondre a aquestes qualitats: Joves amb 
Idees positives, Valors sòlids i Actituds constructives. amb aquestes 
paraules “el Centre d'Estudis Jordi Pujol pretén donar a conèixer 
i promoure perfils de joves que pel seu itinerari personal, la seva 
trajectòria professional o el seu compromís social i esperit cívic, 
poden esdevenir referents generacionals d'emprenedoria, de 
bones pràctiques i de responsabilitat col·lectiva.” us aconsello que 
mireu el vídeo que dóna a conèixer la trajectòria de na trini molist, 
comissària general de minyons Escoltes i Guies de catalunya. 
les imatges que hi podeu veure són del campament d'aquest 
estiu de l'agrupament Escolta arrels de mataró, el cau on fins ara 
molts nois i noies argentonins han pogut créixer com a persones 
implicades amb la seva comunitat i respectuosos amb la natura. 
Darrerament ens esgarrifem al veure imatges de joves de partits 
polítics democràtics fent la salutació feixista junt amb símbols 
franquistes, així com les notícies de joves que han maltractat la 
seva parella fins prendre-li la vida, ens podem sentir perplexos 

i impotents. No, no us deixeu vèncer pel desànim. les coses es 
poden canviar.

"L'educació falsa que havia rebut el nostre poble abans de 
1923 porta fatalment a les vergonyes de la Dictadura. Cal que 
escarmentem. Cal preparar el futur amb l'experiència del passat. 
Un mot enclou tota la nostra posició d'abans de 1923: cofoisme. 
Tots cofois proclamàvem constantment les excel·lències de ser 
català :érem els més eixerits, la nostra cultura era superior, 
posseíem els polítics més vius i els financers més experts, la 
Mancomunitat era més sòlida que l'Imperi Britànic. Posàvem 
banderes a tots els balcons. Cantàvem cançonetes a diari. 
Ballàvem sardanes per tots els carrers i places. ..", paraules d'en 
Josep Maria Batista i Roca (el pare de l'escoltisme a catalunya 
l'any 1927) que “ pensa que la manera més eficaç de redreçar 
catalunya és millorant el caràcter català. i precisament creu 
que l'Escoltisme pot ser l'eina ideal per a aquest propòsit. Est à 
convençut que l'Escoltisme és un sistema que permet millorar les 
qualitats dels catalans i eliminar els defectes. Fer-se sans i forts per 
a poder ser útils.” ( Web del Naixement de l'Escoltisme català).

antigues receptes per als mateixos 
mals. argentona no pot permetre's 
el luxe de deixar morir el cau escolta 
calabrot d'argent.

El lleure educatiu d’infants i joves: l’autèntica 
estructura d’estat del benestar imprescindible, 
el fonament de la democràcia del futur

Xavier Peguera i marvà. 
Pare de joves escoltes.

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona
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El teatre a argentona té història, quasi 100 anys, abraçant la 
cultura i l’espectacle. El bressol argentoní, moltes persones hi estan 
involucrades, creient i vivint-lo com part de la seva vida, d’una 
manera altruista i només buscant el reconeixement d’un públic 
satisfet, obrint horitzons, enriquint la vida quotidiana i marcant 
un espai de trobada, un símbol, un encontre jove que al llarg dels 
anys ha creat família. El teatre d’argentona al centre Parroquial 
encara és viu, i molt viu. mantenint viva l’esperança de la cultura a 
argentona, moltes són les persones que col·laboren i hi treballen 
amb l’única recompensa de l’enriquiment cultural argentoní, 
treballem per la cultura, vivim el teatre. Per no anar més lluny 
aquest mateix any hem celebrat la 8a mostra de teatre amateur 
Vila d’Argentona (memorial Domingo molist), després d’uns anys 

de repòs i hem representat 8 obres de teatre amateur, incloent els 
Pastorets 2013, on hi participant més de 90 persones entre actors, 
decorats, tramoia, vestuari i altres.

molts de nosaltres en tenim un bell record, el passat és vida i 
el futur emocionant. Estem emocionats pel demà, ja que l’avui 
el vivim amb l’esperança de continuar creixent, de continuar 
emocionant.

En tenim moltes ganes de continuar contribuint i aportant al teatre 
del centre parroquial, pel vinent any 2014, ja tenim en ment fer 
5 obres. us hi esperem, veniu al centre, viviu-lo amb el teatre 
d’argentona.

El Centre: 2013 un any ple de teatre

Obres fetes durant aquest any 2013

Musical infantil “Mag d’Oz”. Direcció d’alba 
castells i ainoa casanovas

Crònica d’una soledat. Direcció de Josep alsina. 
17 actors d’argentona i amateurs i un total 25 
persones involucrades.

Faldilles i pantalons amunt i avall. Direcció 
de lourdes colomines. 7 actors, 11 persones 
d’argentona i un parell d’actors convidats de 
mataró.

Sala d’espera. Direcció de Pere vallmajor. tots 
argentonins. 4 actors i 7 persones amb molt 
d’esforç.

Passió d’estiu amb tempesta. Direcció de lourdes 
colomines. 13 actors i 16 persones d’argentona

Hanzel i Gretel. quim capdevila.

Pastorets infantils i juvenils (21-22 desembre 
2013). Direcció d’alba castells i ainoa casanovas

Pastorets (25-28-29 desembre 2013 i 6 de gener 
2014). quim capdevila, marta Hernández, Joan 
Forns, mireia Garrido i lourdes colomines. mes 
de 100 persones col·laborant enguany

Taller de teatre, amb marta Hernández i quim 
capdevila. a dalt, aplaudiments al final de Crònica d’una soledat. a baix, una instantània de Passió d’estiu amb tempesta
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Lola, perqùe has decidit plegar?
He fet 80 anys, i aquets ja marquen. ara 
es un bon moment per deixar-ho. Podia 
haver-me jubilat molt abans, pero no me 
n´arrepenteixo, doncs sempre he gaudit 
molt del contacte amb la clientela, els 
treballadors… Em sento molt integrada 
al poble.

No hi ha ningú que vulgui continuar?
tinc un fill metge i un altre músic. ambdós 
es guanyen bé la vida disfrutant del que 
fan. quan vaig agafar el negoci , em vaig 
comprometre amb el meu avi i el meu 
pare de que mantindria la línea de qualitat 
que ens ha caracteritzat. ara, prefereixo 
més tancar el negoci que malbaratar la 
marca “odón”. altres pastissers tindrien 
una manera diferent de fer, i jo vull 
conservar el record de ca l’odón.

Com va començar el 
negoci familiar?
cinc generacions hem 
defensat el negoci, des 
el meu besavi, l´odón 
abril, que va comprar 
l´edifici al 1870, fins el 
meu fill Sito. El besavi 
odón va venir de verges 
a argentona per fer pa. 
a partir del 1920, l´avi va 
ampliar el negoci cap a la 
pastisseria. El nom de ca 
l’odón (avui seria ca l´ot) 
ve del fundador que va tenir dues filles. 
El nom ha persistit pero el cognom s´ha 
perdut.

Quin és el producte del que n´estàs 
més orgullosa?
Des de la década dels 70, el negoci 

fonamental ha estat la pastisseria. Estic 
molt satisfeta de l´èxit de la nostra pasta 
fullada i dels tortells. tampoc en puc 
oblidar dels turrons de iema i les neules. 
He de reconeixer que hem tingut molt 
bons obradors. En aquest punt vull 
recordar especialmente a en tolo.

Quan creus que va ser el moment de 
màxim esplendor?
com es lògic, en una trajectòria tan 
llarga hi ha moments de tot. Els pares 
m´explicaven les penúries i dificultats 
que tingueren per poder tirar endavant 
el negoci recent acabada la Guerra civil 
i per les dificultats en obtenir tot tipus 
de matèria prima. a partir de mitjans de 
la dècada dels 40, amb la introducció 
de neveres i altra maquinària, l´ofici de 

pastisser va poder millorar molt. a 
partir de llavors fins a finals del 

segle XX van ser anys de plena 
activitat.

Quines anècdotes 
recordes especialment?
moltes, doncs això porta 
el contacte amb el públic. 
recordo amb simpatia 

la relació de veïnatge i de 
client-venedor amb en Puig 

i cadafalch. també em ve al 
cap una anècdota curiosa dels 
anys de racionament en què 
tots els forners d´argentona, el 

meu avi i 7 o 8 més, varen acabar a la 
presó de mataró, on varen estar-s´hi una 
setmana acusats de contraban. Succeí 
que no hi havia prou farina per fer pa per 
a tothom, i l´alcalde de torn els manà fer 
pa per a tota la gent. a base de comprar 
farina més cara, els forners d´argentona 

‘El gremi de pastissers s’està quedant sense artesans’

Ca l´Odón, l´emblemàtica pastisseria argentonina 
de la plaça de vendre, ha decidit tancar. El 
diumenge 24 de novembre va ser el darrer dia de 
venda al públic. Com no podia ser d´altra manera, 
“servei fins al darrer moment!”.

La seva propietària, la Lola Perejoan, plega. Amb 
aquest gest ens canviarà a molts argentonins uns 
dels ritus més plaents dels dies festius, com era 
anar a comprar el tortell, el bracet o altres dolços 
per a les postres. Tampoc volem oblidar-nos dels 
croisants o la coca de l´esmorzar del diumenge.

El banc de la Plaça ha entrevistat la Lola per tal 
de fer un homenatge a aquest comerç mític de 
la nostra vila, i contribuir d´aquesta manera a la 
memòria viva de la gent del poble.

la lola a la passtiseria – Fotografia d’albert burguera

El Gironi, odón abril,  
fundador del negoci.

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

temporada de 

tractaments 

d'hivern per 

als fruiters
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varen aconseguir satisfer les comandes de pa de la gent, però 
donaren amb els seus ossos a la garjola acusats d´estraperlo.

Què en penses de l´ofici de pastisser avui en dia?
avui en dia prima la quantitat a la qualitat. la pastisseria en molts 
establiments ha deixat de ser artesanal. Es produeix molt, i barat, 
cosa que satisfà a un públic poc exigent. Però la qualitat requereix 
productes bons i temps, i això té un preu. El gremi de pastissers 
actualmente s´està quedant sense artesans. Per això no vull que 
ningú pugui malbaratar el record de ca l´odón, i si en un futur 
traspasso la botiga, no serà per posar-hi una pastisseria.

Què penses fer ara?
Primer buidar la botiga i arreglar l´espai. Després viure tranquil·la i 
fer el que em sembli sense haver de pensar en obrir. No vull estar 
lligada.

lola, et desitgem que gaudeixis del futur i la vida. Sàpigues que 
almenys una vegada a l´any, pensarem en ca l´odón, al celebrar el 
nostre aniversari i trobar a faltar el pastís de sempre. quan passem 
per la plaça de vendre ens haurem d´acostumar a no tafanejar 
darrere el vidre de l´aparador, per no perdre la dolça imatge del 
record de la que ha estat la nostra pastisseria.

‘El gremi de pastissers s’està quedant sense artesans’ Defensem la sanitat 
pública
El passat 9 de novembre es van reunir a barcelona més de 43 
associacions de veïns, plataformes, sindicats, grups polítics i 
col·lectius sanitaris, per valorar a nivell de catalunya l’impacte 
del real decret 16/2012 sobre mesures sanitàries. 

El desmuntatge del sistemes públics i els drets dels ciutadans 
s’estan accelerant de forma alarmant. la sanitat ja no és un 
dret universal per a tothom!

Els usuaris moltes vegades no en som conscients gràcies a 
l’esforç professional dels treballadors sanitaris, que fan caps 
i mànigues perquè el servei funcioni, i no en sortim tant 
perjudicats. 

Per fer-nos una idea de les persones que eren presents a 
la jornada: marea blanca de lleida, coNFavc, amnistia 
internacional, attac, Plataforma pel Dret a la Salut, 
coordinadora laboral de centres Sanitaris, Xarxa de Dones per 
la Salut, associació de llevadores, can ruti diu Prou... i així fins 
a 43 entitats de professionals sanitaris i usuaris.

l’associació de veïns d’argentona també hi fou present 
juntament amb la coordinadora en Defensa de la Sanitat 
Pública mataró-maresme.

la trobada va constar de dues parts:

1. Explicació del treball de cada grup en el seu àmbit. 
valoració de la feina feta i la necessitat de crear una 
coordinació de tot aquest treball.

2. objectius: la coordinadora farà tot el possible per poder 
tirar endavant les accions necessàries per defensar el 
sistema públic de salut que des de les administracions 
estan desballestant des de l’aplicació del real decret 
16/2012, en que: 
•	 acaba amb el Servei Nacional de Salut per a tothom.
•	 retalla indiscriminadament les prestacions sanitàries.
•	 Discrimina a col·lectius, essent els més perjudicats 

les persones amb malalties cròniques, la gent gran, 
les dones, les persones immigrades i les de menors 
recursos econòmics.

•	 No al procés privatitzador de la sanitat i avançar cap un 
model de gestió exclusivament públic.

•	 No al nou repagament de fàrmacs de dispensació 
hospitalària.

•	 Evitar la corrupció i la manca d’equitat i transparència 
en la distribució pressupostària i en el rendiment de 
comptes.

i moltes més propostes que s’han d’anar treballant.

El que també va quedar molt clar és que els 
professionals sanitaris i els usuaris han d’anar 
tots junts a la una, doncs al cap i a la fi, tots som 
usuaris.

caterina 
alsina

octubre de 1962. El pare odón devant de la Panaderia-Pasteleria. a la dreta, l’anagrama 
de ca l´odón fet per la Sra. tarruella.

marcimarcimarci

Carrer Gran, 32 - Tel. 93 797 09 85 - 08310 Argentona
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una vegada més, volem informar de 
les accions que Càritas Argentona esta 
portant a terme.

El més de novembre ha estat intens. 
Primerament hi ha hagut la tómbola 

Solidària,emmarcada en la Fira de Nadal. Es va realitzar amb l’ajut 
de voluntaris entre els que hi havia el grup d’Escoltes d’argentona. 
Podem dir que va ser un èxit de participació de la gent del poble. 
S’han recollit 1000 euros

El dies 29 i 30 s’ha fet el Gran recapte, organitzat per el banc 
d’aliments. a argentona hi han participat els Supermercats condis 
i caprabo i amb la col·laboració de voluntaris de càritas i de nois 
i noies de d’institut d’argentona. Hem recollit 1500 kg d’aliments 
variats, que inclou 450 litres de llet, 90 kg de sucre, 400 kg d’arròs 
, galetes, farina llegums, llaunes de conserva i un llarg etcètera

Per últim en mateix dia 30 de Novembre es va fer el Festival 
Solidari de càritas gracies a l’ajut valuosíssim den Josep m rubio 
( barragan en el mon del espectacle) i Pere Pons, tècnic de llum i 
so i a l’ajuntament d’argentona que ens va deixar la Sala. Hi varen 
participar de forma solidaria un munt d’artistes coneguts com Pep 
Plaza, lucky Guri, ivo oller, Jordi lP, barragan, ray borrell, claire, 
l’ou cost i reeugenio amb la presentació de l’Espartac Perán. va 
ser tot un èxit tant a nivell artístic com de públic i taquilla. Es varen 
recaptar 3.100 Euros

volem aprofitar aquestes línees per agrair a tothom la seva 
col·laboració que es gràcies a totes aquesta activitats que podem 
seguir ajudant a qui més ho necessita

Cartes a Mossèn Salvador

argentona, 22 d’octubre del 2013

l’alfonsa té raó pel que fa a mossèn 
Salvador. Ell es preocupava de tothom. 
Era molt coherent amb l’evangeli que 
predicava. El testimoniava amb la seva 
vida.

Durant un temps, jo no trobava treball. Ell, 
em va oferir feina per netejar a casa seva. 
Sovint hi havia algú a casa seva que no 
tenia on viure, treballar, etc. això ho feia a 
nivell particular, però també a nivell social 
es comprometia molt.

recordo que mossèn Salvador deia: “Si 
la fe no arriba a la butxaca malament”. 
Potser per això, a banda dels seu treball de 
capellà, havia fet altres treballs per ajudar 
més a la gent. així feia arribar la seva fe a 
la seva butxaca.

mossèn Salvador tenia un concepte de 
llibertat que encara costa molt d’assumir. 
Ho explicava dient: “Tot i que no estic 
d’acord amb el que dius, donaria la vida 
perquè ho poguessis dir”.

De les intervencions dedicades a ell que hi 
va haver al seu funeral a la parròquia de 
Sant oleguer de barcelona i del full que 
l’arxiprestat de Santa coloma de Gramenet 
(on ell va ser rector), n’he recollit els 
següents fragments: “El seu tarannà el va 
portar a fer vaga de fam davant el bisbat 
perquè no es va respectar l’acord a que 
s’havia arribat amb els germans maristes 
del temple de Sant Francesc”, o a publicar 
aquell “De que teniu por bisbes de poca 
fe?”, un clar retret als bisbes catalans 
pel seu immobilisme arran del congrés 
“cristianisme al segle XXi”.

teresa ventura i Joaquim alenyà

amb el fre de la jerarquia al concili vaticà 
ii, Salvador cabré tenia un disgust gran. 
Però com home profundament creient i 
amant de les persones, va mantenir-se 
lliure, i davant de situacions de conflicte 
entre el bé de la persona i la submissió al 
Dret canònic, sempre es decantà a favor 
de la persona.

Jaume P. Sayrach

muchos vecinos, gracias a su labor, 
pudieron mejorar sus viviendas. Escolarizó 
a muchos niños que no tenían plaza en los 
colegios.

mari martín

actuava com pensava. En ell no hi havia 
duplicitat. Defensava els seus punts 
de vista amb passió i deia les coses 
elementals i clares.

lluís Hernández

Penso que som moltes les persones que 
sempre el portarem en el nostre cor.

manoli vargas

Cartes al director

El 28 de novembre, al Saló de 
Pedra, es presentà el llibre 
Els nostres viatges, escrit pel 
convilatà Josep Pont. la reunió 
va ser emotiva per la presència 
de força públic, entre amics, 
familiars i veïns, que varen 
voler mostrar la seva simpatia 
cap en Josep.

l´acte va ser presentat 
per la escriptora local Sra. 
maria Josep castillo, en 
representació del centre 
d´Estudis argentonins, qui va 
destacar la gran presència de públic que omplia el capítol, 
cosa que no s´ha produït quan han vingut autors de reconegut 
prestigi; i la importància de que un vilatà s´animi a escriure cosa 
que enriqueix el patrimoni cultural de la vila. Per altra banda, la 
Sra. rosa masó va presentar l´autor, força conegut per tothom, 
mitjançant aspectes poc reconeguts de la seva biografia.

com explicà finalmente en Josep Pont, el llibre recull una serie 
de vivències memoritzades al llarg de d´una cinquantena d´anys 
d´organitzar viatges, que poden contribuir a recordar fets 
entranyables i de sa divertiment per a molta gent que participà en 
les excursions.

Presentació del llibre ‘Els nostres 
viatges’ de Josep Pont Vila.
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Fábula de Samaniego 
(hecho a medida)

Los navegantes

lloraba un triste barquero viendo su nave naufragar, 
combatiendo recias olas y fuertes vientos mercantiles, ya casi 
sumergida por una fuerte vía de agua en su quilla, cuando 
súbitamente el viento calmó i el cielo serenó...

cerca de él y siguiendo el código corporativo de navegantes 
en alta mar, una lustrosa barcaza lo asiste y auxilia. El 
afligido barquero convierte en risa y sonoras carcajadas la 
pasada pena, mientras su barcaza se hunde en el mar de los 
mercados...

Gracias al piloto de la lustrosa barcaza que lo salvó, que se 
mantuvo sereno tanto en la tempestad como en bonanza...

Moral: Pues se sabe que lo malo y lo bueno y “los 
listillos” está sujeto a súbitas mudanzas...

El
sornEguEr!?

Coses que passen…

15/09/2013

Descobrint els paisatges rurals a 
l’Argentona del 1714. Sortida de Natura.

16/11/2013 

Mostra de bolets de Natura
la dinovena mostra de bolets de Natura a l’aparador del Sindicat 
va posar a prova els boletaires en un any de sequera.

23/11/2013 

Campionat d´escacs per a nens i nenes
El dissabte 23 de novembre tingué lloc un campionat d´escacs 
per a nens i nenes en els locals del centre Parroquial. com es pot 
apreciar hi va haver una gran participació entre els menuts de la 
vila. això es motiu de satisfacció i volem agrair als membres de 
la secció d´escacs del centre Parroquial la seva tasca difonent i 
ensenyant el joc dels escacs als infants.

08/11/2013

Visita a la finca de la Casa Garí
l´Entitat Natura va visitar la finca de la casa Garí d´argentona, 
acompanyats de la propietat i amb la presència dels arquitectes  
Sr. Jordi bonet i armengol, Sr. toshiaki tange i Sr. agàpit borras.

relaxing cup of "café con leche" in plug cushy new job ...
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En la contraportada de la revista 
municipal Cap de Creus núm. 122 del 
passat setembre, a la secció Mirant 
enrere s’hi publicava la foto d’un parell 
d’avis asseguts a la font de Sant Jaume 
de traià. En el text lateral s’explicava 
que eren els masovers de Francesc 
carreras candi, l’il·lustre historiador, 
geògraf i polític que passava llargues 
temporades a argentona. Em sembla 
molt bé i interessant glosar vida i obra 
dels nostres prohoms locals, sobretot 
si han tingut la transcendència cultural 
i política del Sr. carreras candi. Em 
sembla important que la revista 
municipal reculli qualsevol informació 
biogràfica o del que sigui d’aquest 
senyor.

Fins aquí tot correcte... si no fos... que 
aquests masovers anònims no ho eren 
d’anònims. tenien noms i cognoms i 
la redacció del Cap de Creus ho sabia. 
Per què no se’ls va citar? Per què era 
tan important citar el Sr. carreras 
candi en el text i obviar la informació 
que es tenia sobre els avis? Els protagonistes de la foto eren ells i 
no pas carreras candi.

una vegada més sembla que la història (ni que sigui el petit detall 
d’un peu de foto) només pugui explicar-se des del punt de vista 
d’uns pocs protagonistes de renom oblidant que la història l’han 
fet tots, també les àmplies cohorts de vassalls, servidors, pagesos, 
artesans, comerciants i proletaris. uns representa que l’han escrit, 
la història, i els altres sobretot l’han patit. a argentona, pel que 
es veu, seguim retent pleitesia al senyor i només parlem de l’amo 
quan tocava parlar del masover. De la mateixa manera que, com a 
patrimoni, venerem les cases senyorials i menyspreem les humils 
cases de carrer que configuren, precisament, la idiosincràsia del 
nostre paisatge urbà.

L’Anton i la Maria

bé, doncs, els masovers en qüestió eren l’anton boba Fornells, 
de can boba de Sant Jaume, nascut el 1843 i la maria Estrada 
Diví, de can Xicu, nascuda el 1846. van tenir cinc fills: en 
miquel, l’antonet, en Josep, en Francesc i la carmeta. Dels tres 
primers sorgeixen les tres branques dels boba que hem nascut 
a argentona ja que els dos darrers no van tenir descendència. 
aquest parell d’avis són els ancestres comuns de tots aquests 
boba: avis d’un (en Joan boba colet, de 91 anys, resident a 
mataró), besavis d’uns quants, rebesavis de bastants (entre els 
que em trobo) i rerebesavis dels més joves, alguns dels quals ja 
ni tan sols porten aquest cognom.

la primera branca arrenca amb el primogènit, en miquel, nascut 
el 1870. Es casà primer amb una noia de la masoveria de can miliu 
cabanyes de la qual enviudà molt aviat. Es tornà a casar amb la 
mercè colet marcés (nascuda el 1880 a Puigdalba, a l’alt Penedès). 
la besàvia mercè va conèixer el besavi miquel passant l’estiu a 
argentona com a minyona de la casa dels senyors D’ors. van tenir 
tres fills: l’anton (1904), en Josep (1910) i en Joan (1922). 

l’avi anton es va casar amb la maria Perajuan Pañella (nascuda 
a Sant martí de Provençals però emparentada amb can Pitongo). 
van tenir dos fills: en miquel (1933) i la mercè (1936). En miquel 
es va casar amb l’ausència caballé miró (nascuda el 1937 al 
vilosell, les Garrigues) i d’aquí sortim l’assumpta (1959) i la 
meva germana roser (1962). la tieta mercè es va casar amb Simó 
belso mercè i van ser pares d’en Joan carles, en Francesc i en 
Xavier. El germà de l’avi, l’oncle Pep de la Bodega (bodega que 

Quan només compten els senyors 
i els masovers no tenen nom

anton boba Fornells (l’avi de la barretina) i maria Estrada Diví asseguts al pedrís de la font de Sant Jaume 
de traià. Darreries del segle XiX o principis del XX.

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

Carrer Gran, 12
Tel. 93 797 18 11

Dilluns tancat tot el dia. 
Dimarts tancat a la tarda

Tasteu els nostres torrons

Bones Festes!
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Per segon any 
consecutiu, la fotògrafa 
argentonina maria 
Pageo ha estat 
convidada al congrés 
rus “mediacongress” 
de joves periodistes i 
fotògrafs.

Enguany, Pageo ha col·laborat en aquest 
certamen, una de les seus del qual ha estat 
el museu Hermitage de Sant Petersburg, 
sota la temática “the way i live” (la 
manera de viure). 

mentre que l’any passat la fotògrafa 
parlava de la sensació de llibertat del seu 
entorn, aquest any ha volgut reivindicar 
els comerços de la nostra vila com a valor 
imprescindible en el seu dia a dia. 

un cop escollits alguns dels comerços més 
representatius i estimats pels argentonins 
(com ara can moré, can valls, ca l’odón, 
can castañé i la cooperativa agrícola) es 
va dirigir als comerciants per explicar-los la 
seva idea. 

amb la col·laboració i l’entusiasme dels 
botiguers, Pageo ha pogut mostrar, doncs, 
el valor del petit comerç, el de poble, de 
proximitat, del bon tracte amb el client, 
dels productes frescs i artesanals… 

així doncs la fotògrafa maresmenca ha 
portat fins a rússia el potencial del petit 
comerç català de qualitat. 

va existir al carrer de torres i bages al costat d’en marc-cram), es 
va casar amb la maria vilar bassolí i van ser pares de la carme 
(casada amb Jaume Gallemí), la mercè (casada amb Josep Noè) i 
la montserrat (casada amb antonio Noè). El germà petit de l’avi, 
l’oncle Joan, en va casar amb la remei Giralt verdalet i són pares 
de la Pilar, la mercè i en Josep.

reculant, tornem a la branca que parteix del fill segon dels 
masovers, l’antonet fuster. Es va casar amb la maria ros Noè i van 
tenir cinc fills: la maria, la carmeta, la Pepeta, la montserrat i en 
Josep. la carmeta es va casar amb en Pere Pinart campaner i van 
ser pares d’en Pep i la maria. En Josep va seguir amb la fusteria a 
la casa del carrer dels rosers (per als de casa era ca l’oncle fuster), 
es va casar amb la montserrat cuñat i no van tenir fills. la maria, la 
Pepeta i la montserrat no es van casar.

a la tercera branca, en Josep es va casar amb la ramona Güell 
ibora i va tenir tres fills: miquel, maria i antonet. El gran, en miquel 
de can Mercader, es va casar amb l’aurora Duran ventura. Són els 
pares d’en Josep i en Joan.

Boba o Bova?

tot i que l’anton boba Fornells és l’avantpassat comú dels boba 
actuals, no és pas el primer boba a argentona. El seu avi miquel 
junt amb theresa Dorda van signar el 28 de gener de 1808 un 
contracte de lloguer per unes feixes annexes a can boba de Jaume 
de traià. a part d’aquesta casa, dues masies més han existit amb 
aquest sobrenom a argentona: can boba del cros i can boba de 
les vinyes (al turó de Sant Sebastià). 

Diversos historiadors han citat aquest cognom com ja existent 
a la vila pels volts del segle Xiv, a partir de fonts com els llibres 
de capbreus obrants a l’arxiu municipal i altres documents. En 
alguns d’ells, el cognom consta escrit bova. Ens han referit (sense 
que ho hàgim comprovat) que al primer llibre d’òbits de la 
Parròquia hi surt Gabriel bona enterrat a argentona el 2 de gener 
de 1563. apareix registrat com a bona i rectificat posteriorment 
per bova. també sembla ser que, al llibre de matrimonis, la 
primera anotació referent als boba és la unió de ramon bova amb 
catherine castellví. Ell era fill de Jaume bova de les vinyes, pagès 
del cros que va morir el 1629. l’any 1744 va néixer el primer fill 
d’isidre bova a qui van registrar com a boba. a partir de llavors, 
als documents parroquials la “b” s’imposa a la “v”. altres fonts 
esmenten el cognom sempre amb “b”. És així com els cita Enric 
Subiñà al seu llibre Argentona al segle XV, Premi burriac 2008, 
publicat per l’ajuntament d’argentona el 2011.

Fins aquí aquest petit recull genealògic sense més pretensions. la 
intenció inicial d’aquest escrit era només la de deixar constància 
de qui eren els avis de la foto perquè em va semblar una falta de 
respecte que, tenint les dades, el Cap de Creus no les publiqués. 
a mesura que m’hi anava posant m’he anat engrescant i, de 
passada, m’ha servit per recuperar bocins de memòria i retrobar 
antigues anotacions que tenia escampades en retalls de paper. 
m’ha plagut compartir-ho amb els lectors del Banc de la Plaça. 

rectificar una desinformació del Cap de Creus m’ha 
permès retre un petit homenatge a la nissaga de 
camperols i menestrals representada per l’anton boba 
Fornells, l’avi de la barretina, com era conegut a la família.

assumpta 
boba 

caballé

Pageo exposa la qualitat dels comerços argentonins a Sant Petersburg

Per veure les fotografies del certamen, podeu visitar el web: http://www.behance.net/mariapageophoto
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Quan la bossa vessa

No és que l’haguem omplert massa, 
la bossa, és que n’hem omplert tant 
el planeta, de bosses, que ja vessa, 
aquesta és la qüestió.

Fa uns dies, ja entrat el novembre, 
el diari portava una notícia que m’hi 
van anar els ulls. a l’Àfrica hi ha 
una vintena de països que o bé han 
“prohibit” totalment les bosses de plàstic, o estan en vies de fer-ho.

uganda, Gabon, Etiòpia, tanzània, Kènia, Sudàfrica, marroc, 
botswana, txad, Ghana, togo, congo, Eritrea, burkina Faso, 
algèria, costa d’ivori i mali, han conformat un veritable “front 
africà” per a lluitar contra l’expansió de les bosses de plàstic. 
alguns amb normatives més estrictes que altres, però tots en la 
mateixa direcció: l’eliminació d’aquest producte que provoca tota 
classe de calamitats. Des d’obstruir canals de desguàs i provocar 
inundacions, fins a que el 80% de les vaques sacrificades a 
Nouakchott, capital de mauritània contenen als seus estómacs, 
bosses de plàstic.

lentament torna a aquests països, el costum de les coixineres de 
tela que ja eren emprades abans, per a transportar aliments i altres 
productes. 

Els africans estan en aquests moments liderant aquesta batalla 
contra un element que trigarà pel cap baix quatre cents anys 
en degradar-se: el plàstic de les bosses. a ruanda, als turistes 
en arribar a l’aeroport, els controlen l’equipatge, i si porten 
bosses de plàstic, les hi requisen buidant el contingut a la maleta 
corresponent.

i aquí què passa? Doncs després de tímides mesures i campanyes 
per a dissuadir-ne l’ús –com cobrar uns cèntims d’euro en alguns 
supermercats– poca cosa i res més.

al nostre poble en tenim una mostra. al començar el porta-a-
porta per a la fracció orgànica –que és la que més pesa en el 
total– és recomanava usar bosses compostables, àdhuc estaven 

subvencionades perquè la gent es 
conscienciés i les fes servir com el 
més normal del món. De seguida és 
va tolerar la bossa de plàstic normal 
i suposo que a hores d’ara, molt 
poca gent fa servir les compostables. 
llavors com a resultat, la classificació 
de la fracció orgànica com a matèria 
primera per a compostar i fer 
adob, està estancada i no millora 
el que seria desitjable. En l’apartat 

d’envasos, al deixar d’utilitzar la bossa taxada i controlada, no 
s’incentiva l’estalvi; els envasos no es dobleguen ni s’aixafen, no 
passa res si traiem dues, tres o deu bosses, cada dia de recollida. 
El resultat però és que augmentem la quantitat de bosses i els 
camions transporten més aire que abans: tot per millorar el medi 
ambient.

l’europeu mig consumeix unes 500 bosses de plàstic a l’any, la 
majoria d’un sol ús, la vida útil mitjana de les quals és d’uns 12 
minuts. val la pena reflexionar un moment en aquesta dada.

a nivell de la comunitat Europea, i arran d’una reunió dels 
ministres de medi ambient l’any 2011, es van fer una enquesta a 
una mostra de 15.000 persones. més del 70% van votar a favor de 
prohibir les bosses de plàstic d’un sol ús. malauradament, fins a 
avui, les mesures reals no es veuen per enlloc. Ho veiem cada dia 
als mercats, botigues, grans superfícies, etc.

Ja és trist que països de l’àrea africana, amb uns nivells de vida i 
de desenvolupament –potser caldria redefinir bé el significat real 
d’aquesta paraula– molt per sota dels del nostre entorn, ens passin 
la mà per la cara i siguin valents actuant d’una forma decidida per 
aturar aquest flagell.

val la pena pensar-hi una mica, i sobretot ara que s’acosten festes 
en les que solem fer abús d’aquestes maleïdes bosses que són una 
veritable plaga. 

bon Nadal i millor 2014 que si ens ho 
proposem, pot ser-ho certament.

La nostra brossa de cada dia

Joan culubret i 
missé

• Productes fitosanitaris
• Servei de tractor
• Adobs, llavors, plantes
• Parada Mercabarna

•  Menjar per a animals, palla 
i farratges

• Servei de carretó hidràulic
• Màquina de trillar llegums

C/ Gran, 44 • Tel. 93 797 00 59 • 08310 Argentona
Bones Festes!

Bones Festes!
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El conte de nadal

Hi havia una cova molt molt gran que donava refugi a un bou i a 
una mula. En un camí llunyà passava una somera a sobre de la 
qual hi anava una senyora que estava a punt de tenir un nen. al 
seu costat, a peu, hi anava el seu marit vigilant que ni a ella ni al 
nen que venia els passés res.

tenien molt fred, buscaven un hostal per donar llum al seu 
fill. Els hostals al veure el panorama els deien que tot era ple 
i, morts de fred, havien de tornar al camí. Per sort varen veure 
aquella cova, s’hi varen acostar i van pensar: "mira aquí aquestes 
bestioles ens donaran escalfor". 

aquella dona que estava a punt de portar un fill al món es deia 
maria i aquell home es deia Josep. El Josep va córrer a agafar 
una caixa grossa i mig desballestada que va trobar allà en un 
racó, la va omplir de palla i li va posar el seu tapaboques perquè 
el nen sentís més escalforeta.

El que ells no sabien era que hi havia una banda de vailets que 
anaven a assajar a aquella cova. El nen va néixer i, cosa curiosa, 
la cova es va il·luminar (ni el cortés inglés estava tant lluminós 
com aquella cova).

Els vailets que anaven a assajar a la cova van quedar bocabadats. 
S’hi varen acostar molt silenciosament i, tímidament, varen 
treure el cap i varen mirar a aquell nen. quin esglai!!! Els va 
entrar una alegria tant gran que varen començar a entrar els 
instruments. un portava una guitarra, un altre una bandúrria, un 
altre un banjo, un clarinet, l’harmònica, l'acordió, el contrabaix. 
cada un portava un instrument i van començar a tocar i cantar 
i va ser tal el soroll que fins els reis d'orient els van sentir i hi 
varen acudir i sí... allí varen trobar pastorets amb el bastó, el seu 
morralet i la barretina. molts veïns de masoveries dels voltants, 
atrets per aquella llum i la música, van omplir la seva carmanyola 
i varen fer camí cap a la cova. 

De cop, un clarinet es va posar a tocar una sardana i ja us 
agradaria ja haver pogut veure'ls! sobre tot poder veure aquell 
nen que reia, reia i reia de felicitat. aquell nen tan petit i tant dolç 
que al mirar-lo et feina sentir la Pau i fins i tot la música 
que sonava com si la toquessin els àngels.

Nit de Nadal, plàcida nit.

EL RACÓ DE LA LINAEl racó de la Lina

AQUEST NADAL

Amb un full de paper, on escrius el que vols,
puc entrar lliurement dins de totes les cases
desitjant a tothom pau, treball, bona sort
i un Nou Any amb salut perquè a tots ens en falta.

Però tots no el rebran, com ho feien abans,
contagiats per l’ambient rialler d’ aquests dies;
si han lluitat amb la Mort i han perdut el combat
caldrà temps, molt de temps perquè tornin a riure.

Com que jo ho he viscut i el dolor fou immens,
aquest full de paper que us arriba amb les festes
vol ser tendre i cordial, i afectuós en extrem
amb aquells que tindran greus ferides obertes.

Vaig llegir no sé on: “Mentre el món sigui món
hi haurà sempre una flor, hi haurà sempre una espina;
sempre algú que és feliç, sempre algú trist i sol;
hi haurà sempre el Dolor que ens amarga la vida.”

Per què néixer i morir? Per què créixer i plorar?
Per què viure i patir? No em convenç cap resposta.
Només sé que us vull bé si és Nadal, i tot l’ any,
i que ho diu el meu cor que us ofrena una rosa!

Recordant en Nil
T’hem perdut dins el bosc gegantesc de la Vida.
És tan gran el dolor que no es pot suportar,
però Nil, no estàs sol, t’ estimem sense mida
i amb l’ Amor, que és etern, ens podrem retrobar !

Bon Nadal 2013
Que l’any 2014 ens deixi a tots més bons 

records que el que ara s’acaba.
Amb una fraternal abraçada a tothom, 

especialment afectuosa per a tots aquells 
que visquin un profund dolor, com la meva 

pròpia família.

alfonsa 
charles

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

Bones festes!
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Problema núm. 40
blanques juguen i guanyen. com?

ESCACS
per Josep a. capdevila morell

Solució al ProblEma núm. 39
1., Af2+¡¡¡, Única jugada que “desclava” el cavall al desviar la dama blanca. 
la resposta blanca és obligada doncs si no es perd la dama: 2.Dxf2 , 
Ce2+¡¡¡, de nou un jaque “miraculós”; 3.Rf3, fxe4+; 4Rxe4 (si rxe2, 
Dd3++), Cg3+; 5-Re3, D4d+; 6.Rf3, Df4++. Espectacular seqüència 
d’escacs amb dama i cavall que porten a un insospitat mat.

Solució i comentaris en el proper número.

Bressola'm. Música per a dones embarassades. Crea 
un vincle amb el teu nadó des del primer moment amb la 
teva veu i el teu moviment. 4 sessions: 45 €

musiquem. Una experiència musical per a nens i nenes 
des dels 2 mesos fins als 3 anys, acompanyats dels seus 
pares i/o mares. Grups per edats. 10 sessions: 90 €.

Curs de Batukada per a adults. Assajos: 
dimarts de 20:15 h a 21:15 h. 10 € mensuals.

Iniciació musical des dels 3 anys // Llenguatge musical // 
Roda d'instruments: violí, trompeta, trombó, acordió, saxo, 
clarinet, guitarra elèctrica, baix elèctric, flauta travessera... 
// Classes d'instrument individuals // Combos // Exàmens 
anuals de la Royal Schools of Music // Preparació per a 
proves a grau mig o superior de clàssic i modern // Classes 
de cant modern.

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

projectes de l'aula de música d'argentona:
•	 La Banda. Vine a tocar a la banda!!!!, una formació 

oberta al poble i que participa activament en activitats 
d'Argentona.

•	 Orquestra de corda. 
•	 Argentona Big Band. L'ABB ja ha començat a sonar amb 

força i qualitat.

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

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

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

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

Obert la matinada de Cap d'Any 
a partir de les 3 h

LA XURRERIA

Tel. 667 70 70 19
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C/ Badalona, 5 
08310 ARGENTONA Tel. 93 756 11 08

ESTANC 2
AL DOS - 2
Exp. Nº 002

Plaça Nova cantonada Carreras Candi
Tel. 93 797 46 32

www.bonarea.es

Bones Festes

CIGARRETS ELECTRÒNICS

FLAVOURS

C/ Barcelona, 25 (davant Farmàcia) - Argentona
GARANTIA TOTAL Fabricants sota norma ISO 9001, 14001 i 18001

SOM FABRICANTS Líquids amb Registre Sanitari

GUANYI EN SALUT
ESTALVIÏ FINS A UN 70%

Bones Festes!

Bones 
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Supermercats

compra saludable  )

El dia 20 dE cada mEs
sortegem 1 carro  

ple de compra
dipositant el seu tiquet de compra a partir de 30 €

ofertes diàries

servei a domicili cada dia
c/ Barcelona, 40 – 08310 argentona
Tel. 93 797 05 03 – Fax 93 756 06 49

distperarnau@terra.es

Plats preparats
Emboti ts i formatges
Pernils amb 
denominació d'origen

C/ Gran, 50  |  08310 Argentona  
web: dciudad.mobi/cliente/minipreu

SERVEI A DOMICILI GRATUÏT
TEL. 93 174 79 15 / 645 88 24 19

Nova gesti ó

C/ Barcelona, 50

Argentona

Tel. 937074988

Botiga i taller especialitzat

Reserva el teu regal de Nadal 
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Tel. 93 797 05 97
elrourebio@hotmail.com
C/ Abat Escarré, 3 ·  08310 Argentona

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

Presentant 
aquest 

anunci tindreu descomptes en les vostres compres!!!! 

El sistema d’il·luminació natural 

SOLATUBE permet captar la 

llum de l’exterior i transportar-

la fi ns al lloc desitjat fent 

curvatures si és necessari. Ho 

aconsegueix gràcies a l’última 

tecnologia en captació de 

llum i a la incorporació dels 

tubs més refl ectants del mercat.

info@mateu-serveis.com — www.mateu-serveis.com
Ronda Llevant, 22 — Argentona — Tel.: 93 756 06 26

El sistema soluciona la mancança de llum a casa, a la 

feina, en indústries, hospitals, etc.

El nostre personal està especialitzat en el tractament 

de tot tipus de cobertes i podem instal·lar el sistema 

SOLATUBE garantint tant el producte com la instal·lació.

CAN PALLAROLAS
vi arrelat a la nostra terra.

EL VI D’ARGENTONA

D.O. ALELLA

A la venda en diverses botigues 
d'Argentona i a la mateixa 
masia trucant al  93 797 04 63
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