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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.

EXCAVACIONS
Venda d'àrids i adobs, 

especialització 
en rocalles

Tel. 610 911 355 
ARGENTONA

MINGO

Us desitja 
Bona Festa Major 
de Sant Mingo!!

EXCAVACIONS
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Tel. 610 911 355 
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MINGO

ANGLÈS - FRANCÈS - ALEMANY - XINÈS - ITALIÀ
NOVETAT: EUSKERA

Escola d'idiomes
www.larichmond.com

Pg. Carles Padrós, 79 - 08304 Mataró
Tel. 93 758 91 04 - richmond.mataro@gmail.com

C/ Les Parres, 22 - 08310 Argentona
Tel. 93 797 41 73 - richmond.argentona@gmail.com

MATRÍCULA OBERTA CURS 15-16

Activitats per a l'aprenentatge de llengües

Totes les edats
Informa’t !

Correu electrònic: agora.argentona@gmail.com
A la web: agoraargentona.org
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UN JOC D’OUS

Si busquem el significat de «joc d’ous» al diccionari de la llengua no trobarem cap 
resposta concreta. Però tothom sap que aquesta expressió es fa servir per descriure 

una situació irregular, poc transparent, tramposa i enredada, sense regles clares, de la 
que no se’n pot treure cap previsió ni conclusió lògica. I això és el que, al nostre parer, 
ha passat a Argentona, abans i després de les eleccions municipals.

Primer es presenten nou grups polítics per a l’alcaldia. Més concurrència que mai! 
Es veu que el pastís d’Argentona era i és suculent. Cap mena de vergonya a l’hora de 
presentar-se. Tant hi fa si ets trànsfuga, com si ets un crònic perdedor d’eleccions, com 
un nouvingut que no et coneix ningú; o bé si no tens partit propi que a darrera hora 
et doni suport, o bé hagis perdut les primàries (o diguem-ho al revés: hagin rebutjat 
el candidat legítim)… Tot s’hi val. I ens volen fer creure que es presenten per servir al 
poble! Que no ens vinguin amb aquestes bajanades! L’espectacle que ens oferiren és el 
de desfer-se de qui fa nosa per obtenir una cadira a l’Ajuntament i, si es pot, el bastó 
de comandament. I el poble? Al poble que el…

El poble va votar i ho va fer responsablement. Déu n’hi do de la participació i del 
civisme mostrat. Majoria per a TxA (6 regidors, 1517 vots), seguit per la CUP (4 regi-
dors, 1023 vots), Esquerrovergència, o com hom vulgui que es digui (3 regidors), PSC 
(2), PP (1) i ICV (1).

Tres coses queden clares de la voluntat popular: Els grups que estaven fins ara 
a l’oposició (TxA i CUP) han guanyat amb majoria absoluta; la darrera coalició de 
govern (Esquerrovergència, PSC i restes de l’extinta Entesa) han perdut; i tres grups 
n’han quedat fora. Una petita alegria compartida per tothom és el fet que, per fi, el ple-
dejador màxim del poble –tant a tort com a dret– i fustigador màxim dels funcionaris 
municipals, n’ha quedat fora. Quin descans!

Després, la lògica desapareix. El que per a uns seria la congruència d’uns vots, per 
a altres no ho és. La voluntat popular majoritària no cal tenir-la en compte al formar 
govern. Tot s’hi val.

S’hi val pactar amb qui vares dir que mai no pactaries, s’hi val anteposar els in-
teressos partidistes a la majoria, s’hi val anar contra programes i natura, s’hi val dir 
que tot s’hi val per tal d’aconseguir la preuada cadira i el bastó, s’hi val anteposar les 
enveges i rancúnies d’uns pocs a la voluntat d’uns molts, s’hi val… tot s’hi val!

Tal com vàrem dir fa quatre anys, desitgem sort a aquest govern, sort que necessi-
tarà per mantenir l’estabilitat interna i la fortalesa en el temps.

Endavant i sort per a tothom, govern, oposició i poble ras. La lletra de la llei permet 
fer qualsevol govern, però l’esperit creiem que no.

Finalment, pel bé de tots, una recomanació: que la truita no es faci gaire grossa, 
Seny! Que no prenguéssim mal com a poble.
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Eleccions municipals del 2015
Aquestes eleccions com estava previst 

han tingut un gran impacte en tot el 
panorama nacional, sobretot en les grans 
ciutats i capitals de província, destacant 
les dues més significatives, Barcelona i 
Madrid, on hi han triomfat candidatures 
d'unitat popular, i un retrocés evident de 
les forces de la dreta al conjunt del país. 
Podríem valorar aquests resultats com 
l'inici del canvi que milions de ciutadans 
estem desitjant.

Però com és normal hem de veure què 
ha passat a la nostra vila d'Argentona.

Entenc que el fet de més transcen-
dència ha estat la maniobra d’última 
hora que van protagonitzar el cap o caps 
de CiU, provocant que el partit que havia 
estat la segona força al nostre municipi, 
no pogués presentar-se a les eleccions i 
es produís l'espectacle del canvi, ja tan-
cades les llistes, del cap d'Esquerra Repu-
blicana substituït pel de CiU, camuflant 
aquesta maniobra com una «estratègia 
de país».

Com és evident això els ciutadans no 
s'ho han cregut, tal com mostren també 
els resultats electorals, on CiU quasi ha 
perdut la meitat del seu electorat. I tra-
duint-se en que de tenir ambdues forces 
polítiques cinc regidors entre les dues, 
han passat a tenir-ne tres. Aquesta dava-
llada ha repercutit en dues altres forces, 
que han recollit els votants desencantats, 
votant aquests en primer lloc a la CUP, i 
en menor mesura, a Tots per Argentona. 
Això ha permès a TxA compensar la sig-
nificativa pèrdua que ha tingut en el barri 
del Cros, on ha perdut la meitat dels seus 
anteriors votants, i li ha permès recuperar 
els sis regidors de la primera vegada que 
es va presentar. En aquesta recuperació 
de TxA també ha influït que els vots en 
blanc han disminuït, i bastants d'aquests 
vots han anat a TxA. Part d'aquests vots 

del Cros que ha perdut TxA han anat a 
parar al PSC.

Una dada també significativa d'aques-
tes eleccions ha estat la desaparició del 
partit Agrupació d'Argentona, que durant 
aquestes últimes tres legislatures ha estat 
una anomalia que ha enervat la vida mu-
nicipal, sense gaire transcendència políti-
ca excepte en l'anterior legislatura on va 
tenir un paper clar en donar suport a l'Ar-
mengol, i en conseqüència al seu equip de 
govern, a canvi de donar-li a Agrupació 

d'Argentona màniga ample a Aigües d'Ar-
gentona, amb les greus conseqüències que 
això ha tingut i que tots coneixem. El la-
mentable, sigui dit de pas, és que hàgim 
trigat dotze anys en adonar-nos de les ca-
racterístiques del personatge.

Per altra banda, lamentablement se-
guim tenint un elevat nivell d'abstenció. 
Més d'un 40% dels argentonins no troba 
atractiva cap de les propostes electorals 
que es presentaven, i això hauria de ser 
motiu de preocupació especialment en 
les forces polítiques que es reclamen de 
base popular o ciutadana. Estem encara 
movent-nos en un cercle tancat que no 
s'aconsegueix desbordar.

Sobre el desenvolupament dels pac-
tes i la formació del nou equip de govern 
crec que ja se'n parla a una altra part 
d'aquest número de la revista, en con-
cret a l'editorial, però no em puc estar 
de fer alguna referència sobre aquesta 
qüestió. TxA continua essent la força 
més votada, i la primera impressió que 
vàrem tenir quasi tothom és que dues 
forces que es reclamen de base popular i 
ciutadana i que reclamen i proposen una 
manera diferent de fer política, com són 
la CUP (que precisament s'autodefinei-
xen com candidatures d'unitat popular) i 
TxA (que tots sabem que no és un partit 
polític sinó una agrupació de ciutadans 
constituïts en agrupació electoral, i que 
té reforçada la seva legitimitat en haver 
de recollir uns cinc-cents avals per poder 
presentar-se a les eleccions), semblava 
obligat que s’havien d’entendre per ofe-
rir al poble un govern amb un considera-
ble suport popular. 

Però no ha estat així. Han primat el 
interessos de partit (i jo diria que més 
que «de partit», els interessos particulars 
d'alguns membres d'aquests partits, par-
lant clar: el seu sou). És a dir, el que va 
passar fa quatre anys, que ens ho expli-
càvem per espuris interessos de partits, 
doncs ha tornat a passar amb la CUP, i 
certament no ens esperàvem que la CUP 
s'apuntés a aquesta mena de jocs, però és 
clar que ens vàrem equivocar. En defini-
tiva, la força més votada, amb més suport 
popular i major legitimitat, torna a que-
dar a l'oposició. 

Serà difícil superar aquesta situació 
si no aconseguim trencar aquell cer-
cle tancat que hem esmentat, arribant a 
aquells vilatans que fins ara no hem sa-
but motivar.

Juli Sanmartin

El fet de més trascendència 
ha sigut la maniobra 
d’última hora que va 

produir l’espectacle del 
canvi, ja tancades les 

llistes, del cap d’Esquerra 
Republicana substituït pel 
de CiU, camuflant-ho com 
una «estratègia de país»

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

Bona Festa Major!
artesanies do-ver

C/Sant Julià 21 - 08310 Argentona 
Tel. 93 756 07 79 - Mòbil 677 15 20 78

Per a tot el que vulguis emmarcar!

Taller-botiga de marcs a mida 
per a olis, fotos, textures, etc.

Restauració de marcs, 
mobles, petites obres d'art i 
neteja d'olis.

Bona 
Festa 
Major!
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Companys i companyes d’ERC
Profunda decepció, falta d’ètica i compa-

nyerisme de partit són les paraules que 
podria utilitzar per a descriure l’actitud 
que han tingut alguns membres de la sec-
ció local d’ERC, envers la meva persona.

Sóc un humil forner però il·lusionat 
amb un nou projecte de país que lidera el 
meu partit, que no tenia cap altra intenció 
que treballar amb aquest projecte aplicat 
a un poble que conec profundament. No 
sóc polític de formació, ni tinc aspiracions 
d’escalar posicions a altres nivells, però 
sincerament el meu paper de persona de 
carrer, que interacciona dia a dia amb 
els seus habitants, que rep i viu les seves 
queixes i necessitats, crec que feien molt 
atractiva la meva participació i imatge 
com a cap de llista. I entenc que per això 
em van votar.

Però com tots sabeu, hi havia mem-
bres que no acceptaven una decisió as-
sembleària ni democràtica, i van fer tot 
el possible, superant els límits ètics, i la 
filosofia de partit per treure’m del davant. 
De fet puc estimar uns cinc intents: canvi 
de candidat, reprovació de candidat, canvi 
per una persona de consens, d’aliança a 
IU; i aliança amb CDC, proposades a es-
quenes de l’assemblea d’ERC.

Però el cop de gràcia fa riure «Error 
administratiu…» És curiós que ningú 
conegués que els canvis de persones en 
una llista no poden ser de posicions, sinó 
només substituir persones. I si realment 
existís aquesta «innocència», com pot 
valdre més perdre el teu cap de llista pel 
d’un altre partit, a tornar a la llista origi-
nal, cosa que tots sabem s’hagués pogut 
fer durant el període d’esmenes.

Us felicito per haver-ho aconseguit, 
per la vostra obstinació, però en aquest 
camí us informo que heu dividit, destros-
sat i enfonsat la secció local del partit. Ara 
estic molt més tranquil, alleujat de no par-

ticipar d’un projecte sense projecte, però 
desil·lusionat i amb l’espina clavada per 
la preocupació que aquest tipus d’accions 
locals en nom d’ERC perjudiquin el camí 
cap a la Independència.

Finalment, voldria demanar a la pre-
sidència, executiva i secretari d’organit-
zació que pleguin definitivament de la 
secció local i que deixin pas a la bona gent 
que encara té ganes i il·lusions de treballar 
pel país, i no per a interessos personals.

Com era d’esperar els votants d’Ar-
gentona han castigat aquestes males 
praxis de la millor manera, enviant-los a 
l’oposició per no aconseguir els resultats 
esperats de la fusió d’ERC amb ex-con-
vergents i ja que cap altra formació els ha 
volgut fer confiança, ara són on són.

Voldria donar les gràcies a tota la gent 
que m’ha recolzat i volien treballar pel 
poble i el país, de forma honesta i trans-
parent, i també demanar perdó als nostres 
possibles votants per desil·lusionar-los i 
probablement deixar-los orfes.

Voldria també felicitar a la CUP pels 
resultats obtinguts i a Tots per Argento-
na per la gran campanya que han dut a 
terme.

Manel Pérez
Ex cap de llista ERC Argentona

Ja tenim 
alcalde
J a tenim alcalde. És jove, simpàtic, 

intel·ligent i estic segura que inten-
tarà fer el millor per al poble. Que en 
alguna cosa s’equivocarà? Doncs segu-
rament! Hi ha cap alcalde que no s’hagi 
equivocat?

Vaig llegir la declaració de principis 
que va fer la CUP criticant ERC pels tri-
pijocs i xanxullos d’aquesta formació. 
Deia: «En política, com en totes les coses 
de la vida, no tot s’hi val. I això no és ju·
gar brut, això és més greu. Això és la vella 
política, del caciquisme i la punyalada per 
l’esquena. I, per cert, la gent que conforma 
la llista ja siguin militants o simpatitzants 
d’ERC, expulsats de CDC o independents, 
que s’ho facin mirar. Després s’ompliran 
la boca de transparència».

No ha passat molt que la CUP ha 
pactat amb ERC, jo no m’ho podia creu-
re! Pensava: això els hi han manat els de 
dalt, això és conseqüència de tenir unes 
sigles. Jo no sóc d’esquerres ni de dre-
tes, ni del centre, ni extremista. Jo sóc 
del poble. No necessito solucionar els 
problemes dels partits, em sembla que a 
Argentona ja en tenim prou.

Amb aquest pacte que la CUP va 
fer, em va fer l’efecte que veia Esperan-
za Aguirre pactant amb Podemos i vaig 
pensar: això sí que és una punyalada per 
l’esquena!

Deia la CUP: «A mi em fa vergonya 
que això passi en la política del meu poble. 
Per molta política que hi hagi, al darrera 
hi han persones». Jo afegeixo: al darrera 
de les persones hi ha un poble que ha do-
nat la majoria a TxA i vosaltres dins de 
«la llei» us heu passat el poble pel folre.

Alfonsa Charles

Estic desil·lusionat i 
amb l’espina clavada 

per la preocupació que 
aquest tipus d’accions 

perjudiquin el camí cap 
a la Independència

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

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

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

Agent d'assegurances exclusiu 

Venda directa a la finca  
de fruita i verdura 
ecològica

Botiga on-line: 
www.calelies.pagesosagroecologics.com

També repartim a domicili!

Horari de primavera: 
de dimarts a divendres  
de 4 a 7 de la tarda
dissabtes al matí de 9 a 14 h

615 500 282 calelieseco@gmail.com

Bona 
Festa 

Major!

Bona 
Festa 
Major!
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Fa 38 anys, el 15 de juny del 1977, es van celebrar les primeres eleccions democràtiques a tot l'estat espanyol, després de quaranta anys de dictadura.El nostre bon amic i company Alfons Güell, a la re-vista Llaç núm. 3, de juny de 1977, va fer-nos unes reflexions que ens fa goig de reproduir.
Caterina Alsina Parnau

RETALLS del 
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Argentona va viure una jornada elec-
toral emocionant. El fet que la llista 

de CiU quedés fora a última hora, per-
dent el pols amb Unió i la jugada d’ERC 
per fer el llit al seu propi cap de llista –
integrant els orfes de CiU i posant d’al-
caldable per ERC l’actual batlle conver-
gent– va ser castigat amb claredat a les 
urnes pels argentonins.

Tots per Argentona guanya les 
elec cions i rep part del vot de càstig 
d’ERC(CiU), que principalment recull la 
CUP (+3 regidors). Els partits de sigles 
amb consignes partidistes surten derro-
tats i apareix amb força una voluntat de 
canvi.

Les dues forces TxA i CUP –assemble-
àries, populars, guanyadores de les elec-
cions i que havien mostrat molta sintonia 
programàtica estant a l’oposició– tenien 
l’oportunitat de formar un govern sòlid, 
treballador i transformador per a Ar-
gentona. Una lectura clara de les urnes, 
l’acord que millor representaria la volun-
tat expressada pels argentonins a les ur-
nes. Amb la possibilitat d’incorporar ICV 
al pacte i reparar rancúnies.

Però la CUP ja havia avisat “Volem el 
pa sencer” i si entrava al govern seria per 
liderar el canvi. El que no ens havia avisat, 
és que estava disposada a entrar en greus 
contradiccions per fer-ho possible i em-
passar-se els gripaus que calgués.

Començant per plantejar els possibles 
acords de govern en funció de perseguir 

liderar el govern, enlloc d’escoltar la vo-
luntat popular expressada a les urnes i del 
programa de govern. 

Com formar govern amb el PSC i 
mostrar total sintonia amb l’antítesi de 
la regeneració política i les noves formes 
de fer, mantenint al govern el cap de llista 
del PSC, el més antic representant de la 
vella política. Aparcant la construcció de 
la unitat popular i vinculant-se amb els 
enemics de l’alliberament nacional, in-
complint també el compromís signat amb 
l’ANC de promoure un govern municipal 
de majoria independentista.

O obtenir la vara d’alcalde gràcies al 
suport d’ERC(CiU) a canvi de la promesa 
d’entrar al govern més endavant perquè 
ara no quedaria bé formar govern amb els 
mateixos que havien criticat les males ma-
neres de fer política.

Però això no és tot. Com que les as-
semblees obertes se’ls hi compliquen, 
aquestes es comencen a fer d’amagat i es 
prenen les decisions a porta tancada in-
complint el propi full de ruta municipa-
lista. Les actes de les reunions promeses 
resten encara pendents de publicar. On és 
el pacte de govern acordat?

Sí, el pacte és legal i s’ha aconseguit 
l’alcaldia amb uns vots que representen 
majoria. Però som molts els que creiem 
que això no és un pacte netament demo-
cràtic. Ho diu un votant de la CUP que 
esperava una altra manera de fer política i 
sense pactes de cadires.

Caldria ser coherents també amb el 
propi full de ruta municipalista que pren 
el compromís de refrendar les decisions 
importants de govern. Aquest pacte penso 
que ho necessita per poder legitimar-se. 

Les esperances posades en la CUP són 
moltes, però s’ha començat amb molt mal 
peu. El voler manar o liderar la transfor-
mació d’aquest poble no justifica aquestes 
formes.

Tot i amb el desacord amb tot l’expo-
sat, les persones, el programa i l’ideari de 
la CUP segueix sent, per a mi, la millor 
opció per al futur d’aquest poble i seguiré 
intentant col·laborar-hi.

Lluís Mas

Municipals 2015: un nou govern 
que comença amb mal peu

Pedres soltes

Fa uns dies hi havia un pare amb 
dues nenes a la PLAÇA DEL SAULÓ i 
les nenes van saltar de dins de la pla-
ça al carrer Dolors Monserdà, pel dret. 
Darrere seu ho va fer el pare i al darrere 
d’ell va caure una gran pedra de les que 
conformen el marge de la plaça. Una 
pedra d’un pes considerable i d’aproxi-
madament un metre de llargada.

Quan es va fer l’anivellament de la 
plaça ja es va dir als que ho van fer, 
que les pedres posades l’una sobre l’al-
tra no eren segures. Però, aleshores, 
hi van posar també un tancat arbustiu 
que protegia el perímetre de la plaça i 
que feia impossible sortir de la plaça 
per un lloc inconvenient. S’havia d’en-

trar i sortir per el lloc adequat. A més 
mantenia la sorra al mig de les pedres 
estabilitzant-les. Aquesta tanca arbus-
tiva va ser plantada en pendent, sense 
res per recollir l’aigua re reg, de mane-
ra que els arbusts es van anar morint 
i al final, quan en quedaven pocs, els 
jardiners de l’Ajuntament els van aca-
bar de treure.

Amb les pluges, ara sense protec-
ció, el nivell de terra ha anat baixant 
i les pedres s’han anat descalçant, i 
ha passat el que ja es va avisar al seu 
moment, que les pedres podien caure, i 
ara ho han fet una de grossa, perquè de 
petites i mitjanes n’hem recollit unes 
quantes. Sort que ningú ha pres mal, 
DE MOMENT.

vicenç Bachs
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Amb el convenciment que cal donar a 
conèixer, potenciar i donar suport al 

sector primari de la nostra vila, avui par-
lem amb els hereus d’un antic mas, situat 
al veïnat de la Pujada, concretament el 
mas de can Bellatriu. Segons la web de la 
Generalitat Gastroteca, els seus avantpas-
sats ja conrearen aquestes terres des del 
1246. Just un any abans, Jaume I El Con-
queridor, acabava de prendre la ciutat de 
València. Estem parlant doncs de, possi-
blement, la més llarga nissaga de pagesos 
que han conreat aquestes terres del mar-
ge esquerre de la riera d’Argentona. Els 
seus emprenedors són els germans Joan i 
Núria Bellatriu i Gel, pagesos joves, però 
amb tota la saviesa que els hi han trans-
mès els seus predecessors. En Joan es de-
dica al treball de la terra i la Núria ven 
els productes a la Plaça de Vendre de la 
Vila, des de 1996. Cultiven una porció de 
terra de regadiu d’unes 5 hectàrees i estan 
especialitzats en productes de temporada.

Els entrevistem tot seguit:

Digueu-nos a quina generació de pa-
gesos dins la vostra família pertanyeu?

Som la vint-i-quatrena generació amb 
el nom Bellatriu, i tots han estat pagesos.

Quin tipus d’agricultura empreu: 
intensiva, ecològica o integrada?

Fem l’agricultura integrada. El control 
integrat de les plagues, és a dir, contro-
lar amb els menys productes possibles i 
sempre amb productes específics adients 
a la plaga que es vol combatre. Normal-
ment no es fa de manera preventiva. A fi 
de tenir un bon assessorament tècnic es-
tem dins l’Associació de Defensa Vegetal 
(ADV). La Montse Matas Oliveras és qui 
ens dóna l’assistència tècnica adient a 
cada cas.

Amb quins adobs aboneu el camp?
Adobem amb fems de cavall, i també 

per ferti-irrigació per corregir les man-
cances del sòl depenent dels cultius. Això 
tant a l’hivernacle com a l’exterior.

Com combatiu les plagues?
En el sistema d’agricultura integra-

da, les plagues invasores s’eliminen –o es 

controlen– mitjançant els propis depreda-
dors dels invasors en qüestió, que poden 
ser introduïts dintre de l’hivernacle i tam-
bé amb productes específics.

Quin sistema de reg empreu?
El sistema de gota-gota i també amb 

micro-aspersors. L’aigua prové de dos 
pous i una mina que hi ha a la finca.

El planter, el compreu o us el feu 
vosaltres?

Dels productes més usuals a la nostra 
zona: tomàquet de pometa, escarola de 
cabell d’àngel, pebrot verd de fregir, mon-
geta del ganxet, pèsol de la floreta, etc. en 
guardem la llavor i fem el planter. Per als 
demés adquirim planter a empreses del 
sector.

Sabem que heu estat premiats per 
haver recuperat varietats antigues de 
verdures i hortalisses. Ens ho podríeu 
explicar una mica?

El Consell Comarcal del Maresme ha 
documentat les varietats hortícoles locals 
a partir d’un estudi de camp realitzat en-
tre la pagesia maresmenca. Els autors de 
l’estudi, que gestionen un banc de llavors, 
s’han mostrat interessats en la conserva-
ció de 9 varietats autòctones entre elles el 
pebrot verd i l’escarola de cabell d’àngel 
de can Bellatriu. Estem contents de poder 
col·laborar en la preservació d’aquestes 
dues varietats locals.

Ens voldríeu comentar, en la pro-
ducció de verdures i hortalisses, qui-
nes varietats hi ha en cada estació?

Comencem per l’hivern: pastanagues, 
cols, porros, bledes, ceba tendra, bròquil, 
alls tendres, calçots, escaroles, carbasses. 

A la primavera hi afegim els pèsols. A l’es-
tiu: mongeta tendra, cogombre, carbassó, 
tomàquets, enciams, patates, pebrot verd 
i vermell, albergínia. A la tardor hi afe-
gim les mongetes del ganxet i del genoll 
de crist.

Els cultius amb hivernacle us per-
meten avançar-vos a les collites de 
temporada o és per fer millor el con-
trol de les plagues?

L’ hivernacle és bàsicament per avan-
çar la collita. El control de plagues dins 
és més factible i eficaç. Utilitzem el con-
trol biològic mitjançant animalons (mirit 
macrolofus), per exemple per controlar el 
pugó, la mosca blanca, les erugues, etc.

La venda dels productes de la vos-
tra horta la feu als quatre vents, a la 
Plaça de Vendre de la Vila, a la intem-
pèrie. No us sentiu incòmodes ha-
vent-hi parades de la plaça tancades?

L’espai de la Plaça de Vendre ens agra-
daria que estigués endreçat i amb les pa-
rades obertes. Sens dubte que poder estar 
en una parada a l’aixopluc i en condicions 
seria l’ideal per al producte, per al que ven 
i per al que compra.

Noteu que cada dia els consumi-
dors són més conscients de consumir 
productes de proximitat?

Com més va, els consumidors valoren 
més el producte de proximitat i, sobretot, 
hi ha un contingent de gent jove impor-
tant que cada dia s’hi va implicant més.

Com veieu la situació actual del 
vostre sector?

En Joan és optimista: hi ha una ten-
dència a apreciar cada vegada més el 

Can 
Bellatriu

Els pagesos 
de proximitat 
d’Argentona
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sector agrari. En les reunions de pagesos 
cada vegada hi ha més gent jove i això és 
esperançador. La Núria diu que a la para-
da del mercat, cada vegada s’apropa més 
gent jove interessant-se pels productes de 
casa, i això vol dir que estem tendint a va-
lorar més el que tenim a prop.

Considereu els horts urbans com 
uns competidors?

Els horts urbans com a tals els veiem 
bé, sempre que siguin per a l’autoconsum. 
És una manera de valorar el producte i sa-
ber el que costa tirar endavant un conreu. 
No veiem correcte, d’altra banda, que hi 
hagi subvenció per part del municipi ni 
tampoc que els productes obtinguts pu-
guin anar a la venda.

Què us sembla la proliferació de 
lloguer de finques de sòl agrícola a 
productors que utilitzen sistemes ex-
tensius de monocultiu?

No és el tipus d’explotació que fins ara 
ha sigut més habitual en aquesta zona, no-
més ens agradaria que no comportés un 
ús abusiu de productes químics. Per altra 
banda, és cert que zones àmplies que pot-
ser quedarien ermes, ara es cultiven.

Rebeu subvencions o ajudes per al 
vostre sector?

Cap ni una.

Us preocupen els productes trans-
gènics?

En no haver-hi transgènics –de mo-
ment– en els productes d’horta, realment 
no podem opinar sobre aquest tema.

El sòl agrícola on teniu la vostra 
explotació, està afectat pel POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal)?

No està afectat.

Voleu afegir algun comentari?
Aquesta és una professió dura, a la que 

hi has de dedicar moltes hores i que sempre 
estàs condicionat per les variacions mete-
orològiques. Però a la vegada, és una feina 
agraïda que et fa sentir feliç quan culls un 
bon producte i que et proporciona un lli-
gam especial amb la terra. Una feina en la 
que sempre estàs aprenent coses i que mai 
no es fa monòtona o avorrida. Animem 
als joves a que continuïn les explotacions 
agràries i que les terres no quedin ermes. 

Francesc Navarro i Bonamusa  
Joan Culubret  i Missé

Aquells de la colònia

Repassant els meus records escrits algú podria pensar 
que només reflecteixen aquella vida de poble pagesívol, 
d’aquell poble en que tots ens coneixíem, d’aquella gent, 

menestrals, pagesos, professionals, humils o tibats, però que tots, 
al trobar-nos ens saludàvem. Però n’hi ha més en el meu record, 
hi ha la gent de la Colònia, els estiuejants. Aquells que sembla-
ven que vivien en un món apart, perquè tenien altres costums, 
altres ocis, i molts, perquè feia més fi, parlaven en castellà.

Això a molts ens estranyava i recordo una xerrada allà pels anys 
50 que va fer-nos l’escriptor mataroní Joaquim Casas sobre el 
seu llibre Cel·luloide Ranci on, és clar, es va parlar també de l’idi-
oma, motiu que va donar-nos l’oportunitat de preguntar-l’hi què 
opinava sobre aquell fet, potser curiós, dels nostres estiuejants. 
En la seva resposta va dir que no creia tenir prou categoria per 
opinar, però que es remetia al gran Dante Alighieri, que en la Di·
vina Comèdia, sentencia que aquell qui renuncia a la seva parla 
és un descastat, i va puntualitzar dient: Això no ho dic jo, ho diu 
el Dante.

Al final del carrer Josep Soler –just allà on hi ha la placeta Lluís 
Companys, que en aquell temps era el torrent d’en Tossa abans 
de ser soterrat– era la frontera. Can Gaspar Notxa era com la du-

ana, després tot ja era la Colònia. Allà començaven, i comencen, 
aquells edificis que en dèiem torres i aquells altres que en dèiem 
xalets, molts xalets. Molts d’ells ostentaven en el frontispici o en 
la reixa d’entrada el cartell de «Villa», Villa María, Villa Carmen, 
Villa Clara, Villa Marina, etc. etc.

El nostre amic Rafel Bigorra m’ha suggerit de fer una llista, car-
rer per carrer, de les cases anomenades villa que existien. Encara 
en queden vàries però es fa difícil recordar-les totes, deixem-ho 
així.

El Diccionari Català que recull els noms de vila i vil·la no recull 
el nom de villa. En castellà diuen que vol dir casa de campo o casa 
de recreo. Així era molt lògic que aquelles persones que parlaven 
en castellà, perquè feia més fi o més senyor, per donar més pres-
tància a la seva segona residència, la titulessin així, amb lletra 
majúscula: Villa.

Ara tot ja forma part del passat, ja és història, i no m’estranyaria 
que a partir d’ara algú fes pintar a la façana aquell nom en l’idi-
oma anglès. Mira, tot són modes i seguir la moda, fa, fer, fi. Oi?

Lluís Serra
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El Somni dels gats és una entitat sen-
se ànim de lucre, legalmment consituïda, 
creada a la vila d’Argentona amb la finali-
tat de millorar la qualitat de vida dels gats 
sense llar. Ells, com nosaltres són éssers 
amb necessitats bàsiques d’alimentació, 
amor, salut, etc.

Sovint es troven abandonats aliena-
ment a la seva voluntat. Desprotegits, 
molts moren malalts, enverinats. Són víc-
times de la irresponsabilitat d’una part 
de la societat que caldría educar des de la 
infància vers la tolerància, empatia i res-
pecte cap als animals.

Quan un animal és abandonat, i ha de 
lluitar per la seva supervivència, experi-
menta un fort estat d’estrés i no comprèn 
què està succeint al voltant seu.

S’enfronta al perill de contraure ma-
lalties per les baralles entre mascles, so-
bretot si no està esterilitzat, pot contraure 
la immunodeficiència felina o la leucèmia 
si d’aquesta no està vacunat, com el cas 
del Nino, que vam trobar abandonat, vam 
acollir-lo i busca adoptant.

El fet d’estar castrat redueix les pos-
sibilitats d’escapar-se, de caure des de les 
altures i evita el molest marcatge amb 
orina.

Les gates que no han estat esterilit-
zades també tenen el risc de contraure 
aquestes dues malalties víriques, la immu-
nodeficiència felina i la leucèmia per con-
tacte sexual, també poden patir complica-
cions greus durant l’embaràs, com el cas 
de la Carey, embarassada d’un únic cadell 
que després d’estar ingressada durant 
cinc dies amb pronòstic greu va poder so-
breviure a una septicèmia tot i que no es 
va poder salvar el seu cadell. Per sort, la 
Carey, ara Flora, ja és feliç a la seva nova 
llar. Gràcies a que va poder ser hospitalit-

zada i acolllida, va poder sobreviure. Li ha 
canviat la vida.

L’esterilització de les gates evita el zel 
i redueix també les possibilitats de desen-
volupar tumors de mama, ovaris i úter.

Actualment estan naixent molts ca-
dellets que hauran d’intentar sobreviure 
en un mode hostil essent més vulnerables 
que els gats adults al medi urbà. El seu 
sistema immunològic i digestiu encara no 
està format completament i es deshidra-
ten amb facilitat pel que han de menjar 
sovint per evitar el risc d’hipoglucèmia.

El pinso amb què s’han d’alimentar 
s’ha d’adaptar a les seves necessitats nu-
tricionals, ha de contenir més quantitat de 
proteïnes per a un desenvolupament òp-
tim i no pot incloure algunes substàncies 
presents en el pinso d’adults encara no 
assimilables per ells.

És important no alimentar els gats de 
les colònies urbanes de la vila, a excepció 
dels voluntaris degudament autoritzats 
per l’Ajuntament que han d’alimentar-los 
únicament amb pinso o llaunetes felines.

Alimentar-los de manera errònia, 
encara que aparentment inofensiva pot 
produir-los complicacions de salut greus, 
com anèmia entre d’altres.

Hem de prendre consciència de la 
importància de desparasitar els nostres 
gats, tan internament com externament, 
de manera adequada i amb la freqüència 
necessària. Els gats poden córrer perill de 
contraure una anèmia greu per Hemabar·
tonella transmesa per una picada de puça. 
Aquesta va ser diagnosticada al Morri-
nyos, trobat dèbil, al límit de necessitar 
transfussió de sang. Va estar en una casa 
d’acollida i va fer un tractament llarg per 
controlar l’anèmia.

Els gats, a més de desparasitar-se 
externament de puces, àcars i paparres, 
també han de ser desparasitats de mane-
ra interna per evitar vòmits, diarrees que 
poden fins i tot ser sanguinolentes, cas del 
Nino, Carey i Morrinyos.

Tots els gats de casa i de les colònies 
a ser possible haurien de ser desparasitats 
interna i externament.

El Somni dels gats vol ajudar els gats 
sense llar a poder conèixer una familia, do-
nant-los la possibilitat d’una vida més dig-
na, però per això necessitem l’ajut de tots.

En nom d’ells et donem els gràcies.

Helena Escoda Casas
Els Somni dels Gats

Ajuda a salvar vides
El Somni dels Gats

COM PUC CONtRiBUiR?
Pots contribuir amb pinso i llaunes de cadell de gat, pinso i llaunes renal, 

Fortekor 5 mg, Flagyl, Doxiciclina, Panacur, frontline spray, Stronghold, 
tobrex, netejadors orelles, suero monodosis, gases, Blaestoestimulina. Envia’ns 

un mail a somnidelsgats@hotmail.com i passem a recollir-t’ho.
Acollint, adoptant, fent-nos difusió o fent-nos arribar un donatiu al 

compte BBVA IBAN ES69 0182 0495 1902 0154 2073
O fent-te del nostre teaming colaborant per només 1 € al mes

www.teaming.es/elsomnidelsgats

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002Bona Festa Major! Bona Festa Major!
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Les eleccions del 27S
El primer que es planteja molta gent 

quan parla de les properes eleccions al 
Parlament de Catalunya és si tenen o no 
el caràcter de plebiscitàries.

Com en la majoria de situacions de 
la vida podem trobar defensors del sí i 
defensors del no. Sembla clar qui con-
vocarà les eleccions, el president Mas, 
ho farà donant-li aquest sentit i ho fa 
basant-se en el fet que tindran un ca-
ràcter més polític, ja que una sèrie de 
partits portaran un punt principal del 
programa, el que anomenen el full de 
ruta.

Per altra part altres partits li volen 
restar aquest possible caràcter plebisci-
tari basant-se sobre tot en la presumpta 
il·legalitat del full de ruta.

Fins avui hem escoltat moltes opi-
nions a favor i en contra, i en els pro-
pers mesos el soroll sobre aquest tema 
anirà creixent.

Estiguem a favor o en contra del ca-
ràcter plebiscitari de les properes elec-
cions, el que crec que no podrà negar 
ningú és que el seu resultat serà decisiu 
per al futur de la nostra nació, per al-
guns la catalana i per altres l’espanyola.

El segon punt que trobo important 
és la discussió, que fa temps que dura, 
sobre si primer ha d’ésser l’eix nacional, 
o l’eix social.

Ahir vespre donava voltes al cap 
de com enfocar aquest tema i aquest 
matí, només obrir el diari, el «Bondia» 
d’Antoni Bassas em donava la primera 
empenta.

Les darreres eleccions municipals 
sembla que han donat un gir social a 
molts dels ajuntaments catalans. Pen-
so que això és bo per al procés ja que 
d’aquesta manera molts ajuntaments 
tindran més present aquest eix i no es-
taran tant pendents de si l’eix nacional 
es més de dretes o no tant d’esquerres.

Per altra part quan comencin a 
veure que els diners que poden dedi-
car a qüestions socials són molt limi-
tats, bàsicament perquè les despeses 
ordinàries es mengen la majoria del 
pressupost, i aquesta limitació es pro-
dueix en molta part per la manca del fi-
nançament correcte per part del Estat, 
potser aquestes forces que posen l’eix 
social com a prioritari reaccionaran i 
donaran més pes a l’eix nacional. Com 
diu en Bassas: «Demanar als que tenen 
menys que s’esperin a un canvi de go-
vern a Espanya és ignorar la urgència 
dels seus problemes…».

I el tercer punt és la decisió final, el 
vot.

Tal com s’han desenvolupat els es-
deveniments en els darrers anys està 
clar que dins de l’estat espanyol, gover-
ni qui governi, el futur de Catalunya, 
fins i tot el dels Països Catalans (perme-
ti’m l’expressió), està molt limitat per 
una mentalitat que malgrat la transició 
sembla que no ha evolucionat, només 
cal llegir a Silvia Marimon, «Del minis-
teri franquista a l’elit democràtica», en 
els bancs, les universitats, els òrgans ju-
dicials, les grans empreses, etc, hi tenim 
multitud d’exemples.

Culturalment els atacs a la nostra 
llengua són continus, el ministre Wert 
és el millor exemple, però no és només a 
les escoles, ho és en molts àmbits. Per a 
la majoria dels espanyols, en bona part 
per culpa dels mitjans de comunicació 
sembla que el català vulgui fer desapa-
rèixer el castellà, quan els que vivim a 
Catalunya sabem quina és la dura reali-
tat del nostre idioma a casa nostra.

Econòmicament el maltractament a 
Catalunya, o millor dit a l’arc mediter-
rani, és més que evident. Per posar un 
exemple Catalunya, el País Valencià i 
les Illes suposen el voltant del 30% de la 
població i del PIB, i en els pressupostos 
d’aquest any l’Estat ha previst inver-
tir-hi menys del 18%. A més, per culpa 
del mal finançament que fins i tot han 
detectat els homes del FMI, la despesa 
social d’aquestes regions no arriba als 
6.000 €, mentre la mitjana estatal supera 
els 6.350 €.

Hem arribat a un situació en la que 
sembla que la posició més assenyada és 
donar suport als partits que defensaran 
una Catalunya fora d’Espanya.

Per acabar demanaria una reflexió 
tranquil·la als que tenen vincles fami-
liars fora de Catalunya. De fet crec que 
la majoria dels catalans els tenim. És 
possible, de fet ja està passant, que du-
rant una temporada hi hagi certes ten-
sions. És inevitable quan es produeixen 
canvis i en aquest cas d’aquesta magni-
tud, però el temps deixarà les coses en 
el seu lloc i segur que les relacions fins i 
tot acabaran per reforçar-se.

Argentona per la  
Independència-ANC

Només ens podem 
estimar si som lliures

Carta oberta als polítics espanyols: 
des dels revolucionaris d’esquerres als lli-
berals i democristians.

No sé quin nom tindrà el document 
que acabaran signant els representants 
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
i els representants dels de Castella, Anda-
lusia, Galícia, el País Basc, les Canàries i 
la resta de pobles ibèrics. En direm cons-
titució federal o tractat de cooperació in-
ternacional, no sé si serà al 2017, al 2020 
o al 2050, però el que no dubto és que el 
signaran per deixar constància de la 
voluntat de la ciutadania d’ací, d’allí i 
de més enllà, de tenir unes relacions que 
els facin sentir més lliures i més rics, és a 
dir, millors.

Per a que això passi, a partir de l’octu-
bre de 2015, els ciutadans i les ciutadanes 
de Catalunya començaran el primer pas: 
definiran els drets polítics que volen te-
nir reconeguts i el marc de relació pública 
on els volen desenvolupar, crearan la seva 
REPÚBLICA.

Quan s’hagin manifestat que volen 
ser, començaran a pactar unes relacions 
enriquidores amb la resta de veïns.

Així és com entenem la llibertat i 
volem exercir la responsabilitat de ser 
humans en aquests dies que ens ha to-
cat viure.

Només us demano que deixeu de 
fer-nos xantatge emocional, econòmic 
i militar.

No trencarem els vincles familiars, 
emocionals, econòmics ni ecològics.

Però no ens podeu exigir que per 
poder-los mantenir hem de renunci-
ar a ser plenament responsables dels 
nostres drets i deures polítics.

Pagarem conjuntament el deute his-
tòrics dels errors comuns, gestionarem 
plegats infraestructures feixugues com 
l’AVE deficitari que continuarem compar-
tint, gestionarem plegats l’aigua de l’Ebre 
a profit de tots, i el corredor mediterrani 
que ens enriquirà a tots….

Tot això és el que passarà, espero 
més aviat que tard, perquè en democrà-
cia només ens lliga la voluntat no la 
intimidació dels tancs que vetllen per la 
unitat ni les sentències del Tribunal Cons-
titucional.

Fem-nos dignes del respecte mutu i 
via fora: només podem si volem.

Xavier Peguera i Marvà
Ciutadà de Catalunya.
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Coses que passen…

04/04/2015. Processó de Setmana Santa (foto de Pep Padrós). 18/04/2015. Assemblea anual ordinària de l’AAVV d’Argentona.

07/06/2015. Diada de la flor, catifa del carrer Anselm Clavé.16/04/2015. Presentació del llibre La font picant d’Argentona, d’en 
Pep Padrós, Premi Burriac 2015. Presenta Jordi Torres.

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento
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12/06/2015. Presentació del pacte de govern municipal.

13/06/2015. Proclamació del nou batlle d’Argentona.

Juny de 2015. El pi centenari del Sant Crist (MOPU). Qui t’ha vist 
i qui et veu. La vida té això.

Què està passant a la piscina-Font de Sant Domingo? És un niu 
de mosquits tigres?

937 560 367
Carrer Gran, 16 Argentona

A Can Cachi 
portem des de 

1990 fent-te els 
entrepans amb el 
mateix “carinyo”

Fem entrepans 
per emportar

Busca’ns al Facebook

Can Bellatriu
ArgentonA

Plaça de Vendre
tel. 658 93 32 47

Productes de collita pròpiaBona 
Festa 
Major!

Bona Festa Major!
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Coses que passen…

Revetlla popular 
per Sant Joan a 
Can Doro

E l passat dissabte 6 de juny finalitzà la competició es-
portiva que, durant quatre dissabtes, ha aplegat a una 

quarantena de nois i noies de les escoles d’Argentona en la 
pràctica dels escacs. La competició per equips de 4 jugadors 
es completa amb un gran èxit de participació i amb una gran 
satisfacció per a pares i alumnes. La classificació final revela 
la victòria de l’equip de l’Escola Argentona per davant dels 
equips representants de les escoles Les Fonts i Bernat de 
Riudemeia i de l’Institut. La competició va estar organitzada 
per la secció d’Escacs del Centre Parroquial i comptà amb 
la col·laboració de les AMPA i dels mestres. El seu caràcter 
itinerant entre els centres educatius d’Argentona va servir, a 
més, per fer difusió dels valors educadors i formatius del joc 
dels escacs. Esperem que aquesta experiència es repeteixi els 
propers anys.

1r Campionat interescolar 
d’escacs d’Argentona

Acte públic al Saló de Pedra
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ÀGORA
(Projecte d’Aula d’Extensió  
Universitària d’Argentona)

Àgora; espai o centre cultural, que serveix 
per parlar, intercanviar, aprendre...

Dins de l’espai cultural Àgora d’Argen-
tona situat al Carrer Mataró 5, ens 

trobem un grup de convilatans que es-
tem treballant per a portar a terme l’Aula 
d’Extensió Universitària d’Argentona.

Una iniciativa que ens agradaria poder 
dur a terme perquè creiem que som moltes 
les persones del nostre poble que podríem 
gaudir d’una formació permanent.

Una iniciativa oberta a les persones 
que estiguin interessades en la Cultura i 
en l’adquisició de nous coneixements.

La Formació i la Cultura no té edat, és 
per tant que el projecte de l’Aula d’Exten-
sió Universitària d’ Argentona tindrà una 
formació permanent; xerrades de temes 
actuals per conèixer les noves realitats en 
un món canviant com és el nostre.

El 4 de juny vam fer una exitosa jor-
nada de portes obertes on vam explicar el 
nostre projecte, per la qual volem aprofi-
tar i agrair-vos a tots el vostre suport. A la 
jornada vam poder comentar, preguntar i 
aportar possibles demandes i/o alternati-
ves.

Les activitats que promouen les Aules 
d’Extensió Universitària tenen la finalitat 
de contribuir a divulgar la cultura, la cièn-
cia, les arts i els coneixement com a base 
del progrés social. Aquestes activitats són 
impartides per professors universitaris o 
experts en les matèries tractades.

Us tindrem informats de les properes 
activitats.

En nom de la Junta.

Mª Rosa Masó Nogueras
(Presidenta de l’Aula)

Conferències primer trimestre 2015

OCtUBRE
Dia 1: «El vot de la dona a través de la història»
A càrrec de Josep Maria Solé i Sabater, és un historiador català, especialitzat en la 
Guerra civil espanyola i la seva postguerra.

Dia 15: «La previsió del temps: del frare meteorològic al Meteosat de segona 
generació»
En aquesta xerrada explicarem com es confecciona un pronòstic meteorològic. No només 
entendre els mapes del temps més moderns, sinó que aprendrem a fixar-nos en petits de·
talls de la natura que popularment s'han considerat indicadors del temps que farà.
A càrrec d’Eloi Cordomí, meteoròleg i presentador de l’espai d’El Temps a TV3.

Dia 29: tema a concretar
A càrrec de Roser Bellido, del departament de Benestar Social i Família de la Genera-
litat de Catalunya, estretament vinculada amb l’àmbit de protecció de dades.

NOVEMBRE
Dia 12: «Història del joc de la pilota al llarg de la història»
Recorregut històric del joc de la pilota, partint de les formes ancestrals de joc amb pilota 
fins arribar al futbol que es practica ara.
A càrrec de Ferran Vital, professor d'història i col·laborador al Diari ARA i la revista 
Sàpiens.

Dia 26: «Secrets del Vaticà»
Un recorregut per un Estat desconegut i per una institució que manté el seu caràcter mil·
lenari en base a claus que cal entendre, mitges paraules, certeses, dogmes i hermetisme 
informatiu. Un repàs dels últims escàndols de l’Església Catòlica fins arribar a Vatileaks.
A càrrec de Vicens Lozano, periodista, enviat especial de TV3.

DESEMBRE
Dia 10: «Antonio Vivaldi, el gran retratista sonor de la natura»
Fill d’un modest violinista també pel‐roig de Sant Marc, Antonio Vivaldi és l’autor d’una 
obra personal, virtuosística, extravertida, sempre plena d’atractives harmonies, ritmes 
electritzants i de clars obscurs expressius, que s’ha consolidat al panorama musical tro·
bant en els contrastos, en una hàbil teatralitat expressiva i en una fascinadora capacitat 
de retratar la natura la seva fórmula d’èxit.
A càrrec de Joan Vives, és flautista de bec, professor d'història de la música i divulga-
dor musical català.

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

Bona Festa Major!

Bona Festa 
Major!
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Consells als lladregots
Em permeto aconsellar als lladres es-

pecialitzats a buidar moneders i bosses a 
les dones que van a comprar. El puc exem-
plaritzar en un cas concret: Una dama 
porta al moneder un bitllet de 50€ i un al-
tre de 20€. El lladregot se’ls emporta tots 
dos. Si l’autor de la malifeta hagués tingut 
una mica de seny, hauria agafat el de 50€ i 
hauria deixat el de 20€.

Analitzem el comportament de la se-
nyora, quan posa la mà al moneder i troba 
que l’han robat. La perjudicada es posa a 
cridar posant en estat d’alerta a tot el per-
sonal que era al seu entorn amb la conse-
güent delació a la policia.

Analitzem si el lladregot només sos-

treu el de 50 i deixa el de 20. La dama 
reflexiona i repassa les despeses que ha 
fet aquella jornada. No se’n sap ave-
nir. Potser en una botiga m’han donat 
el canvi malament? Cada dia necessito 
més diners i: «he sortit de casa amb 70€ 
i entre una cosa i l’altre ja se n’han anat 
50€». Quina mena de govern tenim! Ells 
sí, bons cotxes i etc. Continua pensant: 
Potser també que tot just sortint de casa 
he notat que m’havia deixat el mocador i 
he tornat a entrar, dipositant el moneder 
sobre una cadira. Encara he trobat el ma-
rit que voltava per casa. I si hagués estat 
ell el que m’ha agafat els 50€? La senyo-
ra comença a fer cabdells: que si ahir el 
vaig veure molt atent llegint les pàgines 
de relax. La dama dóna una llambregada 

al periòdic que estava llegint el marit i 
troba una oferta d’una viciosa tarifada 
precisament en 50€.

Per tant aconsello als lladregots que 
no «facin i limpia» i si veieu que només hi 
ha un bitllet, rasqueu-vos la butxaca i po-
seu-n’hi un altre de menys valor. Serà un 
bé per la tranquil·litat social. I que en lloc 
de proferir crits de que m’han robat, es 
substitueixin per reflexionar de com està 
de cara la vida amb la conseqüent crítica 
als governs. La policia no caldria que om-
plissin papers i podrien prendre tranquil-
lament el carajillo tan curatiu.

Rafel Bigorra i Rius
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des de 1960

C/Gran, 103
08310 Argentona
Mòbil 667 402 695
Mòbil 667 402 694
E-mail: fusteriapou@terra.es
Web: http://www.terra.es/personal3/fusteriapou

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

Av. Puig i Cadafalch, 20 - ARGENTONA

marcimarcimarci

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

PERRUQUERIA - ESTÈTICA

Novetat mundial patentada 
a preus increïbles

Inclòs el pèl blanc

FotoDepilació

el banc de la plaça
R e v i s t a  d e  l ’ A s s o c i a c i ó  d e  Ve ï n s  d ’ A r g e n t o n a

Per assabentar-te de què passa a Argentona i dir-ne la teva.
Envia’ns un correu a revistaelbanc@gmail.com si vols col·laborar-hi 
o publicar-hi la teva opinió sobre els temes que ens afecten a tots.

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!

Bona Festa Major!
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EL RACÓ DE LA LiNA

Ara no que no tinc la Natura,
el remei del meu cor, si està trist;
ja no veig cap ocell quan pastura,
des d’aquí ja mai més no l’he vist.

Ara miro carrers i façanes,
molta gent, poca gent o ningú;
i balcons sense flors ni persianes,
i pardals amb el ventre dejú.

No m’agrada el que veig i ho canvia,
el meu seny per allò que voldria,
i de cop se me’n van tots els mals,

perquè al meu, de balcó, cada dia,
sento un típic xerrar d’alegria
quan atipo la fam dels pardals.

ArA No

La senyora de l’ambaixador
«M’han nomenat ambaixador a París!» digué un jove elegant, 

fosc de pell, amb els cabells arrissats i una túnica amb motius 
propis d’un país africà.

El jove estava molt content. Se sentia afortunat. Era el seu 
primer destí i l’havia esperat molts anys. No volia deixar-se em-
portar per la covardia ni per inquietud d’anar a un país descone-
gut, lluny dels seus. La carrera diplomàtica comportava despla-
çaments obligatoris moltes vegades en poc temps. Ara aniria a 
treballar cinc anys al despatx que li havien preparat a la vora del 
Quai d’Orsay.

La seva esposa no demostrà ni alegria ni tristesa. Més aviat 
desconcert. Sabia que havia d’acompanyar el seu marit, tal com 
feien els matrimonis casats. Deixava enrere la família que potser 
un dia aniria a visitar-los a la ville lumière.

Era més jove que ell i no sabia realment el què l’esperava. 
«Serà molt diferent del què faig ara?» es preguntava. Començava 
una nova vida, brillants, vestits de setí, pentinats de perruqueria 
i sabates de taló per ser tan chic com les altres dones dels am-
baixadors. Envoltada de diplomàtics, homes de negocis, polítics, 
soirées, cocktails i desfilades de models, pensava que potser no 
s’hi acostumaria mai.

En el Palace era costum reservar per als ambaixadors una 
suite de gran luxe: dues habitacions, una sala d’estar amb unes 
làmpades de llàgrima estil art nouveau, una tauleta de fusta i uns 
sofàs confortables. A la cantonada un moble-nevera ple de begu-
des refrescants que descobririen a l’arribar. Mai no havien tingut 
tants capricis! El bany era una meravella: de marbre el terra i les 
parets i dues grans banyeres, una jacuzzi i l’altra preparada per 
fer massatges. Un lavabo amb tot tipus de perfums per homme i 
per femme. Sabons d’àloe, de perles del desert i de té negre.

Ella va quedar encantada, a més va rebre un ram d’orquídies 
de part del director de l’hotel que anà a saludar-la i presentà per-
sonalment el seu respecte al senyor ambaixador. Tot estava apunt 
quan van arribar els personatges il·lustres.

Però la jove ambaixadora tenia fred. El Palace estava molt cal-
dejat. Un foc de xemeneia a cada habitació amb altes flamarades 
que fugien cap el cel, escalfaven la sala d’estar i la resta de la 
suite. Malgrat tot, ella continuava sentint fred. Era un hivern cru 
i la neu reposava a les baranes dels balcons. Va recórrer tota l’es-
tància, esperant trobar un racó una mica més càlid. Però en va!

Mentrestant el senyor ambaixador parlava amb el seu secre-
tari i s’informava del què havia de fer l’endemà. Una agenda molt 
atapeïda sense descans ja que era el seu primer dia com a diplo-
màtic. S’havia de presentar al Ministère d’Affaires Extérieures per 
presentar les credencials i entrevistar-se amb el ministre.

«Tot està preparat, senyor», digué ella, inclinant-se.
No va dir res al seu espòs del fred que la paralitzava i que li 

penetrava fins els ossos. Tampoc no li va dir res de com de trista 
se sentia en un lloc desconegut i destinada a acompanyar-lo a 
tots els actes oficials. Li semblava que no tenia dret a queixar-se.

Soparen al costat del foc i demanaren plàtans a la brasa i un té 
verd. Compartien uns moments d’intimitat i d’amor. Desplegaren 
una catifa i es posaren a dormir, cansats del primer dia a un país 
europeu, a la vora del Sena.

L’excel·lentíssima senyora va ser feliç deu o quinze minuts, 
o potser cinquanta, durant els quals somià amb la seva cabana 
de Nakobo, a la selva de Tambaga, al costat del Níger. A la jove 
república de Karumba.

S’aixecà, abraçà el seu marit i es posà a plorar…

Mariona Bigorra Gualba

• 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

Bona Festa Major!
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Problema núm. 46
Juguen negres i guanyen

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 45
Dues respostes, guanyen blanques i d’aquesta manera. Es tracta 
d’apropar el rei blanc al cantó de dama de manera que controli els 
peons negres de g i h, i puguem «desviar» el peó negre central per 
permetre el pas del Rei. El tema es reforça amb el fet dels peons 
blancs d’a i b a punt de coronar, i que ajudats pel rei poden amena-
çar mat. Vegem: 1.Rf4 Rb7 forçat; 2. c5+++ (magnífica maniobra que 
desvia el peó central permetent al rei blanc avançar per la dia gonal 
h2-b8); c5 obligat; 3.Re5 g6; 4.Rd6 g7; 6.a8=D+ Ra8; 7. Rc7 g8=D; 8. 
b7+ Ra7; 9. b8=D+ Ra6; 10. Db6++.

Solució i comentaris en el proper número.

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

www.aulamusicargentona.com 
musicargentona@gmail.com

MATRICULA OBERTA CURS 
2015-2016

MUSIqUEM: Per a nens i nenes de 12 a 36 
mesos acompanyats dels seus pares i/o mares.

•	Iniciació musical a partir de 3 anys
•	Roda d'instruments i classes d'instrument 

individual
•	Little band i Banda&band
•	Orquestra
•	Batukada per a joves i adults
•	Cant
•	Llenguatge musical
•	Llenguatge modern
•	Preparació proves a grau mitjà i grau superior de 

clàssic i modern
•	Examens amb la Royal School of Music
•	Combo

ARgEnTOnA BIg BAnd, Un pROjECTE 
qUE nO dEIxA dE CRéIxER I SORpREndRE

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.  

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

la xurreria

Tel. 667 70 70 19

c/ General Llauder, 5
tel/fax:937970268

Argentona
www.ferreterialequip.com

Bona Festa Major!
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c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

C/ Barcelona, 50

Argentona

Tel. 937074988

Botiga i taller especialitzat

www.mesqsalut.com
info@mesqsalut.com
Telèfon: 930 029 274

Centre Mèdic i Estètic
Carreras Candi, 22 
Argentona (Bcn)

Deixa’t seduir pels nostres rituals de bellesa, 
una experiència física, mental i energètica.
Les nostres tècniques úniques i la nostra 
alta cosmètica 100% natural faran que et 
vegis i sentis de forma diferent

BONS EXCLUSIUS APARATOLOGIA
ESPECIAL BONS REMODELACIÓ

TRACTAMENTS CORPORALS, FACIALS, PEUS I MANS

entana UniseX

Estètica i Quiromassatge

Hores convingudes
656 934 337

argensana@gmail.com
c/ dolors Monserdà, 38 1r
Argentona

Marina Gensana

Us desitgem 

Bona Festa 

Major!

Cuina de mercat

Esmorzars

Menú diari i de 
cap de setmana

 Carrer les Parres 1 Tel. 931430473www.lasalargentona.cat

Vine a conèixer la nostra carta i gaudeix de la 
millor brasa feta amb carbó vegetal ecològic

A la venda en diverses botigues 
d'Argentona i a la mateixa 

masia trucant al  93 797 04 63

CAN PALLAROLAS
vi arrelat a la nostra terra.

EL VI D’ARGENTONA

D.O. ALELLA

Supermercats

compra saludable  )

Al nostre supermercAt trobAràs 
el millor Assortiment Al millor 
preu i productes de proximitAt

ofertes diàries – servei a domicili gratuït –  
sortegem un carro ple de compra

C/ Barcelona, 40 – 08310 Argentona
Tel. 93 797 05 03 – Fax 93 756 06 49

distperarnau@terra.com
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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!!!! 

plaça nova, 4 - 93 756 11 37

bar de la plaça
argentona

630 422 922 - 608 411 838
latevabarra@gmail.com

Barres mòbils - Festes privades - Àpats populars - Càterings
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