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tel./fax. 93 797 19 70

08310 Argentona
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En el multimodal (enquestes, debats…) procés de participació ciutadana previ 
a la redacció de l’avantprojecte del POUM, estan sortint a la llum algunes de 
les mancances cròniques de la Vila, que s’han convertit en reivindicacions 
periòdiques mai plantejades amb la determinació necessària per part de tots 
(govern i vilatans) per tal d’arribar a solucions. I el més trist, lamentable i 
desencisador és que una vegada més, el POUM tampoc ho solucionarà. Ens 
referim entre d’altres al problema de soroll que ocasionen les dues autovies 
(C-32, C-60) o al tema de com fomentar el comerç de proximitat, o com podem 
disposar d’un transport públic eficaç i eficient que ens permeti desplaçar-nos 
fàcilment a Barcelona, per treball o esbarjo, sense necessitat del cotxe.

Sempre que es discuteix el model de poble i es debat sobre si el creixement 
ha de ser sostenible, si s´ha de preservar la qualitat de vida…, surten aquestes 
preocupacions esmentades anteriorment.

No ens enganyem una vegada més i deixem-ho clar d’antuvi: el POUM no ens 
ho arreglarà. Si volem no tenir soroll, cal que ens organitzem les associacions i 
entitats i, sense el suport del govern, lluitem per la insonorització de les auto-
vies. I això mateix cal dir respecte al comerç, transport…

Un exemple clar que la voluntat popular organitzada, amb constància i esforç 
pot donar els seus fruïts, és l’exemple de la Plataforma en Defensa del Centre 
Històric. Per fi s’ha aconseguit que els terrenys de can Doro siguin de propie-
tat municipal, i per tant destinats al gaudi de la ciutadania. Ara cal considerar 
quins equipaments són més adients per fer-hi. Aquí sí que el POUM amb el 
debat que genera pot incidir-hi.

Malgrat tot, aquesta reivindicació històrica de la nostra vila, no va poder acon-
seguir que es preservesin les construccions identitàries i ha deixat cicatrius en 
l’entramat social. Tots estem d’enhorabona per la fita, pero no entenem com 
encara a dia d’avui, els representants dels grups municipals escollits per la 
ciutadania, llevat dels de Tots per Argentona i de la CUP, rebutgen fer-se una 
foto històrica amb la Plataforma sobre els terrenys recentment municipals. Bé, 
és el que té l’orgull, el no saber perdre entenent com perdre no sortir-se amb la 
seva en contra de la voluntat popular, o millor no adonar-se que el seu poder 
els hi ve del poble i que el seu càrrec no té més raó de ser que estar al servei 
del poble..

Ah, per acabar quina conya!!!, sense paraules: enguany als participants de la 
cursa-caminada de les Fonts, se’ls hi haurà de dir que portin aigua embotellada 
directamente de l’aixeta de casa seva per poder-ne veure pel camí no fos cas 
que prenguessin mal, digestivament parlant. Quina vergonya en el poble de 
les fonts.
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Ens creiem que disposem d’escàs 
marge de maniobra per transfor-
mar el món i millorar la nostra 

qualitat de vida amb les eines que dispo-
sem, avui per avui, a nivell local. La in-
hibició de la major part de la ciutadania 
en la política i en l’activisme en la soci-
etat civil ens deixa en mans de polítics i 
de partits que pensen que la democràcia 
és anarvotar cada 4 anys.

Vivim en una democràcia sí, però una 
democràcia de baixa qualitat sorgida 
amb el permís de 40 anys de dictadura 
i amb molts dels seus hereus mantenint 
grans influències en els tres poders de 
l’estat i els de l’ombra; els interessos 
econòmics, els mitjans i l’església. His-
tòria recent que de vegades sembla que 
queda lluny però cal mantenir present 
per comprendre les institucions i lleis de 
governança que patim.

Vol dir aquesta manca d’experiència 
històrica que ens hem de resignar a viu-
re en un sistema democràtic de menys 
qualitat? No! Fruit del creixent de l’em-
poderament de la societat civil organit-
zada, les recomanacions d’una Europa 
molt més avançada en la democràcia i 
la necessitat de mantenir una mínima 
coherencia amb els seus programes 
electorals, governs i partits es veuen 
obligats a obrir-se a la participació per 
legitimar-se, resoldre i evitar conflictes.

En aquest marc Argentona va engegar 
fa dos anys el Consell de la Vila com a 
espai de participació ciutadana.

Cal creure en la participació i la con-
sulta com eines realment valuoses per 

aprofundir en la democràcia i facilitar 
l’articulació social. És el primer pas i la-
mento dir que no trobo aquesta sincera 
voluntat en la impulsió del processos 
participatius argentonins per part dels 
nostres polítics i professionals del ser-
vei públic.

Cal un canvi de sensibilitat profund 
en els governants que ens faci creure 
que la participació serveix per a algu-
na cosa, plantejant objectius i cercant 
la metodologia adequada que involucri 
la ciutadania, els actors socials, agents 
econòmics i institucions de la Vila en 
aquest processos.

Els nostres polítics veuen a la societat 
civil compromesa com un enemic, uns 
pocs que volen imposar les seves idees 
—pensen— en contra d’ells… Ells, els au-
tèntics i legítims representants del poble 
erigits per les urnes. Sense adonar-se 
que són molts els que han anat passant 
per les taules de participació, sense tor-
nar-hi i molts els que ni tan sols gosen 
acostar-s’hi, veient aquest escenari.

No és tasca fàcil transformar la nostra 
democràcia en una democràcia de quali-
tat i, junt amb la participació, requereix 
de fonamentar d’altres pilars enfangats, 
com són els partits, la llei electoral, el 
rendiment de comptes i la transparèn-
cia, aquesta ultima de fàcil implantació 
a nivell local creant els mecanismes que 
posin a l’abast de forma ràpida i senzi-
lla tota la informació que és genera en 
l’àmbit públic.

La ciutadania reclama el govern obert, 
un canvi de paradigma, de mentalitat, 

de costum de política, una governança 
horitzontal i participativa. Un canvi en 
la manera de gestionar i de fer lluny de 
la corrupció, del clientelisme i de l’obs-
curantisme tan freqüents al sí de la nos-
tra administració.

No ens hem d’espantar pel llarg camí 
que encara hem de recórrer, però cal que 
avancem amb determinació i sense pau-
sa. Som molts, gairebé tots, els que com-
partim l’ideal d’una democràcia d’alta 
qualitat. Com a ciutadans, com a mem-
bres de partits polítics o com a membres 
d’entitats, són moltes les oportunitats 
que tenim de millorar el nostre sistema, 
a qualsevol nivell.

No és fàcil emprendre aquest camí, 
sens dubte és un gran repte que han 
d’afrontar les persones que volen estar 
al capdavant. Ara, l’administració té la 
necessitat d’explicar, de difondre, de fer 
públic el paper que ella representa i el 
d’aquells que estan al seu davant. Els 
nous sistemes de comunicació, plante-
gen nous reptes entre els governants i 
els governats.

Però, aquesta transformació cap una 
democràcia de qualitat no només és 
un repte per als governs, ho és fona-
mentalment per a la ciutadania, que ha 
d’aprendre a entendre’s en aquest nou 
espai i seguir estructurant una societat 
civil forta i organitzada que recordi als 
governants que la sobirania en demo-
cràcia pertany al poble.

Us animo a participar-hi!

Lluís Mas

El Consell de la Vila d’Argentona

Ens cal creure-hi, en la participació

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

ESTANC 2
AL DOS -  2
Exp. Nº 002

Blai Abelló i Boix
A d v o c A t

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

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

Agent d'assegurances exclusiu 
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Vostès saben que és l’home del sac 
oi?», ens preguntava Martí An-
glada en la conferència que va fer 

a la Sala Argentona el dissabte 28 de ge-
ner. «Doncs és el que fa el govern espanyol 
cada setmana i al final ha aconseguit es-
poruguir-nos: ens fan creure que ens faran 
fora de la Unió Europea».

I en tot cas, a qui li costarà una mica pas-
sar uns tràmits serà el nou estat català, 
les persones i les empreses continuarem 
sent-ho, no ho deixarem de ser, aquesta 
és la solució que proposa l’assessor del 
govern alemany que ja va haver de fer 
una proposta semblant quan va entrar 
Xipre a la UE.

Des que el Parlament de Catalunya va 
aprovar la declaració de sobirania i la 
majoria de grups parlamentaris han de-
cidit convocar una consulta el 9 de no-
vembre, la resta del món ens va identifi-

cant: reconeixen el poble català com una 
nació que té una història, un present i 
que vol decidir el seu futur.

Val a dir que el govern espanyol hi 
contribueix amb els estirabots que va 
escampant per les ambaixades: «la 
Constitució espanyola us prohibeix vo-

tar», però l’article 21 de la Declaració 
Universal defensa que «la voluntat 

del poble és la base de l’autoritat 
del poder públic», així com el 

dret a l’autodeterminació 
recollit al Pacte Interna-

cional de Drets Civils 
i Polítics i el Pacte 
Internacional de 
Drets Econòmics, 
Socials i Culturals, 
tal i com ens han 

fet saber 34 jutges 
i magistrats catalans 

el passat 13 de febrer 
d’enguany en un mani-

fest públic.

«I sí no ens donen permís per fer la 
Consulta?» L’ANC continua recollint 
fins a l’11 de setembre la Petició de 
centenars de milers de ciutadans que 
signen una instància per demanar al 
Parlament que «dugui a terme totes les 
iniciatives polítiques» necessàries per tal 
que la consulta del 9 de novembre es pu-
gui celebrar i, en previsió que l’Estat «no 
permeti, impedeixi o dilati» la consulta o 
unes eleccions plebiscità ries, la mateixa 
petició demana que «els representants 
electes del poble de Catalunya declarin la 
independència» de manera unilateral al 
llarg del 2014.

Realment algú pensa que la resta de 
clubs de futbol espanyols expulsaran 
al FC Barcelona, l’Espanyol, el Nàstic, 
el Girona, el Lleida, el Sabadell… de la 
lliga de futbol perdent els contractes 
milionaris que paguen les televisions 
que tenen assegurades unes audièn-
cies potencials?

No, ningú s’ho creu, és un home del 
sac que no fa por. Ni els clubs espor-
tius, ni les empreses que volen vendre 
vi de la Rioja, pernils de jabugo, tor-
rons valencians, maduixes de Lepe, 
etc. No ens faran fora de la UE i no ens 
trauran l’Euro perquè seria un perjudi-
ci massa insensat que faria mal a l’eco-
nomia europea, la que ha de continuar 
finançant el dèficit a l’Estat espanyol 
i, si pretenen enfonsar l’economia ca-
talana, no podrem pagar una part del 
dèficit acumulat i que hem d’assumir 
perquè n’érem corresponsables quan 
es va produir.

Us deixo amb els versos de la cançó 
Seguirem lluitant del grup Els Catarres. 
No fa falta dir res més.

seguirem endavant, seguirem lluitant
hi tenim tant poc a perdre
per l’avui i pel demà, pels que han d’arribar
fins a conquerir la glòria
alcem les veus com si fossin espases
sense l’avui mai no tindrem demà
la convicció és la nostra cuirassa
plantarem cara a aquell que ens vulgui mal

Xavier Peguera
Membre d’Argentona per la Independència–ANC

Identificats i preparats  
per decidir el nostre futur

BAR 
    AV E N I D A

Esmorzars  i  tapes

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

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
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Ens és absolutament impossible 
resumir en dos fulls la quantitat 
i la intensitat de la feina feta per 

la Plataforma en Defensa del Centre 
Històric d’Argentona entre els anys 
2002 i 2008. Potser algun dia, espe-
rem que aviat, en podrem publicar 
una història prou exhaustiva com per 
poder-ne valorar la importància que 
va tenir i sobretot la transcendència 
cap al futur. De moment hem fet un 
resum, any per any, dels aspectes més 
rellevants; intentant copsar l’ànima 
que inspirava els fets que es succeïen.

2002. Jacint Verdaguer
Va desaparèixer una placa, situada 
en una paret al costat de la Font de 
Sant Domènec, en record de les esta-
des que Mn. Cinto Verdaguer va fer a 
Argentona. Això fou la primera sos-
pita que alguns vilatans d’Argentona 
van tenir de que alguna cosa s’estava 
«coent». I era cert. L’Ajuntament ja 
havia signat contractes amb els pro-
pietaris i la promotora Mas Vilanova 
(filial de Vèrtix). Ningú (a part del go-
vern) en sabia res. Alguns vilatans a 
títol individual s’interessen pel tema 
a l’Ajuntament i es fa una modesta i 
ràpida recollida de signatures.

2003. La sorpresa
A mitjan de gener es fa, al Centre 
Parroquial, la primera reunió d’un 
grup de persones de procedències 

molt diverses que s’oposen al pro-
jecte de reforma de can Doro-cal 
Guardià. És l’inici de la Plataforma 
que a partir de llavors es reunirà de 
forma periòdica.

Sorpresa dels membres de la Plata-
forma quan en la primera entrevista 
amb un govern teòricament proper al 

ciutadà i progressista, aquest no els va 
escoltar i els va menystenir.

I sorprenent va ser, també, el fet que 
argentonins de pensaments molt di-
ferents formessin una entitat molt 
cohesionada, que va començar a tre-
ballar molt intensament i que es va 
marcar objectius molt clars. S’engega 
la campanya «M’agrada el meu poble. 
No l’enderroqueu». Es comença a pu-
blicar el full «La plataforma informa». 
Es recullen 830 signatures. Es fan pa-
rades informatives a can Doro cada 
dissabte al matí, ininterumpudament. 
Debats, jornades reivindicatives, xer-
rades, exposicions, concentracions a 
la Font per la Festa Major, pancartes, 
queixes, cartes al diaris, consulta po-
pular amb 921 vots, instàncies a Patri-
moni, Urbanisme, Cultura, Síndic de 
Greuges, Agència Catalana de l’Aigua.

2004. El coneixement i 
el reconeixement
La Plataforma s’ha treballat i estudiat 
tant el projecte, que se’l coneix molt 
millor que la majoria dels que el de-
fensen. Ens omplim de raons, els vi-
latans ens comencen a reconèixer i 
ampliem els suports. També les ins-

Sis anys de lluita intensa
Can Doro

Membres de la Plataforma al solar de cal Guardià

El solar, l’abril de 2006
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titucions supramunicipals comencen 
a entendre el nostre missatge i rebem 
els primers símptomes d’un canvi 
de posicionament.

Malgrat això, el govern no s’atura. 
Intentem trobar complicitats amb 
persones del govern o properes, però 
aquest tanca files i es mostra cada cop 
més monolític. El conflicte pren di-
mensions. Primera manifestació amb 
el lema «Argentona pel diàleg. Un 
altre Can Doro és possible». 300 per-
sones surten al carrer sota una pluja 
intensa. El tema arriba al Parlament 
de Catalunya. Manifestació a Barce-
lona davant la Direcció General de 
Patrimoni. Presentem el contenciós-
administratiu contra la modificació 
puntual del Pla General.

2005. La duresa
El nostre treball a les institucions de 
fora d’Argentona comença a donar 
fruits. Però a Argentona el conflicte 
s’endureix. Aldarulls al Ple, denún-
cies, okupació de cal Guardià, mossos 
d’esquadra antiavalots, detencions. 
El govern actua a la desesperada i 
ho enderroca tot. Política de «ter-
ra cremada».

Anys després, la denúncia contra 
membres de la plataforma pels alda-
rulls del Ple acaba en absolució i una 
frase textual de la sentència diu: …el 
desorden se provoca con la interven-
ción policial.”

2006. La necròpoli
Argentona descobreix els seus orí-
gens. Les prospeccions arqueològi-
ques que la Plataforma va obligar a fer 
posen al descobert una necròpoli da-
tada al segle VII, amb 22 cossos. L’ob-
cecació traeix l’alcalde Soy que, en 
trobar els primers indicis, va declarar 
«en cap cas això és una necròpoli».

La reivindicació de la plataforma que 
l’entorn de la font de Sant Domènec 
és el centre històric d’Argentona, pren 
més sentit que mai.

Malgrat que es fa evident que el pro-
jecte no reeixirà, el govern continua 
prenent decisions en el mateix sentit: 
Encarrega un projecte de centre cívic 
a un equip d’arquitectes, que no servi-
rà de res i que l’Ajuntament haurà de 
pagar anys més tard.

2007. La protecció
Es compleix el primer gran objectiu 
estratègic de la Plataforma: El nou 
govern municipal, en el Ple de juliol, 
protegeix la font i les mines catalo-
gant-les com a BCIL (Bé Cultural d’In-
terès Local) i atura el projecte sense 
dificultats. L’empresa promotora posa 
un contenciós però el perd.

2008. La victòria
El contenciós contra l’aprovació de-
finitiva de la modificació puntual del 
Pla General que havia presentat la 
Plataforma, es guanya. La sentència 

anul·la la modificació i retorna la qua-
lificació urbanística del centre histò-
ric a la que tenia abans que comen-
cés tot…

La declaració de BCIL de la font i les 
mines més la sentència favorable a la 
Plataforma provoquen la mort defini-
tiva del projecte. La promotora Vèrtix 
renuncia al projecte i es mostra dispo-
sada a marxar del centre històric. És 
qüestió de temps que s’hi acabi tro-
bant una solució.

Després d’11 anys del seu inici, el 
conflicte de Can Doro podria comen-
çar a trobar solució, però cal un es-
forç de tots. El veto a la Plataforma 
que l’actual govern municipal ha im-
posat en la foto unitària publicada al 
darrer Cap de Creus, i l’escrit que es 
va demanar a la Plataforma relegat a 
la secció de cartes al director, no hi 
ajuden. Però la realitat és tossuda i 
s’acaba imposant. Per això donem 
les gràcies, de forma més enèrgi-
ca, a l’Associació de Veïns per per-
metre’ns publicar aquest escrit i els 
encoratgem a seguir treballant per 
ajudar a mantenir viva la força i la 
independència de la societat civil.

La pancarta instal·lada el juny de 2006
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Val més tard que mai

És possible? Es pot creure? Després 
d’onze anys de penúries, desen-
ganys, esforços, pèrdua d’amics en 

aquest temps i molt més…

La veu del poble, d’aquelles persones 
que treballaren per la causa de vetllar 
per la història d’una Argentona que 
tots estimem, les nostres arrels. Dema-
nàvem «Estimem el nostre poble, no 
l’enderroqueu» i va ser envà. Aquelles 
hores foren molt brutals. Es va mal-
metre un tros de la nostra vida ender-
rocant cal guardià, una casa pairal del 
segle XVI.

Les llàgrimes, el disgust, la ràbia de 
molts argentonins va ser gran. Espero 
que mai més passi una cosa així al nos-
tre poble.

Però, mireu, encara segurament tin-
drem sorpreses perquè la gent gran 
té molta història i tots estem atents, 
ens agrada tenir coneixença dels nos-
tres avantpassats.

Gràcies amics argentonins! Una abra-
çada a totes aquelles persones que va-
ren ajudar-nos, que varen creure en 
aquest afer, que varen sortir al carrer, 

varen signar perquè demanàvem el bé 
per a la nostra gent, els infants, els avis, 
el centre històric del nostre poble.

Recordeu bé argentonins, tots tenim 
veu i vot per defensar la història i el 
patrimoni dels nostres avantpassats. 
Els nostres fills i néts podran gaudir 
d’aquesta Argentona. Podem tenir allò 
que sigui un bé per a tots. Defensem 
allà on vivim amb companyerisme, pau 
i respecte a la nostra història.

Lourdes. Membre de la Plataforma 
en Defensa del Centre Històric.

Crònica d’un desencontre

Un matí d’un dissabte grisós, con-
cretamente el 25 de gener, els vi-
anants del carrer Gran van quedar 

sorpresos a l’observar una inusual ac-
tivitat humana sobre els terrenys de cal 
Guardià i la mina de Sant Domingo. 

Fitxant-se en els personatges que s’hi 
bellugaven, qualsevol amb una míni-
ma implicació en els afers de la Vila, 
se n’adonava que es tractava d’un altre 
episodi de la lluita popular per reivin-
dicar els terrenys esmentats per a ús 
de tots els ciutadans. 

Però, que no s’havia assolit ja el com-
promís que els terrenys foren munici-
pals? Però, que no s’havia fet un ple 
municipal on tots els grups de la cor-
poració havien refrendat per unanimi-

tat la compra dels terrenys per part del 
municipi? Sí, sí, qui es preguntava això 
tenia tota la raó. 

Doncs, què fan dos grups de perso-
nes, la gent més representativa de la 
Plataforma per la defensa del Centre 
Històric per una banda, i per l’altra 
la corporació municipal, fent-se fo-
tos separades en aquest indret? Bé, la 
resposta és senzilla: Celebrar l’acord 
municipal que retorna els terrenys al 
poble per a ús comú. 

Doncs, si tothom hi està d’acord, i dife-
rents regidors i grups polítics, tant en 
públic com en privat, van agrair i re-
conèixer els esforços de la Plataforma 
per evitar la desaparició d’aquest bocí 
del centre històric, la mina i la Font, 

per què no es fan una foto comuna de 
grup? Bé, jo els ho explicaré.

La Plataforma va estar convidada a 
fer-se la foto, dia, hora i lloc. I la Plata-
forma hi va estar d’acord. Ara, la ins-
tantània no ha estat possible perquè 
alguns polítics no volen sortir a la foto 
amb «Els plataformistes». Per tant el 
desencontre segueix. Una cosa són les 
floretes que públicamente pot rebre la 
Plataforma, però una altra cosa és fer-
se una foto compromesa que perduri i 
oblidar velles ferides. 

Llàstima que alguns que varen fomen-
tar i permetre l’enderroc de cal Guar-
dià, encara estiguin a l’Ajuntament.

J.A. Capdevila
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Com l’ocell Fènix que reviscola de 
les cendres, els escacs a Argentona 
tornen a tenir una força i despre-

nen una il·lusió per engrescar la quitxalla 
com en temps passats que mai haurien 
d’haver mimbat.

Actualment, gràcies a la incorporació 
al Centre Parroquial d’un grup de gent 
nova, amb molta empenta, liderats per 
en David Martín, i amb la complici-
tat de jugadors veterans com en Josep 
Suari, l’Espadero, en Vicens Font, l’Es-
teve Espelt i jo mateix, entre d’altres 
molts, podem dir que a Argentona es 
torna a jugar als escacs de competició; i 
que s’està creant la infraestructura ne-
cessària per tenir una escola amb futur. 
Aquest és l’objectiu fonamental d’es-
merçar esforços, crear una base sòlida, 
disposar d’un lloc, i consolidar un club 
federat (C. P. Escacs Argentona), per 
facilitar poder jugar escacs de nivell a 
qui vulgui.

L’afició a jugar als escacs a Argentona 
ja ve d’antic, amb la creació de la sec-
ció d’escacs del Llaç d’Amistat a prin-
cipis dels anys 60. Va ser als anys 70 
i principis dels 80 quan els escacs del 
Llaç d’Amistat, que s’aixoplugava, i 
s’aixopluga encara, dins l’entitat mare 
del Casal del carrer Gran, van tenir un 
gran creixement. El Club Llaç d’Amis-
tat va arribar a jugar a la màxima ca-
tegoria provincial enfrontant-se de tu 
a tu amb els clubs més poderosos del 
moment, tant del Maresme (com el Cer-
danyola de Mataró, el propi Mataró o 
l’Amistat de Premià, entre d’altres) o de 
la província com la potent UGA (Unión 
Graciense de Ajedrez), el Sant Josep de 
Badalona, etc. 

El moment de màxim esplendor del 
Club d’escacs Llaç d’Amistat va ser 
l’any 1986, quan del 3 d’octubre fins al 
22 de Novembre, es va organitzar el I 
torneig OPEN d’Escacs Vila d’Argento-
na que comptà amb el suport de l’Ajun-
tament, la Federació Catalana d’Escacs, 
l’entitat mare El Casal i el suport eco-
nòmic de comerços i entitats bancàries 
de la Vila. El torneig va ser un èxit de 
participació amb un nivell de competi-
tivitat molt alt. Es va aconseguir situar 
Argentona en el mapa dels escacs cata-

lans i la Vila va treure un bon profit dels 
forasters que per a l’ocasió varen venir i 
varen ser molt ben acollits.

Em plau enormement —i penso que és 
de gratitud, bonhomia, i de justícia— 
reconèixer el principal artífex d’aquell 
club exitós que va ser durant molts 
anys en Joan Rigola Arumí, veritable 
pal de paller, persona que no estalvià 
esforços per a aconseguir subvencions 
per al Club i els millors jugadors al 
seu abast.

Si volem trobar alguna explicació a la 
davallada que després va seguir, fins a 
la desaparició, en pocs anys, dels escacs 
de competició a Argentona, potser ho 
trobarem en el fet de que es primà te-
nir un primer equip fort, encara que fos 
a base de bons jugadors de la comarca 
(cal recordar als cosins Valls i al mestre 
Fàbregas de Mataró, o l’empenta dels 
Ferrer, Martínez i Creus de Llavane-
res); en comptes de promocionar la in-
cipient però ben nodrida pedrera local 
reforçada amb jugadors de molt talent 
ja anoments o altres com en Sanroque. 
Crec que aquesta és una experiència del 
passat que s’ha de tenir molt en compte 
d’ara en endavant.

Tot i la inoperativitat dels escacs en 
el Llaç, algunes persones continuaren 

jugant de manera regular, podent-los 
trobar per fer alguna partida de cafè, 
ja fos en el carrer gran o en el Casal 
d’Avis. Persones com l’Emiliano Garcia, 
en Diví, en Catà han estat sempre dis-
posades a fer una partida.

Fer un xic d’història sempre va bé, per 
saber d’on venim i on estem. Posar 
noms propis sempre és complicat pel fet 
de no ser just amb els que no s’anome-
nen i que han treballat també de valent. 
Ara em venen a la memòria noms com 
en Ricard Domènech i en Sebastià Ga-
llemí, sempre en tasques d’organització, 
i la pionera i bona jugadora Iolanda Tur. 
Segur que me’n deixo, per la premura 
d’aquestes ratlles i per la disponibilitat 
d’espai. 

Però sí que seria per part meva un pecat 
capital, oblidar-me de la persona, veri-
table nexe d’unió entre el Llaç d’Amis-
tat i el Centre Parroquial, qui va facili-
tar que no es perdés l’antic material i 
es pogués traspassar d’edifici per gau-
dir-ne; em refereixo a en Joan Alsina 
Suari. En Joan es mereix el nostre reco-
neixament, dels d’abans pel que va fer 
com a secretari del Club Llaç d’Amistat, 
com dels nous jugadors. Si ara tenim 
unes magnífiques taules per jugar és 
gràcies al polifacètic i ja traspassat Joan 
que en vida va ser el nexe d’unió entre 
les dues entitats; el que ara representen 
en la memòria els escacs antics i el re-
sorgir dels nous a Argentona.

Serveixin aquestes ratlles per animar a 
qui les llegeixi, segurament amant dels 
escacs, per picar-li el cuquet i convi-
dar-lo a venir a jugar i participar. Ens 
trobarà al Centru de 6 a 8 dimarts i di-
jous, i dissabtes d’11 a 13 hores.

Josep A. Capdevila
Soci del Llaç d’Amistat i membre del 
CP Escacs Argentona

(Qui vulgui més informaciò històrica so-
bre els escacs a Argentona, pot consultar 
dos magnífics reculls a: Història del Llaç 
d´Amistat d’Emili Amargant, o bé a Em-
prentes esportives a Argentona d’Esteve 
Canal)

Els Escacs a Argentona. Breu història 
recent, d’on venim i què volem?

Cartell del 5è Obert Vila d’Argentona d’escacs
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Jaume, tot arriba i la jubilació també, 
per què has decidit plegar?
He decidit plegar perquè ja n’és hora, des-
prés de més de quaranta anys, els anys i 
la joventut passen, i l’esforç cada vegada 
és més. He tingut la sort de poder plegar 
quan toca, i no forçat per la llarga crisi que 
patim. Ho tinc assumit des de fa temps, i 
no em crearà cap trauma. Mentre ha durat 
he disfrutat del què he fet.

No hi ha algú que vulgui continuar? 
o traspassar el local?
No tinc cap continuador familiar. Només 

tinc una filla, i ha estudiat i treballa en el 
que li agrada. No tinc intenció de traspas-
sar la fusteria, aquesta etapa s’ha acabat.

Quan va començar el negoci familiar?
Fusteria Clavell, va començar amb el 
meu besavi, el 1852, i ha continuat amb 
el meu avi, pare i finalment jo, quatre ge-
neracions seguides.

A banda de les tasques pròpies del ofi-
ci, a que us dedicàveu concretament?
Els últims anys, treballant sol, em de-
dicava a fer feines de fusteria al meu 

abast; restauracions i arranjaments de 
mobiliari artesanal, antic i actual per a 
la llar.

Certament que amb el temps la 
forma de treballar ha canviat i la 
maquinària també, però amb quina 
millora us heu notat?
La maquinària la vaig heretar del meu 
pare, a part vaig comprar-me una, així 
com màquines portàtils. És la maquinà-
ria adient per fer feines variades i de poc 
volum. També m’agrada el treball manual 
al banc.

Entrevista 

Corpus d’Argentona, juny del 1953. Hi surten Leandre Clavell, filla Roser Clavell Casabella, Jaume Clavell Verges (l´avi), germans Colomer i Josep Lladó. Foto A. Güell

Jaume Clavell 
de FUSTERIA CLAVELL
L’antiga fusteria de Can Clavell del carrer Torres i Bages, va tan-
car les seves portes el dia 31 de desembre del 2013. Al seu pro-
pietari, en Jaume Clavell, fuster d’ofici i descendent d’una llarga 
nissaga de fusters, li arriba el moment de la jubilació.

Sembla que per aquest veïnat hagi passat un mal vent, perquè fa 
poc també va tancar un altre negoci, concretament Ca l’Odón. Al 
cap de vall és fruit de coincidències, ja que també fou per jubila-
ció. No obstant també cal remarcar que la crisi hi posa cullerada i 
són més els negocis que tanquen que se n’obren…

El Banc de la Plaça ha entrevistat en Jaume, per tal de deixar cons-
tància del tancament del seu negoci i contribuir per deixar-ne 
testimoni de la seva dedicació i servei a la Vila i els seus vilatans.
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Per a tú quan creus que ha estat el 
moment màxim de treball?
Quan es va morir el meu pare hi havia 
varis treballadors i, per sort, la feina de 
tot tipus estava en alça; estic parlant dels 
anys setanta, fins a finals dels noranta.

Recordes alguns fets remarcables o 
anècdotes que creguis interessant 
deixar-ne constància?
Durant la República hi havia el cartell 
de Fusteria de Jaume Clavell (el meu avi) 
retolat en català; en l’època franquista es 
va retolar pel dors en castellà i va ser col-
locat al carrer. És el que recordo de cana-
lla. Es va treure al reformar les entrades 
perquè no hi cabia. El vaig retrobar pas-
sats els anys i vaig descobrir el retolat en 
català, de l’època del meu avi, amb lletres 

treballades amb la gúbia i el vaig penjar 
dintre del taller. La meva vida laboral ha 
estat normal i tranquil·la. He vist passar 
els canvis socials i urbanístics de la vila 
i del món. He gaudit de molts dels meus 
clients que també han estat bons amics, 
amb una bona relació i lligam.

Què en penses de l’ofici de fuster avui 
en dia, hi veus futur?
Estimo el meu ofici, treballar la fusta és 
molt enriquidor. Durant moltes genera-
cions, l’esquema bàsic ha estat el mateix, 
i molt vàlid, aprenies a ser fuster i a esti-
mar-ho. El futur, sembla que camina cap 
al treball en sèrie i industrialitzat. Desitjo 
que segueixi existint un racó per al treball 
artesanal i que no es perdi el bon treballar 
de sempre.

Vols fer esment d’alguna cosa que 
creguis interessant comentar?
Em sento orgullós de la feina que he fet, 
amb molta cura, aquí a Argentona i, per 
extensió a Catalunya. És la meva terra i 
hem d’ajudar-la a tirar endavant.

Arribat el final de l’entrevista, què 
faràs a partir de la jubilació?
No estaré de braços creuats, tinc reptes 
personals pendents que han quedat apar-
cats i, el més important, gaudir de les peti-
tes coses bones de la vida, amb la família, 
especialment junt a la meva dona.

Jaume, el consell de redacció del Banc de 
la Plaça et desitgem que frueixis del futur 
i del descans merescut, després de tants 
anys de treball, bona jubilació.

Leandre Clavell (fill), Jaume Clavell (pare), Josep Castells, Antonio Hernández, Josep Prat i Bibiano Sánchez. Foto A. Guell

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
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Pateres
No sé si recordareu aquella historieta 

que us vaig contar d’aquells sud-
americans que buscant una vida 

millora travessaven nedant un riu inten-
tant entrar a les Amèriques però allí hi ha-
vien unes barcasses que amb la llei a la mà 
prohibint-los el pas els van deixar ofegar.

Jo mirava el reportatge per televisió i cri-
dava: «Per favor doneu-los la mà» però 
els varen deixar ofegar. Jo em tapava els 
ulls amb les mans, no volia veure aquelles 
imatges i indignada, vaig sentir vergonya 
de ser un ésser humà.

Això fa quatre dies que ha passat al nos-
tre país i jo segueixo patint vergonya. Ja 

sé que són molts els que no volen que 
entrin i no perquè siguin racistes, sinó 
perquè en aquest país ja són molts els 
que ho estan passant malament, però jo 
em pregunto: creieu de veritat que ells 
en tenen la culpa? 

I em pregunto: on són els nostres diners? 
Per què quan paguem una factura de llum 
o de gas, si els gestos de la corrent pugen 
100 euros, ens en cobren 300? A on van a 
parar aquests diners? 

Jo ho vull saber, perquè si amb aquests 
200 euros que ens cobren podem salvar 
una vida, la volem salvar i que no ens vin-
guin amb històries perquè la llei es la llei, 

hi ha una llei que es superior a totes les 
lleis, i és la de Déu, la consciència i el res-
pecte a la vida. 

Ja sé que amb aquests diners que ens ro-
ben i que per a nosaltres són molt impor-
tants no es pot salvar el món, ho han de 
fer els estats, les organitzacions interna-
cionals o qui sigui. Han de posar gent ho-
nesta a governar, fer lleis noves, vigilar 
els que no les compleixin i castigar-los 
severament. Si això no es fa d’aquesta 
manera el poble només té un camí: ti-
rar-se al carrer o tots plegats perderem 
la consciència.

Alfonsa Charles

Coberta de l’escola

Des de quasi sempre, les persones, els pobles, les ciutats… 
han cercat la forma de distingir-se de la resta i crear el 
que ara es denomina la «marca». Doncs bé, en el cas 

de la nostra població, deixant de banda el càntir, l’interès per 
l’ecologia i la casa de Puig i Cadafalch, hem d’afegir un altra 
tema cabdal que hi ha intentat competir, i que és la «coberta» 
de l’escola Bernat de Riudemeia. 
Ja sé que em passo una mica amb la comparació però no em 
diran que no és original que una construcció com aquesta que, 
a priori, està feta perquè els nens puguin jugar al pati en el cas 
de pluja o bé per guarir-se del fort sol de l’estiu, quan plou els 
nens es mullen. Sí que guareix del sol però també els hagués 
servit, per exemple, una gorra amb visera molt més econòmica 
que l’obra en qüestió. No solament això sinó que ara cauen els 
cargols d’aquesta construcció i s’ha hagut de tancar temporal-
ment per evitar algun accident. 
Em pregunto si després de avantprojectes, projectes, i aprova-
cions de tota mena per part de l’administració és normal que 
passi això. De qualsevol manera, no hi ha un procediment d’ur-
gència que faci arreglar això, pagant, naturalment qui ho va dis-
senyar i construir? Enric Traby Isalgue

DURAN
Cristalleria i Metal·listeria

Especialistes en decoració en alumini i vidre

Av. l'Aixernador, nau 13. Pol. Ind. Turó St. Sebastià
08310 Argentona (Barcelona)

Telèfon: 93 756 13 14 / Mòbil 610 45 64 61 / Fax 93 756 13 14
e-mail: cristalleries_duran@hotmail.com

Fotodepilación  
2ª generación indolora

Fotorrejuvenecimiento
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Nota d´interès  
del Centre Parroquial

Amb motiu dels diversos actes que s’han 
programat per a la celebració del Cente-
nari del Centre Parroquial, la Comissió 
Sardanista organitza un aplec per al dia 
27/4/2014, diada que s’escau el patronatge 
de l’entitat: la Mare de Déu de Montserrat.

Aquest són els actes:
 �Ofrena floral a la Mare de Déu de Mont-
serrat, a l’Hort del Rector, el 26/4/2014, a 
les 19 h.
 �Aplec de Sardanes. Cobla Mar i Cel 
(7 tirades).

 �Matí (27/4/2014) d’11 h a 14 h (9 sarda-
nes). S’interpretaran: Argentona-Argen-
tona, del mestre S. Galvany i Les Fonts 
d’Argentona, del mestre H. Vilamanyà.
 �Exhibició de «Punts Lliures» i «Sar-
dana de Lluïment», a càrrec de la Colla 
Mirant el Cel de Sabadell.
 �Arrossada, després de la ballada matinal.
 �Tarda: de 16, 30 h a 18 h (5 sardanes). Es-
trena de la sardana del centenari «Cent 
anys fent camí a Argentona», del mes-
tre Jordi Paulí.
 �Xocolatada amb melindros, a les 18 h
 �Balls vuitcentistes, a les 18, 30h

S’ha aprofitat l’avinentesa per recupe-
rar les particel·les de dues composicions 

dedicades a Argentona, de les quals se’n 
sabia l’existència, i es fa recerca per tro-
bar-ne una tercera, estrenada l’any 1929, 
del mestre Pere Mercader i Andreu.

Tenim el propòsit d’enregistrar-les en un 
CD, juntament amb la del Centenari, com 
un testimoni més d’aquesta celebració.

Serveix tot plegat, doblement, per la lloa-
ble intenció de no deixar morir del tot la 
presència de la nostra dansa nacional a les 
places de la vila.

Comissió Sardanista per al 
«Centenari» del Centre Parroquial

Nota d’interès  
de la Creu Roja

Cada dilluns al mati de 10 a 12 h  i di-
mecres a la tarda de 15 a 16:45  h,  la 
Creu Roja a Argentona ha comen-
çat els tallers per la gent gran. 
S’ofereix un espai de trobada per fomen-
tar una xarxa de recolzament social amb 
tallers de memòria, manualitats i un espai 
per compartir.

L’esforç dels voluntaris ha fet possible 
que aquestes trobades hagin estat tot un 
èxit i ha fet possible oferir, en un principi, 
dos dies a la setmana.

Nota d’interès de l’institut

Som un grup de nois i de noies 
de l’institut d’Argentona d’en-
tre 12 i 16 anys. El 15 de febrer 
ens vam presentar al concurs 
de la First Lego League de BCN. 
Cada dilluns hem estat treba-
llant ben dur amb en Jaume i la 
Mercè (dos professors de l’ins-
titut) per realitzar el projecte 
científic i la programació d’un 
robot que havia de superar tot 
un conjunt de proves. Pel que 
fa el projecte científic, després 
d’haver fet una pluja d’idees 
vam decidir que tractaria d’un 
xip per ajudar els bombers a 
prevenir els incendis forestals. 

El dia del concurs a BCN va 
ser molt emocionant. Vam te-
nir l’oportunitat de conèixer 
i competir amb altres equips 
de Catalunya, a part de pre-
sentar el projecte científic que 
havíem estat preparant durant 
tot aquests dies. Al final de la 
competició vam quedar molt 
cansats però satisfets d’estar en 
la quarta posició d’entre uns 27 
equips i d’emportar-nos el pre-
mi a la millor presentació del 
nostre projecte.

Equip Undertile
Institut d’Argentona

Notes d’interès
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05/01/2014 Poema d’un patriota espontani. Cartell enganxat a 
la paret del passatge de la plaça de Vendre.

12/01/2014 Festa Major d’Hivern. Tradicionals Tres Tombs. 

18/01/2014 Conferència d’Argentona per la Independència a 
càrrec de Martí Anglada: «Catalunya, tenim amics a Europa?» 

25/01/2014 Tast per a Vi-bliòfils. A càrrec de l’Associació 
d’Amics de la Vinya i el Vi d’Argentona, a la primera planta del 
Casal, C. Gran, 28.

15/02/2014 Conferència dels Amics de la Poesia d’Argentona 
amb la presència del Bisbe Joan Gudayol, en el moment de retre 
homenatge a Mossèn Salvador Cabré. 

Coses que passen…

Fes sentir la teva veu!
Participa amb nosaltres. Envia’ns cartes, notícies, articles, fotos... 
La teva opinió és important.

En paper

Carrer Gran 28 Argentona

Per correu electrònic

revistaelbanc@gmail.com
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Voluntariat

Va ser l’any 1999 que vaig arribar per 
viure-hi a Argentona, tot i que des de 

l’any 1985 ja voltava bastant perquè vivia 
a Canyamars.

Algú em va demanar si volia col·laborar 
amb una entitat del poble «per arxivar 
papers i fer alguna acta», cosa que en 
principi vaig dir que no perquè venia de 
fer de secretària de l’AMPA de l’escola de 
Dosrius durant 7 anys i volia agafar-me 
un temps per descansar.

Quan m’ho van tornar a demanar, al cap 
d’uns mesos, vaig pensar que també seria 
la manera d’integrar-me en el poble i co-
nèixer a altra gent i vaig dir que sí. Des de 

llavors (14 anys!) he esmerçat hores i més 
hores, he conegut gent fantàstica amb qui 
he tingut relació més enllà de la pròpia del 
companyerisme lògic de pertànyer a la 
junta d’una entitat. M’he sentit en família, 
he fet molt bons amics.

Però ara sembla que això s’ha acabat, 
li volen donar un «altre caire» i no vo-
len que continuï ni tan sols col·laborant 
en cap àrea, ni en cap activitat… Ho van 
deixar molt clar: en res, sense cap al-
tra explicació.

Evidentment, on no em volen no m’hi po-
saré però escric aquestes línies molt dol-
guda primer des de l’estupor més immens 
perquè ha estat una decisió presa des del 
desconeixement total de la meva persona 

i, segon, per les maneres com m’ha estat 
comunicat. Considero que no són de rebut 
les formes emprades i que parlant la gent 
s’entén, cosa que no he tingut l’oportuni-
tat de fer. Aquesta és la meva petita expli-
cació de com em sento per tot plegat.

Tinc la consciència ben tranquil·la. Jo 
vaig entrar voluntària i lliurement per 
col·laborar amb una entitat a la qual m’es-
timo i des de la meva condició de sòcia, 
que no ho dubti ningú, continuaré aju-
dant a aquelles persones que m’han ofert 
el seu suport.

Estic descobrint que hi ha vida més enllà 
del «Centru»!! Gràcies infinites!!

Carme Ruano

No estic de conya
Crec que han estat les nostres autori-

tats sanitàries, que són la salvaguarda 
de la nostra salut, les que han fet posar en 
les fonts que resten encara testimonials, 
de les més d’un centenar que havien exis-
tit en el nostre terme, uns cartells que re-
sen més o menys així «Aigua no contro-
lada sanitàriament». Que és el mateix 
que dir: Ja t’espavilaràs, tu mateix!

Crec que han fet ben fet, pensem en la 
feina que hauria representat i la despesa 
econòmica, analitzar-les totes. Sabent que 
hi trobarien en totes rastres d’elements 
que fan que les aigües és diferenciïn d’una 
mina o d’una altra. Potser en algunes tro-
barien bicarbonats o ferro, o manganès, 
o calci, vés a saber. En altres, quasi totes, 
traces de matèria orgànica ja que a les mi-
nes hi acudeixen les arrels de la vegetació. 
I, per si això fos poc, encara ens hem as-
sabentat que a les mines hi habiten sala-
mandres (que sempre havíem cregut que 
habitaven en aigues boníssimes) ja que 

aquests animalons per reproduir-se posen 
el cul a l’aigua per deixar-hi el seu esper-
ma. Uix! qui ho havia de dir!

M’esgarrifa pensar que en tota la llarga 
història del nostre poble se’n va fer ús. 
Durant segles i segles, generacions i ge-
neracions no van beure altra aigua que 
de les mines que tant renom varen tenir. 
Ah! potser aquí tindríem l’explicació del 
per què totes aquestes generacions és va-
ren morir!

Aquestes ratlles podrien fer pensar que 
són dictades amb ironia, sarcàsticament. 
Res més lluny de la realitat, ho dic serio-
sament, no estic de conya, penso que les 
persones que amb tota la voluntat del 
món ens han volgut advertir del perill, ho 
han fet pel nostre bé i ho han fet d’una 
manera altruista, d’una manera desinte-
ressada, sense pretensions personals, eco-
nòmiques o polítiques, al revés d’altres 
persones i altres sectors… Oi?

Agraïm profundament l’interès que hi 
han posat.

Però jo sóc un vell xaruc, tossut i un xic 
romàntic… Mentre les cames m’aguan-
tin, continuaré visitant aquelles fonts per 
gaudir de la bellesa dels seus entorns, 
escoltar el cant d’algun ocell, admirar la 
feina d’aquell grup d’homes que les em-
belleixen i conserven, sentir el drinc de 
l’aigua com raja, beure’n algun glop… I 
emportar-me cap a casa una ampolla ple-
na per —en la comoditat de la llar— poder 
copsar la diferència pal·latal de cada una 
de les nostres fonts i fer una comparació 
amb l’aigua de l’aixeta, acabada d’arribar 
d’una depuradora… 

I és que, amb això de l’aigua he volgut 
sempre, potser sense aconseguir-ho, ser 
un veritable gourmet.

Lluís Serra

Carrer Gran, 16 (cantonada Sant Miquel)
Tel. 93 756 03 67 - 08310 Argentona
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Deixem que descansin els morts
Avui la meva opinió no és 

contra ningú, ni a favor de 
ningú. Jo vaig viure la guerra 
igual que molta gent, enca-
ra que era tan petita que a la 
meva memòria les coses no es-
tan molt clares.

Jo no sabia res de la República, 
ni dels rojos, ni dels grocs. Sa-
bia que el meu poble, Alcarràs, 
estava al costat del riu Segre i 
al meu poble hi estaven els Na-
cionals i l’altre costat del Segre 
el dominaven els Rojos.

El poble el van envair els 
Nacio nals amb un exèrcit de 
moros i la gent se’n va anar 
als masos. A cada mas hi havia 
tres o quatre famílies. Al poble 
no hi va quedar ningú.

Sabeu de les noies joves que 
els moros varen violar i matar? 
Podeu imaginar-vos el sofri-
ment d’aquelles famílies amb 
el temor que, a mitja nit, un 
moro entrés a casa i s’emportés 
les seves filles?

La meva germana Maria esta-
va a Lleida en una residència. 
Quan, degut als bombardejos, la 
residència va tancar, la Maria va 
venir cap al nostre mas amb una 
amiga seva de Maials. Aquella 
noia no va poder arribar al seu 
poble, amb els seus pares. Un 
dia la mare, la meva germana i 
aquella noia van agafar la carre-
tera i van fer camí cap a Maials. 
A les voreres de les carreteres 
hi havia tants morts que ningú 

era capaç de comptar. Aquells 
morts eren nois joves. Quan els 
cridaven per anar a la guerra 
molts fugien i s’amagaven però 
la majoria no varen tenir tan-
ta sort; se’ls varen emportar al 
front a defensar la «PÀTRIA» 
(la pàtria de qui? dels blancs o 
dels negres?).

Voleu que us digui una cosa? 
A mi m’és completament igual, 
tant d’un cantó com de l’al-
tre. Aquells nois varen donar 
la vida sense saber el perquè 
en aquella guerra que portava 
la joventut a la mort. Aquella 
guerra d’inconscients, dèspo-
tes, criminals, ansiosos de po-
der… i, ara, qualifiquem a uns i 
desqualifiquem a altres.

Per què no deixem als morts 
que descansin en pau? No hem 
plorat prou? Per què no perdo-
nem? Per què no els recordem 
a tots per igual, capellans i al-
tres víctimes que varen morir 
sense culpa i que varen ser per-
seguits solament per dir això 
que jo dic ara?

Estimo el meu poble, casa 
meva, estimo els meus fills, es-
timo els meus veïns i pateixo si 
un veí o un amic pateix. Ploro 
per tanta gent que no té sostre, 
per tantes criatures que han de 
menjar pa amb pa, i tinc por 
que algun dia una altra guerra 
d’inconscients els privi fins i 
tot d’aquest pa amb pa.

Alfonsa Charles

EL RACÓ 
DE LA
LINA
Primavera rera el Finestral

avui ha fet un xàfec.Quan obro el finestral
olor de net i d’ herbes mullades i florides
m’ arriba de les prades, com el millor regal.
les garses participen del temps primaveral,
el temps que multiplica moltíssimes de vides.

És bo veure a muntanya ruixades i tempestes,
mirar els avets com paren el llamp i el ventijol,
de casa estant omplir-se del groc de les ginestes…
És bo tenir sorpreses tan màgiques i agrestes
com viure la presència d’ un llop o d’ un mussol.

Feliç d’ aquell que troba dins seu un bell país
que tot i sent normal, és un país de fades,
utòpic,  de novel.la,  exòtic i feliç,
diguem-li un món perfecte, diguem-li un paradís
on mai ningú no porta les mans de sang tacades.

Com és d’ afortunada la vida de la gent 
que estimen, que defensen com cal les seves coses
i viuen sense lluites ni pors el seu present!...
avui la primavera m’ ha trastocat la ment
i em veig tota vestida de grocs i verds i roses!

fusteria pou
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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

GIL CABRESPINA TUBAU
Agent de la Propietat Immobiliària
Administrador de Finques

Telèfon 93 797 04 11

Av. Catalunya, 1 - 08310 Argentona
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Faula d’Isop 
(fet a mida)
La gallina dels ous d’or

Una colla d’empreses elèctriques tenien una colla de ga-
llines abonades, que ponien un ou d’or cada dia. I pensant 
que no en tenien prou amb un ou diari, varen fer una 
subhasta per pujar la tarifa…

L’afer continua i, hores d’ara, encara no se sap finalment 
què succeirà. El cas és que estem a les mans d’uns i dels al-
tres… És a dir, que mentre l’1 i el 2 jugaven, el 3 va rebre… 
Vaja, com sempre…

Moral: No facis jocs de mans (…) ja que si ofegues les 
gallines, se t’acabaran les que fins ara et ponien, i 
vés que les que quedin no siguin covarots, les que et 
proveïen l’ouera…

Julio Navarro i Rosa  
ens ha deixat

El passat 6 de desembre, en Julio ens va deixar. Se’n va anar 
com de puntetes, fins el darrer moment va estar col·laborant 
en les festes de l’antiga Serenata, en les catifes de la Diada 
de la Flor, en els àpats de germanor, en la rifa de Nadal dels 
veïns. Ell tant se n’anava a Can Valdés de Barcelona a cer-
car els números de la rifa, com s’enfilava a una escala per 
penjar els fils del corrent i les banderoles, o a collir clavells 
per a les catifes… Tot això fins a la seva avançada edat, res 
el deturava.

Els veïns estem desolats i no volem caure en l’estereotip 
de vanagloriar-lo, però en Julio era una persona molt es-
timada per tot el veïnat i això no tothom pot dir-ho. En 
Julio era molt familiar, proper, planer i obert. Era l’amic 
que et donava un cop de mà per a qualsevol necessitat que 
se’t presentava.

En aquest sentit els veïns volem transmetre a tota la seva 
gran família el nostre sentit condol i a la seva vídua tot el 
nostre escalf i suport.

Descansa en pau amic.

Veïns dels carrers Sant Ferran i Cristòfol Colom

El
sornEguEr !?

fotodenúncia

revistaelbanc@gmail.com

Para’t i dispara!
Si veus coses de la vila que no t’agraden, fes 

una foto i envia’ns-la amb la teva opinió.
Ajuda’ns a millorar el poble!

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

joan@graneriaserra.com  •  www.graneriaserra.com

Ja ha 

començat  

la temporada 

de planter
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Problema núm. 41
Blanques juguen i guanyen. Com?

ESCACS
per Josep A. Capdevila Morell

Solució al PROBLEMA núm. 40
1.f6¡¡¡ (jugada que destrueix la defensa negra i desbloqueja el centre), gxf6 
(Dxf6 també perd per e7, impossible de parar el peó. Si Dxe7 TxD, els peons 
negres passats no són cap amenaça pel blanc); 2.Tb7¡¡¡, DxT; 3 e7 i guanyen.

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.

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

TALLER METAL·LIC

Xavier Gallemí

Sant Genís, 25
08310 ARGENTONA
(Barcelona)

Tel. 93 797 04 81
Mòbil 654 600 796

xgallemi@bcngiga.com

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

Obrim el 
diumenge

Obrim  
les festes

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



  Obra nova, reformes i rehabilitacions
  Manteniment d’edifi cis i comunitats de 
propietaris

  Diferents sistemes per solucionar 
problemes amb humitats

  Aïllaments tèrmics en façanes i interiors
  Terrats
  Banys
  Cuines
  Façanes
  Teulades

Distribuïdors ofi cials del sistema 
d’il·luminació natural SOLATUBE

Construccions Jaume Mateu SL
Ronda Llevant, 22 - Argentona

Tel.: 93 756 06 26 – Fax: 93 797 40 17
info@mateu-serveis.com – www.mateu-serveis.com

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!!!! 

D 1.7 b e r n at  x i m e n e s
o d o n t ò l e g
c o l · l e g i a t  n ú m .  4 7 1 5

c. anselm clavé, 10 | 08310 | argentona | tel. 93.797.41.88

Ven y síguenos:
Av. Puig i Cadafalch, 46 - Argentona 

Tel. 627 962 500 / 93 143 08 90
rapidmelly@hotmail.es

Programación de 
llaves con chiP y 
mandos de coche

igualamiento  

de cerraduras

una sola llave

seguridad total

realización de 
llaves en caso 

de Pérdida total

codificación de 
bombines Para 
coches y motos

Cerrajería 24h
•	Ofertas	para	comunidades
•	Aperturas	de	todo	tipo	de	puertas		
e	instalación	de	cerraduras

•	Apertura	judicial,	policial,	etc.
•	Se	copian	mandos	para	todo	tipo		
de	puertas	y	llaves	a	domicilio

•	Automatismo	y	reparación	en	general

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

Pasta 
farcida 
italiana

Pizza 
italiana



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

EL VI D’ARGENTONA

Carreras Candi, 22
Argentona
Tel: 930 02 92 74
info@mesqsalut.com
www.mesqsalut.com

mesqsalut.argentona

Dietètica i nutrició
Depilacio i fotodepilació (IPL mèdica)
Drenatge limfàtic manual
Massatges espai wellness
Rituals de bellesa
Tractaments corporals i facials
Micropigmentació
Mans, peus, ungles
Medicina estètica, homeopatia
Reflexoteràpia, fisioteràpia, Reiki
Tatuatges, ecografies 4D, criolipòlisis
Especialització tractaments home
Cursos de formació


